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TAUTA, KURI IR SUNKIAUSIU METU MOKA PAREIKŠTI SAVO VALIA
Šis metas yra lietuvių tau

tos nelaimių ir atsigavimų pri 
siminimo metas, todėl jam ir 
atiduodama pirmenybė.

1941 metų išvežimai, sukrė
tė visą tautą, ir dabar, jau pra
ėjus dešimčiai metų, prisime
nami kaip didelės nelaimės fak 
tas, kainavęs tautai daugelį 
gyvybių ir siaubingų išgyve
nimų.

Lietuvių tautos žaizda, 
okupantų padaryta 1941 
m. birželio mėn. dienomis, 

nėra užgijusi.
Todėl ji gyvai jaučiama. Ka
dangi okupantas ją nuolat pa
naujina, tai ji tampa neužgy
jamąja žaizda, kurią tauta jaus 
vis su didėjančiu skausmingu
mu. Dėl to tauta prieš tai 
protestuoja visame plačiame 
pasauly. Visą savaitę visame 
pasauly vyko protesto ir gedu 
io minėjimai. Jie vyko visose 
lietuvių kolonijose Kanadoje; 
jie vyko visose valstybėse, kur 
tiktai yra bent keli lietuviai.

Ypatingai žymiai šiemet mi
nėjo New Yorko lietuviai, su
ruošę ypatingą minėjimą

New Yorko Carnegie 
Hali, kaip ir vedamąjį 

naujausioje pasaulio 
sostinėje.

„NL“ atstovas tame minė,ji 
me p. Br. Aušrotas rašo:

„Birželio 16 d. dižiausioje 
N. Yorko Carnegie Hall, tal
pinančioje apie 3.000 asmenų 
įvyko Baisiojo Birželio dešimt 
mečio minėjimas. Beveik pil
na dalyvių salė rodė, kad į šį 
laisvių kraštą atvykę pabaltie- 
čiai jokiu būdu negali užmiršti 
savo brolių ir sesių, kurie žiau 
riausiu būdu buvo nukankin
ti ir tebekankinami pavergto
se Tėvynėse.

Minėjimą pradėjo Pabaltie- 
čių Laisvės Kokiteto, specialiai 
organizuoto šiai progai atžy
mėti p-kas latvis p. H. W. 
Lielnors. Po jo kalbėjo Lietu 
vos gen. konsulas N. Yorke p. 
J. Budrys, latvių ministeris Va 
šingtone Feldmanis ir gen. kon 
sulas J. Kaiv. Po (kiekvienos 
tautybės atstovo kalbos sekė 
himnas, kurį giedojo skaitlin
gas lietuvių, latvių ir estų 
jungtinis choras.

Šio minėjimo svarbiausios 
figūros — demokratų senato
rius iš N. Yorkoo Lehman LIer 
bert H., DP komisijos narys 
p. Edward M. O'Connor ir 
Main valstijos žymus senato
rius Owen Brewster.

Senatorius H. Lehman išsa 
mioje kalboje pabrėžė,
prieš dešimtį metų liepos 23 
d. a. a. velionis

prezidentas F. D. Roose
velt nubrėžė principus, ku 
rių ir šiandien laikosi JAV 
demokratinė vyriausybė.

Jo nuomone, jau netoli tas 
metas, kai ir visoms nakaltai 
žudomoms rusiškojo imperiali 
lizmo Pabaltijo tautoms greit 
išauš laisvės rytas.

DP Komisijos narys p. Ed. 
ward M. O’Connor pripažino, 
kad ręaujai atvykusieji labai 
puikiai pasirodė ameri|kie- 
čiams, ne tik kaip geri darbi
ninkai, bet ir savo pareigas 
naująjai tėvynei suprantą pi
liečiai. Jie dau£ prisideda prie 
komunizmo pažinimo šiame de 
mokratiniame krašte ir tuomi 
pačiu prie visuotinės kovos ve 
dimo prieš nuožmiausią pašau 
lio priešą.

Ypač šiltai apie naujuosius 
ateivius atsiliepė respubliko
nų senatorius iš Maine valsti
jos p. Owen Brewster. Jis pa
brėžė, kad Maine valstija yra 
buvusi pirmoji priėmusi įstaty 
mą, kad Pabaltijo tremtiniai

būtų įsileisti į Ameriką. Jis 
visą laiką kovojęs, kad DP įs
tatymas būtų priimtas ir kad 
nelaimingosios komunizmo au 
kos būtų priimtos į Ameriką. 
Senatorius Brewster savo ilgo 
je kalboje pabrėžė, kad dabar
tinė JAV administracija tik 
žodžiu, bet ne veiksmu laikė
si duotųjų mažosioms tautoms 
įsipareigojimų. Demokratai ne 
kovojo nei Jaltoje, nei JT, kad 
mažosios Pabaltijo thutos bū
tų priimtos į didžiąją JT Bend 
ruomenę. Jo nuomone, respu
blikonai atitaisysią visas mo
ralines ir medžiagines klaidas, 
dėl kurių šiandien kenčia 
daug nekaltų žmonių“.

tas smurtu nuveikė, bet nelik
vidavo !

Tai buvo 1941 m. birželio 
23 d. įforminta Lietuvos suve 
rentimo tęsimu, sudarius Laiki 
nąją Lietuvos vyriaus/bę. Čia 
skelbiami tos vyraiusybės na
rių specialūs pareiškimai: pir 
mame „NL“ puslapy Laikinos 
vyriausybės pirmininko pir
mojo Lietuvos savanorio pulk. 
Kazio Škirpos ir antrame pus
lapy jo pavaduotojo p. J. Bra
zaičio. „Daiktinis“ to įrodymas 
yra Laikinosios vyriausybės 
posėdžio nuotrauka.

Šį Lietuvių tautos sukilimą 
prieš okupantą ir Lietuvos ne 

galę. Ją, deja, kitas okupan- priklausomybės tęstinumo at-

Greta gedulingo minėjimo, 
mes turmie ir

šviesų lietuvių tautos lai
mėjimų minėjimą: nepri
klausomybės atstatymą 
dar siaučiant okupacijai.
Lietuvių tautos rezistencija 

nuolat budėjo. Rusijos oku
puotame Lietuvos krašte žmo 
nės nerimo. Nors ir siautėjo 
okupantas, paleidęs į darbą vi 
są krauju ir ašaromis. Rusi
jos darbo žmonių nutukusią 
persekiojimu mašiną, tačiau 
sąmoningi žmonės mokėjo nuo 
jos slėptis ir ruoštis lemiamai 
kovai, kuri atėjo, buvo iškovo 
ta ir davė nors ir laikiną per-

kūrimą mes minime kaip įro- vinius. Tai mumysę žadina 
dymą, kad tauta, reikale mo- geras viltis ir mus skatina 
ka susiorientuoti ir randa sa- giliau įsisąmoninti šiuos ir pa 
vyje jėgų nugalėti visus kliu- našius reikšmingus faktus.

Kodėl mes sukilom?
RAŠO Buvęs LAIKVYRIAUSYBĖS PIRM. K.ŠKIRPA.

Su šiurpu ir neužgęstančio 
protesto jausmu širdyje mes, 
Lietuviai, prisimename ir nie 
kad neužmiršime to, kaip prieš 
dešimt metų sovietiškasis oku
pantas mūsų Tėvynėje - Lietu 
voje 
vius: 
plėšė

.LAIKINASIS LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETAS 1941 METAIS BIRŽELIO 
23 DIENĄ TĘSIA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Laikinąjį Lietuvos ministerių kabinetą, kurį’čia matome posėdžiaujant, Tautinio komiteto 
Berlyne pirm. E. Galvanauskui pasiūlius, sudarė: Kazys Škirpa — pirm, ir užs. r. min.; 
gen. St. Raštikis — Krašto aps. min.; P. Gužas — Vidaus r. min.; E. Galvanauskas — 
Finansų min.; R. Skipitis — Teisingumo min.; P. Karvelis — Žemės ūk. min.; K. Bru
nius__  Darbo ir soc. aps. min.; A. Maceina — Švietimo min.; V. Augustaitis — Susisie
kimo min.; A. Gerutis — Propagandos min,.; K. Žalkauskas — Valstybės ’ kontrolierius. 
Lietuvoje kabineto sudėtis buvo modifikuota šiomis pamainomis: Vid. r. min. — V. Na- 
spvičiiis. Fin. min. — T. Matulionis. Teising, min. — M. Mackevičius; Pramonės min.

Ambrazevičius - Brazaitis;
sevičius, Fin. min. — J. Matulionis, Teising, min. — M.
— A. Damušis; Žemės ūk. — B. Vitkus; Šviet. mii». — J.
Prek. min. V. Statkus; Darbo ir soc. ap. — J. Pajaujis; Savivaldybių — V. Landsbergis; 
Sveikatos — K. Vencius; Vai. kon.tr. — P. Vainauskas; netrukus Vid. r. min. pakeistas 
J. Šlepečiu ir Prek. min. — p. Vainausku.

kad

NAUJA DIRBTINĖ BYLA 
VENGRIJOJE

Nuteisus vyskupą Mindcen- 
ty, jo vietą užėmė vyskupas 
Gross. Dabar Vengrijos ko
munistai ir vyskupui Grossui 
sudarė dirbtinę bylą, kurioje 
jį apkaltino, kaip ir Mindcen- 
ty, šnipinėjimu 
lybės naudai, 
ir keli kunigai 
žinę kaltais. . . 
bolševikų melas.

KARAS KORĖJOJE
Eina stiprūs mūšiai. Priešas 

labai stipriai naikinamas. Ki
nai komunistų varomi tiesiog 
į JTO jėgų skerdynę. Bet 
kinų daug, tai Maskvai jų ne
gaila. JTO jėgos pamažu eina 
pirmyn, nors tokio tikslo jos 
dabar ir nesiekia.

Paskutiniu laiku į Korėją at 
vyko Kolumbijos karo dalinys 
ir nauji Kanados karo daliniai.

— JTO jėgoms Korėjoje pa 
sidavė 15-tos kinų divizijos va
das, kuris pareiškė, kad Kini
jos valdžia tarnauja Maskvai, 
bet ne Kinijos tautai.

— Žinios iš rusų zonos Vo 
kietijoje sako, kad vakariečių 
blokada jau pradeda atsiliepti. 
Rytiečių fabrikams pradeda 
stigti medžiagų .ir darbininkai 
neturi ko veikti.

svetimos vals- 
Esą vyskupas 

jau prisipa- 
Tai įprastinis

PRANCŪZIJOS RINKIMUS 
LAIMĖJO CENTRAS

Birželio 17 d. Prancūzija 
rinko parlamentą. Galutiniai 
duomenys dar nesuvesti, bet 
apytikriai jau yra žinoma, kad 
buvusios valdžios koalicijos 
partijos gavo 271 vietą, nepri
klausomieji — 102, De Guall 
— 114, komunistai — 105. 
Centrinės, vidurio partijos, ga
vo 373 vietas, iš 692 vietų.

— Anglijos užsienio reika
lų ministeris Morrisonas iššau 
kė Maskvos „Pravdą“ drįsti 
padaryti su juo pasikalbėjimą 
ir jį ištisai savo skiltyse atsi
spausdinti. „Pravda“ atsisa
kė.

— Amerikos kariška valdy 
ba privertė lenkų repatriacijos 
komisiją išsikraustyti iš ame
rikiečių zonos Vokietijoj.

' Lietuvos \ 
nacionaline \ i

\ bWio«k*/

dorosios Armijos tankus ir 
NKVD kulkosvaodžius!

Šiuo savo heroiniu žygiu Lie 
tuvių Tauta davė prideramą at 
sakymą sovietiškąjam okupan
tui i’"

iNublokšdama sovietiškąjį 
jungą nuo savo pečių, atstaty
dama Lietuvos valstybinę ne

iš slaptų sovietiškų doku- jpriklausomybę ir sudarydama 
mentų, patekusių 1941 m. bir
želio m. 23 d. į rankas lietuvių 
sukilėlių, mes žinome jog prie 
čia suminėto aukščiausio laips 
nio nusikalstamojo darbo prieš 
žmoniją ir jos civilizaciją Mask 
vos vyriausybė pradėjo ruoštis 
nuo pat to momento, kaip už- 
kergė Lietuvai 1939 m. spalio 
mėn. 10 dienos sutartį su Sov. 
Rusija, lyg ant pasityčiojimo 
ją pavadindama „Draugingu
mo ir Savitarpinės Pagalbos“ 
sutartimi.

Deja, ši ano meto Kremliaus 
didžioji paslaptis ryškėjo tik 
palaipsniui, kai 1940 m. birže
lio 15 d. Sov. Rusija, sulaužy
dama visus savo iškilmingus 
įsipaireigojimus nepažeisti Lie 
tuvos suverenumo ir jos terito 
rijos integralumo, klasta ir jė
ga paglemžė Lietuvos nepri
klausomybę ir ėmė be atodai
ros nekaltus žmones areštuoti, 
ardyti krašto ūkį, išniekinti 
mūsų tautos šventoves, ir 
griauti visą mūsų kultūrinį ir 
socialinį gyvenimą. 

Joks iš lietuvių pusės pa
kantrumas susilaikyti nuo pa
sipriešinimo aktų, kad nesu- 
eizinus prieš save sovietiško
jo okupanto, nei kiek neprilai- 
'kė jo nuo griovikiškų darbų 
mūsų krašte ir nuo pikto pasi
kėsinimo eksterminuoti mūsų 
tautos šviesuomenę

Tik po to kai kalėjimai jau 
buvo sausakimšai prikimšti ne 
kaltų žmonių, kai paaiškėjo, 
jog kalinamieji yra verčiami 
prisiimti anjt savęs nusikalti
mus, kurių jie niekad nebuvo 
padarę, ir kai vis daugiau ėmė 
pasitvirtinti jog jie yra žiau
riausiai kankinami ir sadistiš
kai nužudomi, tada tik vjjsi pra 
dėjo suprasti, kas tai yra ta 
sovietinė santvarka tikrumoje, 

Tam išryškėjus pasidarė aiš 
ku jog ten, kur siaučia sovieti
nis režimas, ten žmogui, my
linčiam savo Tėvynę, gyveni
mo nėra; todėl savaime brendo

griebėsi naikinti įletu- 
apie 50.000 žmonių iš- 
iš mūsų tautos tarpo.

KARO VADŲ PLENUMO 
POSĖDIS

Paryžiuje įvyko 
ikaro vadų plenumo 
pirmininkaujant gen. 
vėrini. Pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis.

JAV štabų virš. Bradley pa 
reiškė, kad jis nustebintas Eu 
ropos apsigynimo pažanga.

— Prezidentas Trumanas
keliais atvejais paragino Ame- mintis, kad geriau būtų mirti 
rikos Kongresą stipriau susi
rūpinti Amerikos dolerio pa
stovumu, nes jei doleris nuei
tų, pavyzdžiui, Hitlerio mar
ikių, ar Stalino rublių keliais, 
tai komunizmas laimėtų kovą 
prieš demokratijas be šūvio.

— Romoje lankėsi V. Vo
kietijos premjeras Adenaue- 
ris, kuris pareiškė, kad 90% 
rytinės Vokietijos piliečių yra 
priešingi sovietinei santvarkai.

Europos 
posėdis, 
Eisenho 
speciali

Vajus „N, L.“ būstinei 
lams, pirkimus. Štai ir jų 
rašo tęsinys: 
210. Skaržinskas Jurgis, 

Sault S. Marie, O. 10,—

Ačiū tautiečiams už atsilie
pimą ir maloniai prašome atsi
liepti ir visus malonius „NL“ 
skaitytojus.

Sp. b-vė „NL“ ir KLCT.

„N. Lietuvos“ redakcija ir 
spaustuvė neteko turėtų patal
pų. Kad darbą galima būtų 
plėsti, KLCT ir Spaudos bend
rovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
statybos reikalams paskelbė 
5.000 dolerių vajų. Džiugu, 
kad eilė tautiečių jau atsiliepė 
ir jau prisiuntė „NL“ bendro
vės šėrų-dfccijų, statybos reika

są-

Laisvės Kovotojo mirtimi, ne
gu pasiduoti nevilčiai bei leisti 
save būti sovietiškųjų sadis
tų žvėriškai nužudytam arija 
deportuotam į Sov. Rusijos ka 
cetus sistemingam nukankini
mui be pėdsako...

Štai kodėl ryžtin^esnieji mū 
sų tautos elementai apsispren
dė pavartoti kraštutinę gelbė
jimosi priemonę!

Štai kodėl jie slaptai būrėsi 
į bendrą Lietuvių Aktyvistų 
Frontą, nepabūgdami įžūliau
sių iš bolševistinio priešo pu
sės persekiojimų ir areštų!

Štai kodėl jie, nebebrangin- 
dami savo gyvybės, griebėsi 
plįfkom rankom nuplėšti šautu 
vą nuo rusų raudonarmiečių 
pečių, patys apsiginklavo, ir 
1941 m. birželio mėn. 23 d. 
įstengė pravesti Lietuvių Tau
tos sukilimą, nesvyruojant sto
ti ant barikadų prieš rusų Rau pinti.

naują tautinę Krašto Vyriau
sybę, Lietuvių Tąuta nunuo
gino prieš visą pasaulį ir isto
riją Maskvos melą apie neva 
Lietuvos laisvą įsijungimą 
1940 metais į Sov. Social. Res
publikų Sąjungą. Iš kitos pu
ses, tuo savo žygiu ji įspėjo 
Hitlerinę Vokietiją, jog Lietu
va vėl yra nepriklausoma vals 
tybė, o savo laike sukilimo su
dėtomis kraujo aukomis dar 
kartą parodėme visiems jog 
nesame jokia vergų tauta, jog 
branginame vakarų civilizaci
ją ir demokratines laisves ne 
vien popiery ir kad esame pa
siryžę kovoti už savo tautinius 
idealus.

Dešimties metų sukakties 
proga nuo 23 birželio mūsų 
tautos heroinio akto, tebūna 
leista man, Ikaip asmeniui, sto
vėjusiam Lietuvių Aktyvistų 
Fronto priekyje, kreiptis šiuo 
viešu žodžiu į mano kovos drau 
gus — aktyvistus, 
šimtai yra tremtyje, o taip pat 
į lietuvius tremtinius, kaip gy 
vus ano meto įvykių liudinin
kus, ir į visą lietuviškąją visuo 
menę visur laisvąjame pasau
lyje:

Nepasiduokime jokiai nevil 
čiai! Sovietinis okupantas tu
ri ir bus pašalintas iš mūsų 
krašto! Lietuva vėl taps Ne 
priklausoma!

Kad tai greičiau įvyktų, su 
glauskime dar daugiau mūsų 
širdis ir protus, ir sutelkime 
visas mūsų pastangas galin
gam visų lietuvių protestui vi
same pasaulyje prieš sovietiš
kojo okupanto nusikalstamus 
darbus prieš žmoniją ir jos ci
vilizaciją mūsų krašte. Pro
testuokime be paliovos, kad vi 
si suprastų, kad tai kas darosi 
Lietuvoje, gali pasidaryti ir 
visur kitur:

Kad mūsų protestas gautųsi 
kuo efektingesnis, nevenkime 
kelti viešumon ir to, kuo mes, 
kaip tauta kovojanti prieš bol
ševizmą, galime pasididžiuo
ti : pasistenkime kaip kas tik 
gali — per spaudą, paskaito
mis, gyvu žodžiu susirinkimuo 
se, per asmeniškas pažintis, 
arba betarpiškai per valstybės 
vyrus tų kraštų, į kur likimas 
mus atbloškė, kaip ir raštais 
tarptautinėm organizacijom — 
nušviesti mūsų tautos 23 bir
želio sukilimo gilią prasmę.

Iškėliau 23 birželio sukilimo 
reikšmės priešbolšeMstinėje 
kovoje mes ir tinkamai atžy
mėtume to įvykio, jau nuėjusio 
į garbingus Lietuvos istorijos 
lapus, dešimtąją sukaktį ir ati
duotume prideramą pagarbą 
mūsų tautos aukoms, kurias Ji 
iki šiol sudėjo kovoje už savo 
laisvę.
Washingtonas, 1951 m.

Kazys Škirpa.
Red. atsiprašo Gerb. auto

rių, kad str., vėlai gavus ir 
pristigus vietos, teko trum-

kurių
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Bendruomenės organi 
žavimo sunkumai

„Nepriklausomai Lietuvai“.
Džiaugiuosi drauge su Ju

mis šioje didžiai reikšmingo
je sukaktyje.

A. Kavaliūnaitė

Sveikinu „Nepr. Lietuvą“ 
10-čio sukaktuvių proga ir lin
kiu sėkmingai tarnauti lietu
vybės išlaikymui Kanadoje.

Jonas Karka.
Toronto.

Ilgai jau užsitęsė Kanados 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimas. Daugelį jau ir pe
simizmas apima. Kai kas jau 
nustojo vilties, kad iš viso pa
sisektų Kanadoje sudaryti 
bendruomenę.

Komunistai džiaugiasi ir tri 
na rankas, kad lietuviai negali , 
susiorganizuoti į vieną organi
zaciją.

Iš to daromos, kartais, net ' 
toli einančios išvados. Girdi, 
lietuviai nepribrendę gyventi 
pilnu tautiniu gyvenimu, ku
riam jie sugebėtų aukoti savo 
asmeninius arba srovinius, par
tinius reikalus. Tuo nesugebė : 
jimu susidrausminti jie įrodą, ' 
kad jie dar nepribrendę ir vals ‘ 
tybiniam gyvenimui, kuriam 
yra būtinas aukščiausis orga
nizuotumas.

Tegu Kanados lietuvių „pa
syvumas” turi daug daugiau 
priežasčių, negu jiems prikai
šiojama; tegul ir tie priekaiš
tai toli gražu nėra tikri, bet 
bent formali priežastis jiems 
yra.

Reikia konstatuoti faktas, 
kad Bendruomenės organizavi 
masis sklandžiai ųeina. Dau
giau net: jis susiduria su žy
miais kliuviniais.

Kai anksčiau buvo mėgėjų 
kaltinti KLB-LOKą ir visas 
nesekmes jam vienam teverstų 
— dabar, kai jau iš jo pusės 
viskas paruošta, — reikia kons 
tatuoti, kad šitie kaltinimai vi 
sai atpuola.

Centrinį LOKą galima buvo 
pakaltinti dėl tikrai nelengvos 
pradžios, kuri natūraliai sekė 
po labai nenaudingo skilimo 
seime, kuri „NL“ kiek anks
čiau buvo apibūdinta. Bet, 
kalbant visai objektyviai, tie 
KLB-LOKo sunkumai lietė jo 
pačio reikalus ir visiškai nieko 
netrukdė Bendruomenei orga
nizuotis. Bent dėl sąlygų, ku
riomis nusistatyta organizuo
tis, KLB-LOKas seniai jau yra 
sutaręs ir 1940 metų Vasario 
16 dienos progai pritaikytieji 
aplinkraščiai sudarė visas są
lygas Bendruomenės organiza
cijai paruošti.

Deja, ligšiol labai daug lie
tuviškųjų kolonijų ne tiktai tų 
sąlygų neišpildė, bet kaikurios 
visiškai ligšiol nėra pradėju
sios jų nei pildyti.

KLB-LOKo aplinkraščius 
ir taisykles tiktai nedidelis ma
žųjų kolonijėlių ir pavienių as 
menų skaičius teišpildė. Di
džiosios gi kolonijos ligšiol nė 
ra tų reikalavimų išpildžiusios 
ir kada išpildys, tai klausimas.

Paskutinis ryškus faktas: 
Priėmus rinkimų taisykles, ku 
rios dabar skelbiamos, buvo 
duotas paskutinis terminas— 
atsiųsti registracijos (korteles 
ligi praėjusiojo gegužės 15 
dienos. Ir koks rezultatas? — 
Po to ligšiol nebuvo prisiųsta 
nė viena kortelė. .. O iš viso 
jų teprisiųsta tiktai apie 600. 
Paskyrus terminą, praėjo jau 
visas mėnuo, o vaisiai tie pa
tys.

Akivaizdoje tokių faktų, 
kas gi nepaklaus: ar 600 asme 
nų su vaikais imtinai, gali su
daryti bendruomenę, kai kraš-
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sukūrus jiems naują gyvenimo židinį, daug gražių hi
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m. c viii n ai. R'

te yra&dabar jau tikrai ne ma
žiau kaip 20.000?

Klausimas visai rimtas: kaip 
gi .būti?)

Atsakyti į 'klausimą labai 
sunku. Ypač, kad yra žmonių, 
kurie kiekvieną reikalą linkę • 
aiškinti demagogiškai, tem- ; 
piant jį ant savo partinio kur 
palio. O reikalas, kaip bekal
bėtume, svarbus. Kur gi 
mes nueisime ir kaip galėsime 
egzistuoti, kaip tautinis viene
tas, kaip tautinė bendruome- ’ 
nė, jeigu mes nesugpbame net ; 
susiorganizuoti?

Taip suniktai beskylančio or 
ganizavimosi akivaizdoje, ky
la klausimas: ar nepagalvoti '■ 
apie naujas galimybes, naujus, '■ 
gal, būdus?

Ligšiol į KLB organizavi- 
mąsi buvo einama laikantis 
VLIKo išleisto PLB statuto, 
kuris rodė kelią iš viršaus^ 
Gal tą būdą kaip nors galima 
būtų modifikuoti, prisitaikyti 
daugiau vietos ir laiko sąly
goms, kad ir nutolstant nuo 
grynai teorinio principo, kurį 
yra patiekęs VLIKas, ir dau
giau prisiderinti prie kokio ki
to — praktiškesnio?

Tai vis Mausimai, kurie ky
la akivaizdoje esamų faktų.

Atrodo, kad jau išbaigiama
sis organizavimosi būdas yra 
įimtas ir, esant geriems no
rams, įmanomas.

Iš visur girdėti nusiskundi
mų, kad „senieji lietuviai ne
nori registruotis“. Tikrai, yra 
vietovių, kaip pav., Calgary, 
kur gyvena daugiausia senų
jų emigrantų, kurie ligšiol dar 
nieko nėra suregistravę. Mont 
lealio seniau atvykusiųjų lietu 
vių nenoras registruotis yra 
aiškus. Tas reiškiasi ir Toron 
te, nors, atrodo, ne tokiu ka
tegoriškumu. O be senųjų lie
tuvių, kurie čia sudaro kamie
ną, ar bus bendruomenė? Ap
silankymas registratorių į na
mus duoda gerų vaisių: dau
gumas registruojasi. Bet dau
gelis ir tremtinių nenori regis 
truotis.

Veikli iniciatyva ir darbas, 
reikalingas, žinomi*, pasiryži
mo ir jam atsidėjimo, gali la
bai daug duoti. Todėl inicia
toriai ir organizacijų vedėjai 
turėtų imtis veiksmo ir nuga
lėti kliūtis, kurios šiaip jau, 
laukiant tiktai „geros valios“ 
pasireiškimo, nlenugalimos.

Reikia suminėti dar ir tūlus 
„užsikirtimus“. Buvo „užsi
kirtimas” Londone, bet jis la
bai gražiai likviduotas. Pas
kutiniu metu pasireiškė toks 
„užsikirtimas“ Hamiltone. Ne 
žinia dar, kaip ten yra ir su 
Winnipegu. Tai gi vis žy
miosios mūsų (kolonijos..

O juk organizacinės taisyk
lės vienos ir tos pačios visai 
Kanadai. Tiktai daugumas tau 

' tiečių aiškiai ir nedviprasmiš
kai jas supranta, bet atsiranda 
ir tokių, kurie nenori suprasti.

1 Na, ir kas su jomis daryti?
' Tai vis sunkumai, kurie pa- 
■ stoja Bendruomenės organiza- 
1 vimosi kelius. Kokiam Saliamo 

nui reikia būti KLB-LOKui, 
kad šiuos klausimus išspren
dus? Visuomenė pati turėtų 
šiais klausimais pasisakyti ir 
reikalą pagyvinti.

J. Kardelis.

klausomos Lietuvos“ dešimt- darbiams, šia iškilminga pro- 
metį, Montrealio Skautų Tun ga pareikšti didel įdžiaugsmą, 
tas išreiškia kuo nuoširdžiau- kad „N. Lietuva“ ištesėjo nu
sius linkėjimus visai redakci- eiti 10 metų sunkaus ir atsa- 
nei kolegijai ir jos bendradar
biams.
s. v. vyr. skilt. S. Naginionis,

Tuntininkas.

Nepriklausomos Lie
tuvos“ buvusiems ir esantiems 
redaktoriams bei įžeidėjams 
Monjtrealyje

Gerbiamieji,
Tebūnie leista, mums, kuk

liems Jūsų laikraščio bendra-
9

Pp.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
Redakcijai ir Administracijai, 

Montreal.
Švenčiant pirmąjį „Nepri-

tr~  K .ji Ji- jC~ jC~ Jt........—įg

Birželio 23 dienos sukaktyje
Birželio 23 d. sukanka 10 

m., kada lietuvių tauta vienin
gai pakėlė ginklą prieš sovieti
nį okupantą ir jo terorą. Dvie 
jų tūkstančių tylių karžygių 
gyvybę sudėjus, buvo pašalin
tas okupantas, paskelbta laiki 
noji vyriausybė, kraštas per
duotas į jos rankas. Laikinoji 
vyriausybė atgaivino svetimos 
prievartos nutrauktą Lietuvos 
suvereninių organų veikimą ir 
grąžino tautines valstybinio gy 
venimo formas.

Laik. vyr-bės dienos buvo 
trumpos — nuo lįirž. 23 iki 
rugp. 5. Jos veikimą nutraukė 
naujas okupantas. Tačiau su
kilimo laimėtos dienos Lietu
vos kovų istorijoje bus ištisas 
didingas ir šviesus liudijimas 
apie lietuvių tautą. Liudiji
mas nepaneigiamas, nes nuosa 
viu karžygių krauju patvirtin
tas, kuris sugriovė sovietų rū 
pestingai statytą melą, kad lie
tuvių tauta buvusi laisva valia 
įsiprašiusi į Sov. S-gos nelais
vę. Tai liudijimas, kad laisvė 
— ir tik laisvė — vedė vyrus 
ir moteris mirti kovoje su prie 
šu. Ta pati laisvė, kuri šian
dien dešimtis tūkstančių par
tizanų ir visą krašte pasiliku
sią tautą įkvėpė virsti riteriais 
be baimės. Dėl tos laisvės žu- 
vusiems tebūnie amžina gyvų 
jų meilė, ir kai ateis laikas, te
būnie jų vardai surašyti gar
bės vietose. Nežinomieji var
dais tebus įjungti į Nežinomo 
jo Partizano Kovotojo Švento
vę, kuri jaunąjai kartai būtų 
patriotizmo ir pasiaukojimo 
židinys.

Sukilimo dienos buVo liu
dijimas, kad lietuvių tautos 
gelmės yra skaidriai demokra- 
tingos, nes tik demokratingas 
kraštas dėl laisvės aukotis yra 
laisvai pasiryžęs; tik jis su-

geba nelaimėse nepakrikti ir 
iš savo tarpo išskirti į priekį 
naujus žmones vietoje katas
trofos nušluotųjų; tik jis su
siorganizuoja ir susidrausmina 
iš vidaus, be prievartos, ir ei
na vieningu keliu. — Laikino
sios vyriausybės žmonėms yra 
tikras pasididžiavimas, kad jie 
yra šios tautos nariai. Jie lai
ko savo gyvenimo laimingąja 
valanda, kad sukilimas jiems 
buvo pavedęs sunkiąją parei
gą atstovauti krašto suvereni
nėms galioms ir tęsti jų vei
kimą.

Nors naujas okupantas nu
traukė laikinosios vyriausybės 
veikimą, bet jos žmonėms bu
vo ramu širdyje, kad ji buvo 
padariusi visa, kas buvo įma
noma ir kad tautos pasiprieši
nimas toliau nepakriko, jos gy 
vosios jėgos susirado naują pa 
vidalą vadovauti (kovai dėl tos 
pačios laisvės — Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą. Jis perėmė kovos vėliavą 
ir, talkinamas nepriklausomos 
Lietuvos atstovų, ištikimai bu 
dinčių jiems patikėtose sargy
bose, remiamas senųjų ir nau 
jųjų išeivių organizacijų, iš už 
sienio vadovauja žygiui į tą mū 
sų „laimės žiburį“ — į suvere 
ninių organų veikimo atnauji
nimą ir krašto laisvę.

Tikėdami ateitimi, šiandien 
grįžtame prie to šviesaus suki 
limo akto, pagarbiai minėdami 
žuvusius, sveikindami išliku
sius jo iniciatorius, vadus, da
lyvius bei talkininkus ir kvies 
darni emigracijoje išblaškytus 
tautiečius įsijungti į pagarbos 
pareiškimą birželio 23 dienos 
karžygiams ir sutelkti mintis 
į to akto istorinę prasmę bend 
roję dar nebaigtoje tautos ko
koje dėl laisvės.

J. Brazaitis.

kingo spaudos darbo kelią. Jū 
sų vargai ir kliūtys mums yra, 
gerai suprantami ii- puikiai ži
nomi.

„N. Lietuvos“ atliktas tau
tinio susipratimo ir auklėjimo 
darbas yra milžiniškas. Bet 
pats svarbiausias „N. Lietu
vos“ uždavinys buvo pirmiau 
ir tebėra dabar: pastoti kelią 
bjauriai ir šlykščiai Lietuvos 
okupantų melo kampanijai. 
Juk ir pati „N. Lietuva“ gimė 
šios dvasios ir kovos įtakoje. 
Juk Maskvos samdiniai per il
gus metus Kanadoje per „Liau 
dies Balsą“ ir kit. komunistų 
laikraštpalaikius, pasėjo bjau- 
lią sėklą, kurią ir šiandien; dar 
sunku išrauti

tai buvo ir tebėra tas teisinga 
„ kuris at

skleidžia lietuviui skaitytojui 
TIKRĄJĄ TIESĄ ir demas
kuoja komunistų spaudos sklei 
džiamus melus.

Per 10 metų Jūs padarėte 
daug. Bet didieji uždaviniai 
dar prieš akis. Nes okupan
tas turi daugiau lėšų ir apmo
kamų agentų. Bet Jūs savo 
rankose turite TIESĄ, kuri 
laimės!

Tad mieli Bičiuliai, šia ju- 
bilėjaus proga, daug, daug iš 
tvermės, pasiryžimo, kantry
bės, pasiaukojimo ir visų kitų 
spaudos darbininkui kilnių sa 
vybių linkime Jums!

Kl. Prielgauskas, 
Kazys Baronas, 
E. Giunbelevičius.

Hamiltonas, Ont. 1951 m.
N. Lietuva“ Gegužės mėn. 26 d.

sis VEIDRODIS,

2000

gali- 
visai

Ar gali pragyventi iš 
2000 rublių?

Bimba rašo, kad sun|ku esą 
JAV piliečiui išgyventi iš 
dolerių per metus.

Atsakymas nesunkus: 
ma. Neištaigingai, bet 
sočiai, šiltai ir padoriai.

Bet tegul Bimba atsako į 
klausimą: ar Rusijoje galima 
išgyventi iš 2000 rublių, ku
rie tesudaro jokiu būdu ne dau 
giau, kaip 200 amerikoniškų 
dolerių? O tuo tarpu duonos 
svaras kainuoja 1,5 rublio, 
sviesto — 25 r., batai — 200 
rub., kostiumas 2.000 rublių? 
Kur gi geriau galima išgyven
ti?

NEPAGRĮSTOS
„Tėv. Žib.“ Nr. 23 tilpo nuo 

širdus K. Lukošiaus atsišauki 
mas į vietinę visuomenę paro
dyti didesnio susidomėjimo mū 
sų sportuojančia jaunuomene.

TŽ“ redakcija ta pačia 
mintimi prijungė savo pasta
bas, kur .'keistu būdu nusiskun 
aė, kad „Nepr. Liet.“ bendra
darbis nieko nerašinėja į „TŽ“ 
sporto skyrių ir dėl to vieno 
asmens net sporto klubo ne
galima esą laikyti bendruome 
niniu sambūriu.

Žinoma, šio paprasčiausios 
logikos supainiojimo netektų 
priminti, bet reikia patikslin
ti „TŽ“ redakciją ten, kur ji, 
neturėdama supratimo apie pa 
dėtį, verčiasi klaidžiojimais.

Yra tiesa, kad šių eilučių au 
torius su klubo pirmininku K. 
Sapočkinu, apsvarstę torontiš
kio laikraščio besportinį veidą, 
nutraė dėti pastangas įvesti 
jame sporto skyrių. Ta pras
me keliems „TŽ“ numeriams 
buvo patiekta medžiaga.

Jei „TŽ“ redakcija norėtų 
geriau pasitarnauti sportinin
kams, tai ji pati turėtų parody 
ti daugiau rūpesčių minėto sky 
riaus patobulinimu, o nelaukti 
paruoštai iškeptų karvelių.

Tuo tarpu „NL“ bendradar 
bio negalima varu priversti 
„TŽ“ tarnybai, nežiūrint ten 
visokių painiojamų „bendruo
meniškų“ motyvų. Jis laiko 
savo pareiga bendradarbiauti 
*ame laikraštyje, kuris, nesi
laikydamas grupinių linijų, de

Kam?
„Laisvė“ negalėjo praeiti 

pro „baisiąsias dienas“, kurios 
įvyko 1941 m. birželio mėne
sį. Bet „Laisvė“ klausia: kam 
tos baisiosios dienos? Ir sako: 
„ne Lietuvos liaudžiai“.

Deja taip nebuvo. Kaip tik
tai baisiosios dienos Lietuvos 
liaudžiai: visų pirma darbo 
žmonėms — darbininkams, ūki 
ninkams ir kitų profesijų dar
bo žmonėms. Daugelis ir Bim 
bos ir Mizaros, ir ginjinių ir 
pažįstamų — darbo žmonių — 
išvežti į Sibirą, Kazachstaną 
ir tt. „Progresyvieji“ tą juk 
puikiai žino. Ir sayo nervais, 
kas jų dar turi, išgyvenę. Ir 
dabar ne vienas iš „progresy
viųjų“ retkarčiais gauna savo 
giminių skundus iš Sibiro ir 
kitų tolimųjų vietų. Tat, kam 
„L“ veidmainiauja ir kam ji 
klausia: kam tos baisiosios die
nos?

Na, bet jeigu tie žmonės, įku 
rie išvežti į Sibirą, buvo net 
„Laisvės“ vadinamieji „sme- 
tonininkai“, tai ar tai jau yra 
pagrindas tremti juos į Sibirą? 
Juk tiktai kuo nors kaltus žmo 
nes baudžia? Juk „L“ keikia
mos demokratijos niekur ne
išveža komunistų už tai, kad 
jie komunistai. Ką nors nu-

PRETENZIJOS
rinasi savo bendruomeniškai 
paskirčiai. Todėl gal ir ne
nuostabu, kad „N. L-voj“ atsi
spindi visas Kanados lietuvių 
sporto gyvenimas ir nemiegan 
čio jo redaktoriaus sutraukti 
bendradarbiai pastoviai gvil
dena bendrąsias sporto pro
blemas. Šito ir reikėtų siekti 
su didelėmis pretenzijomis „T. 
Ž-riams“, tik truputį kitokiu 
keliu. — alpuk —
„TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS“

Visai trumpai: 1. Dėl Mont 
realio Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios „NL“ red. mano, 
kad lietuviams būtų skriauda 
netekti bažnyčios, kurią nema
žomis pastangomis ir pasiau
kojimu pastatė senieji lietu
viai. Bet žinelė buvo įdėta pra 
šant asmenims, kurie ją gavo 
iš Montrealio arkivyskupo Ku 
rijos. Tokia toje žinelėje, kaip 
rašo „TŽ”, yra bedievybė. 2. 
Mes nieko „TŽ” nesakome 
kai jie kompeliuoja žinąs iš ki 
tų laikraščių. Bet mes, geriau 
vertiname gerą origiųalą, ne
gu blogą kompeliaciją. 3. „TŽ” 
konstatavimas, kad Elta tūlą 
straipsnį įrašė į ,,NL’ ’ kredi- venimo „rojuj“ 
tą, 'kalba „NL” naudai: žur
nalistai su nuovoka žino, ku
riame laikrašty galima rasti 
įdomių žinių. Tiktai pasižiū- 
lėkite į viso pasaulio lietuvių 
laikraščius, o ypač į savo drau 
gų „Draugą“, ir pastebėsite, 
kad ten yra nemaža žinių, pa
imtų iš „NL”. Todėl ir „NL” 
to neatsisako.

bausti reikia nusikaltimo. Ko
kia teise nieku nekaltus žmo
nes sovietai baudžia?

Ir (kokią teisę okupantas tu
ri iš viso bausti pavergtą tau
tą?

Teisybė apie rusus.
„Laisvė“ kartais išdrįsta, 

tur būt, per neapsižiūrėjimą 
parašyti apie rusus ir teisybę. 
Taip rusų rašytojo Novikov- 
-Priboj lūpomis „L“ pasako vi
sišką tiesą apie rusus:

Jūrininkas pasakoja apie ki
tus kraštus, kuriuos jam tekę 
matyti. Jį kitas rusas klausia:

— „O ar ten( nepjauna ru
sų?

— Tai tau! Už ką gi pjau
tų? Užsienyje tokie pat žmo
nės gyvena, kaip ir mes. Tik 
toks sikirtumas, kad mes tiktai 
aptašyti, o jie apdrožinėti ir 
lakeliu padengti. Tai, žinoma, 
apsišvietusiose šalyse“.

Tai yra teisybė. Tegul ją 
mato „progresyvieji’^

Aldermanas Penneris.
„Liaud. Balsas' ‘ aprašinėja, 

kaip Winnipeg© aldermanas 
Penneris lankėsi Rusijoje, kaip 
jo Stalinas neprisileidęs arčiau 
kaip per 50 pėdų ir kad sovie
tiniai dignitoriai su juo nesi- 
įkalbėję. Bet, nežiūrint to, Pen 
neris, taip kalba, kaip reikalau 
ja „progresyviųjų” partijos 
propagandos reikalai.

Bet. . . kodėl „LB“ nepara
šo, kiek Rusijoje kainuoja dar 
bo žmogaus pragyvenimas? 
Kiek tenka mokėti už duoną, 
sviestą, pieną, batus ir tt? 
Kiek tos kainos suderinamos 
su uždarbiais? Tuščiažodžiau
ti lengva: viskas gerai. Bet 
kodėl neduodami faktai: kas gi 
ten pagerėjo ir kas ten gerai ir 
{kodėl gerai?

Pagaliau: kodėl aldermanas 
Penneris nepanorėjo likti ta
me laimės krašte — Rusijoje, 
bet sugrįžo į kapitalistinę Ka
ndau? Mandrapypkis.

ŠAIPUVA.
17 milionų miško kirtėjų, tai 
jie per metus prikirstų 17 mi- 
liorųi „kordų“ malkų. Na, o 
Stalinas Sibire turi milionus 
vergų, miško kirtėjų, o tie ne 
prikerta net Omskui, ar Toms 
kui apšildyti. Liūdnas Balsas 
negali suprasti, kodėl taip. At 
sakas gi aiškus: Kanadoje 
kirtėjams mokama doleriais, o 
Sibire — nagaikomis ir badu.

— Liūdname Balse ir dau
giau liūdnų naujienų. Pavyz
džiui, J. Paukštis gieda: „Nie
kur nesilanko tiek daug sve
čių kaip Sovietijoj“. Paukš
tis ,matyt, tikras raudonas gai 
dys, nes užsimerkęs gieda. Juk 
niekas dar nematė nė vieno 
lietuvio „vizituojant“ Soviet! 
ją! O iš visos Kanados teįsi- 
leido penkis raudonukus.

— Prancūzijoj parlamento 
rinkimai, ir komunistai paskel 
bė kovosią dviem frontais: pri 
šakyje ir užpakalyje. Ginklas, 
tačiau, būsiąs tas pats: tuš
čias oras.

— Liūdnas Balsas savo liūd 
ną metinį pikniką šiemet ruošia 
Šv. Jono dienoje. Lįsk, nelįsk 
už šventojo, vistiek raudonos

— Įdomus dalykas: juo 
labjau mėsa brangsta, tuo ji 
darosi labjau neįkandama! Gai 
la, kad patarlė sako: „Dievas 
davė dantis, duos ir duonos“, 
o apie mėsą tvirtina: „Nuo mė 
sos, dantys (kešenės?) vėp- 
sos“.

— Moderniško pasaulio 
skelbimas: „Jauna pora, be vai 
Įkų, jieško buto be šunų“.

— Raudona propaganda 
skelbia bolševikų imperijoje 
slaptoji policija jau sufabrika
vusi 250 milionų parašų po „tai 
kos“ peticija reikalaujančia 
pasiduoti Stalinui. Bet ameri
konai rusiškai nemoka, tai į 
peticiją dėmesio nekreipia.

— Trys Stalinui ištikimi ka 
nadiečiai buvo įsileisti Sovie- 
tijon „laisvai“ pro Maskvos 
viešbučio langa pasižiūrėti gy

Grįžę, Toron 
te papasakojo, kad S'ovietijoj 
„visai nauji žmonės“. Senus, 
mat, Stalinas išžudė ,badu iš
marino, ar Sibiran ištrėmė.

— Mūsų bolševikai gyveni 
mą Sovietijoje medum tepa, o 
tas vis degutu smirda.

— Liūdnas Balsas Toronte 
galvą suka aukšta matemati- ylos maiše nepaslėpsi!
fra. Sako, jei Kanadoje būtų Prof. Šaipo.
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Ne paslaptis, kad Klaipėdos 
krašto ir Rytprūsių vokiečiai 
smarkiai veikia į mažlietuvius, 
gyvenančius Vakarų Vokieti
joje. Tą darbą jie atlieka per 
visokius mitingus, „Heimat- 
tagungus“ (Tėviškės dienas) 
ir ypatingai per spaudą. Tuoj 
po karo Klaipėdos krašto vo
kiečiai susiorganizavo į Klai
pėdos (krašto vokiečių draugi
ją. Ši draugija priima visus 
Klaipėdos krašto gyventojus 
savo nariais. Svarbu tik, kad 
visi stotų už Klaipėdos krašto 
atskyrimą nuo Lietuvos. Sa
vo propagandos išvystymui vo 
kiečių pabėgėliai gauna nema 
žą piniginę paramą iš Vokie
tijos valdžios. Derėtis su lie
tuviais čekų vokiečių pavyz
džiu — Klaipėdos vokiečių 
uabartiniai vadai nė galvoti ne 
nori, nors ir susipratę vokie
čiai yra tam linkę.

Man tebegyvenant užjūryje, 
nekartą teko iš lietuvių išgirs
ti : ką, pagaliau, veikia prūsų 
lietuviai? Ko jie tyli? Ko jie 
viešai nedemonstruoja savo 
norų, ir ko jie nesipriešina? Į 
tai tekdavo tįk patraukti pe
čiais ir atsakyti: Jei mažlietu- 
viai būtų Amerikoje, tai jie tą 
ir galėtų padaryti, kaip mes čia 
tik dalelė patekusių mėgina
me. Mažlietuviai, kaip per 
šimtmečius, taip ir dabar, pri
klauso nuo vokiečių malonės. 
Gal šiandien dar daugiau kaip 
niekad. Juk žinokime, kad vo
kiečiai šiandien vėl kelia savo 
galvas, reikalaudami „visų sa
vo kraštų“. Ar jiems tai pa- 
vyįks, yra kitas klausimas. Bet 
mažlietuviai, kurie priklauso 
nuo vargingos vokiečių rentes 
bei pašalpos ir kuriems dau
giau pasireiškiant, primenamos 
svečių teisės, negali viešai pa
reikšti savo norų, kad prie Lie 
tuvos būtų prijungtas ne tik 
Klaipėdos kraštas, bet ir visa 
Mažoji Lietuva. Jau mažlietu- 
vių šeima, gyvenanti pas 
betkurį vokečių ūkininką, ne 
visuomet gali kalbėti lietuviš
kai su savaisiais. Ūkininkas, 
išgirdęs ir nesupratęs svetimos 
Laibos, gali juos palaikyti vo
kiečių taip bijomais ir nemegs 
lamais lenkais. Tai gali reikš 
Ii, kad reiks apleisti pakenčia
mą butą ar darbą.

O vistiek, kai teko lankyti 
daugel gerų prūsų lietuvių vi 
šokiose ūkininku pašiūrėse, te 
ko pastebėti jų nepalaužiamą 
dvasią. Mažosios Lietuvos Ta 
rybos Spaudos Komisija, no
rėdama, kad tas tamsias pašiū 
res pasiektų paguodos ir iš
tvermės duodantis lietuviškas 
žodis, nutarė prūsų lietuviams 
apkurti jų taip mėgiamą laik
raštį „Keleivį“. Jau iš anksto 
buvo galima numatyti, kad 
toks laikraštis dėl piniginių 
sunkumų tik kartkartėmis te
galės pasirodyti. Tat dauge
liui gerų pasaulio lietuvių pa-

dedant, „Keleivis” nekartą ga
lėjo pasileisti į kelionę ir su
stiprinti išblaškytus mažlietu
vius. Jis stengėsi kiek galint 
vaizdžiai nušviesti mūsų žmo
nių mulkintojus, jų metodus, 
bei parodyti, kas dėl Lietuvos 
ir jos išlaisvinimo pasaulyje 
daroma. Galimas daiktas, kad 
mūsų broliai, davę savo dole
rius laikraščiui, tikėjosi dau
giau „ugnies“ ir „polėkių į 
ateitį“, kaip neperseniausiai 
teko skaityti vieną kritiką apie 
„Keleivį“. Gal ir čia reikėtų 
priminti, kad prūsų lietuviai 
gyvena ne Amerikoje, bet Vo- 
kietjoje. Turėkime omenyje, 
kad mūsų atstovai Vokietijoje 
turi vykti į visokias pabėgėlių 
ministerijas ir ten kovoti dėl 
savo teisių bei prašyti savo 
žmonėms išmaldų, nes tie lai
kai jau praėjo, /kai užtekdavo 
kreiptis tik į karinę valdžią. 
Dėl per aiškių polėkių gali vi
sa delegacija ministerijos būti 
pasiųsta į namus. Tuo tikslu 
ir iš mūsų vadovaujančių vie
tų Vokietijoje buvo pageidau
ta, kad „Keleivis“ sumažintų 
savo „ugningtvną“. Gal mi
nėtoji kritika, rašydama apie 
„ugnį“, turėjo omenyje jos 
taikymą VLIKui dėl neįsilei- 
dimo M. L. T-bos? Tai jau

ASMENS, KURIE STOJA D IDŽIOSIOS BRITANIJOS PRYŠAKYJE
Didžiosios Britanijos karalius Jurgis VI serga. Yra baimės, kad sostas gali nelauktai lik
ti be karaliaus. Todėl susirūpinta iš anksto tokiapi atvejui pasiruošti. Sosto įpėdin'ė yra 
princesė Elzbieta (ją čia matome su sosto įpėdiniu). Ji dabar yra ruoišama karalienės 
pareigoms. Tuo tikslu ji priiminėja paradus; tuo tikslu ji lankėsi pas Popiežių; tuo tiks 
lu jos vyras Eidinburgo kunigaikštis (dešinėje) pašauktas iš laivyno prie sosto, prie ku
rio, šalia karalienės, jis turės sėdėti be karališkos karūnos.

BALSAS ŠAUKIĄS TYRUOSE
RAŠO B. „KELEIVIO“ RED. A. LYMANTAS.

Motto : „Ponas Simonaitis gyvena mūsų pinigais“. 
(„Memeler Dampfboot“ Nr. 10).

būtų paskutinė blogybė — ro 
dyti visiems mažlietuviams ir 
priešininkams mūsų nesutiki
mus tarpusavyje.

Kai pasirodė Mažosios Lie
tuvos Spaudos Komisijos leidi 
nys „Krivūlė“, susilaukėme 
pirmos vokiečių reakcijos. Su
pratome, 'kad vokiečiai mažlie- 
tuvių veiklą seka. Vokiečių 
savaitinis „Christ und Welt“ 
(Krikščionis ir pasaulis) bu
vo ant to leidinio labai užpy
kęs. Vėliau, pasirodžius „Ke
leiviui“, vokietininkai pastebė
jo, kad spauda dar yra vienin
telis kelias pasiekti mažlietu
vius, kurio jie negali užkirsti. 
Be to, „Keleivis“ daug kur 
pateko ir į Klaipėdos vokiečių 
rankas, kurie jį skaitydami ar 
iš smalsumo, ar norėdami pa
sekti, ką veikia „kita pusė“. 
Tat visų didžiausiam nusiste
bėjimui Klaipėdos vokiečių 
oficiozas „Memeler Dampfbo
ot“ buvo priverstas atspaus
dinti vieno susipratusio vokie 
čio laišką, kuriame nesibijo- 
ma pasakyti, kad vokiečiai mes 
tų savo šovinizmą, kad į Klai
pėdos kraštą nežiūrėtų kaip į 
Vokietiją, bet į tėviškę, ir kad

būtų metas rasti bendrų žo
džių su lietuviais. Jis rašo, kad 
skaitęs, jog Lietuvos atstovy
bes Londone ir Vashingtone 
esančios pripažintos „de jure, 
kas reiškia, kad vakarų vals
tybės galvoja apie rimtą Lie
tuvos valstybės atkūrimą su 
Klaipėdos kraštu. Jau dabar 
esąs aukščiausias laikas už
megzti ryšius su lietuviais, kad 
vėliau netektų stovėti už durų.

Matyt, Klaipėdos krašto vo
kiečių dalis distancijuojasi nuo 
dabartinės Klaipėdos kršto vo
kiečių organizacijos šovinisti
nių vadų grupės. Vokiečiai 
per mūsų spaudą sužino, kad 
ir mažlietuviai veikia, kas tam 
tikriems vokietininkams nela
bai patinka. Užtat nutarta im
tis žygių prieš Maž. Lietuvos 
valios reiškėją — Mažosios Lie 
tuvos Tarybą. Pirma auka vo
kietininkai pasirinko M. L. 
T-bos pirmininką — Erdmoną 
Simonaitį.

Jau sekančiame „Memeler 
Dampfboot'o“ numeryje deda 
ma atsakė: „Ponas Simonai
tis lebt auf uiisere Kosten' ‘ 
(Ponas Simonaitis gyvena mū 
sų pinigais), ir pradedamas 

bjaurus, iki šiol dar nepastebė 
tas Simonaičio šmeižimas. Ne
gana to, iš skaitytojų reikalai! 
jama, kad jie imtųsi prieš jį 
priemonių . Straipsnyje Erd- 
monas Simonaitis apšaukiamas 
„notorišku vokiečių ėdiku”, 
girdi, turįs daug vokiečių ant 
savo sąžinės(!), o dabar imąs 
vokiečių valdžios rentę, moka
mą nacių laikais politiškai per
sekiotiems. „Imdamas“ varg
šų vokiečių pabėgėlių skati
kus, jis vėl mušąs seną Tary
bos būgną, šiandien reikalauda 
mas visą Mažąją Lietuvą pri
jungti prie Lietuvos. Jam per 
sekiojimai iš nacių pusės bu
vę „mielesni“, negu pasiliki
mas tėvynėje. Už tai ir „lais
vu noru atbėgęs“ (!) pas na
cius į Reichą. Toliau M. L. T. 
pirmininkui metama asmeniš
kų užgauliojimų, tokio pat sti
liaus, kuris nacių laikais buvo 
įprastas. Savo puolijnų išva
doje dabartiniai Klaipėdos 
krašto vokietininkų vadai rei
kalauja (fordern) iš visų vokie 
čių, kad jie reikalautų iš Erd- 
mono Simonaičio skriaudų ati
taisymo ir siųstų tuo tiksliu 
Skriaudų Atitaisymo Įstaigai 
(Amt fiur Wiedergutma- 
chung) Detmold, Paulinenst- 
rasse. Toliau skaitytojai pa
informuojami, kad būsią daro 
rni žygiai M. L. T-bos pirminin 
ko perdavimui vokiečių teis
mams už „kriminalinius nusi
kaltimus“ ( !).

Iš to reikia konstatuoti, kad 
prūsų lietuvių veikla nebuvo 
be atgarsio. Jei vokietininkų 
įtūžimas ant mažlietuvių vei
kėjų ir jų veiklos pasiekė tokį 
laipsnį, kad griebiamasi pačių 
šlykščiausių ir nešvariausių 
priemonių juos sunaikinti, tai, 
tur būt, jiems nemažos '••žalos 
pridarėme. Kam pulsi savo 
priešininką, jei jis nepavojin
gas?

Nėra reikalo mūsų tarpe gin 
Ii Erdmoną Simonaitį prieš 
'■okietininkų bjaurius melus ir 
pamazgas. Tam mes jį ir jo 
kovų pilną gyvenimą per gerai 
pažį.-.tame. Skaudu tik ir ste
bėtis reikia, kur vokietininkų 
sąžinė? Jie šiandien siundo na 
tiškus gaivalus ant žmogaus, 
kurį patys kankino ilgus metus 
KZ-tuose, kad iš jo reikalautų 
skriaudų atitaisymo. * Negana 
to, jieškoma kelių, kaip per
duoti jį teismui. Skaudu tai, 
bet šie metodai mažlietuvių 
tautinio atgimimo istorijoje ne 
nauji. Jau kaizerių laikais prū 
sų lietuvių veikėjai tą gavo pa 
tirti. Kas tik kur daugiau pa
sireikšdavo, buvo vokiečių 
šmeižiamas. Laikraščių redąk 
toriai, kurie neužsiimdavo 
„viešpaties ciesoriaus garbini

mu“, turėdavo pasitraukti. Ki
tu atveju net spaustuves pri
vesdavo prie subankrutavimo. 
Prieš veikėjus, kurie nebijoda 
vo nuolatinių grąsinimų, vokie 
čiai panaudodavo pačias pas
kutines priemones. Kaip pa
vyzdį mažlietuviai prisimena 
dar dr. Bruožį. Jam daug grą 
sino ir jį perspėjo, kad nustotų 
tautiškai veikęs ir mažlietu
vius žadinęs. O jis vistiek ne 
pabijojo. Beliko vokiečiams 
tik viena — išprovokuoti inci 
dentą, apšaukti dr. Bruožį be
pročiu ir perduoti jį vienp vo
kiečio globai. Kiek buvo dėta 
pastangų jį išlaisvinti! Vel
tui. Dr. Bruožis, gyvai palai
dotas, pamažu sunyko ir maž
lietuvių tautinio atgimimo dar 
be, kuriame jis buvo vienas iš 
stipriausių šulų, daugiau ne- 
bepasireiškė.

Mes, mažlietuviai, pažįsta
me Erdmono Simonaičio drą
są. Kai visokiuose komitetuo
se ir susirinkimuose nutildavo 
gražios kalbos, pasiūlymai ir 
nutarimai, kai reikėjo veikti ir 
būti vyru savo vietoje, tai vi
sų posėdžiavusiųjų akys nu
krypdavo į Erdmoną Simonai
tį. Jie žinojo, kad Simonaitis 
nebijos kaip „maištininkas“ bū 
ti pakariamas ar sušaudomas, 
bet eis drąsiai kalbėti ar tai su 
prancūzais, ar su anglais, ar vo 
jkiečiais. Ir šiandien Simanai
tis yra tas populiarus Mažo
sios Lietuvos vyras, kurį pa
žįsta visi mažlietuviai

Ir čia ne mano tikslas glio- 
rifikuoti ar perdėtai kelti Erd
mono Simonaičio asmenį, bet 
pavaizduoti mažlietuvių prisiri 
Šimą ir pagarbą jam. Gal kiti 
ir geriau supras, kodėl jam tai
komas pirmasis smūgis. Neabe 
jojame, kad M. L. T-bos pir
mininkas, nors daug vargo ir 
nusivylimo savo gyvenime pa
tyrė, pakels ir šitą smūgį. Ta
čiau ir stipriausiam kartais mo 
ralinė param iš savo žmonių, 
draugų ar maža pasisekimo 
prošvaistė savo darbe duoda 
naujų jėgų.

Kai vokiečiai ruošia akciją 
prieš Mažosios Lietuvos Tary
bą ir jo pirmininką, tur būt ir 
mūsų Vyriausias Išlaisvinimo 
Komitetas arba bent jo dalis 
turėjo nemigo naktų. Didžiai 
daliai pasaulio lietuvių spau
džiant, reikėjo surasti naujų 
įtikinančių priežasčių, kad ga
lėtų atsikratyti Mažosios Lie
tuvos Tarybos ir pasaulio lie
tuviams pasiteisinti. Tas ne
lengva, turint omenyj, kad per 
eile metų reikėjo jau daug ar
gumentų surasti ir naudotis 
įvairiomis taktikomis.

Jei šiandien paskaitome vie
nos srovės laikraščius, tai maž 
lietuviai, atrodo, visai neatstu 
miami. Atvirkščiai. Kiek už 
uojautos žodžių pasigirsta maž 
•lietuviams ir iraip išveliami jų 

(Nukelta į 8 pusi.)

12.
KANADOS LIETUVIŲ BEN DRUOMENĖS TARYBOS 

RINKIMŲ TAISYKLĖS.

I. Bendrieji nuostatai.
1.

Vyriausias Kanados Lietu
vių Bendruomenės atstovaujan 
tis organas yra Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Taryba.

2.
Kanados L. B. Taryba ren

kama tiesiogiu ir slaptu bal
savimu visų Kanadoje gyve- 

-nančių pilnateisių lietuvių, su
kakusių prieš balsavimą nema 
žiau kaip 18 metų amžiaus.

Neturi teisės rinkti:
a. Kenkią Lietuvių tautai,
b. Priešingi Lietuvos Nepri 

klausomybei,
c. Pritarią bolševikinei ar 

kitokiai Lietuvos okupa
cijai.

3.
Kas pagal šių taisyklių § 2 

nustoja teisės rinkti, nustato 
L. K. L. BoO. K-tas, kurio nu
tarimai yra galutini.

4.
K. L. B. Tarybos atstovu ga 

Ii būti renkamas kiekvienas 
Kanadoje gyvenantis pilnatei
sis lietuvis ne jaunesnis kaip 
21 mt. amžiaus. Negali būti 
renkamas neturįs teisės rinkti 
(žiūr. 2—3 st. st.).

5.
K. L. B. Tarybai rinktinų 

atstovų kandidatus turi teisę 
išstatyti savo apygardoje /kiek
viena trisdešimties (30) pilna
teisių lietuvių grupė.

L, K. L. B. O. K-tas:
1. Prižiūri rinkimų tvarką.
2. Duoda rinkimams tvarky 

ti nurodymus ir paaiškinimus.
3. Registruoja ir skelbia kan 

didatų sąrašus apygardomis.
4. Tikrina apylinkėmis ir 

seniūnijomis pravestus rinki
mus.

5. Subalansuoja iš apylinkių 
ir seniūnijų gautus balsavimo 
rezultatus rink, apygardomis.

6. Paskelbia Tarybon atsto 
vais išrinktųjų galutinį sąrašą.

7. Sprendžia gautus dėl rin
kimų skundus;

8. Naikina apylinkėse ir se 
niūnijose pravestus rinkimus, 
neprisilaikant šių ir „Kanados 
L, B-ės Apylinkių, Laikinųjų 
Organizacinių Komitetų suda
rymo taisyklių“.

9. Skiria tokiose apylinkėse 
naujus rinkimus.

10. Atlieka kitus šiomis tai
syklėmis numatytus darbus.

13.
L. K. L. B. apylinkėse Tary 

bos rinkimų vykdomuoju or
ganu yra L. K. L. B. A. O. 
K-tai.

14.
L. K. L. B. A. O. K-tas:
1. Sudaro tos apylinkės rin 

kikų sąrašus;
2. Numato ir paskelbia visų 

žiniai bustą, kuriame suintere
suoti rinkikai galėtų pasitik
rinti ar gauti reikalingų in
formacijų.

3. Pralveda šiom taisyklėm 
numatyta tvarka balsavimus.

6.
K. L. B. Tarybos atstovų 

kandidatų sąrašai sudaromi rin 
kiminėm apygardom.

7.
Sąrašams sudaryti rinkim, 

apygardom jų ribas atsižvel
giant rinkikų patogumo, nusta 
to L. K. L. B. O. K. pagal tu
rimą kartoteką ne vėliau kaip 
16 sav. nuo balsavimo dienos.

8.
Galutinį kartotekos pristaty

mo ir L, K. L. B. A. O. K-tų 
ir seniūnijų terminą nustato ir 
skelbia L. K. L. B. O. K.

9.
Kiekvienai rinkim, apygar

dai renkamų tarybos atstovų 
skaičių pagal toje apygardoje 
gyvenančių lietuvių kartoteko 
je užsiregistravusių lietuvių 
skaičių, nustato L, K. L. B. 
O. K. ne vėliau kaip 13 sav. 
prieš balsavimo dieną.

10.
Apygardomis išstatytų K. 

L. B. Tarybai kandidatų rin
kimai vykdomi apylinkėmis ir 
seniūnijomis pagal iš anksto su 
darytus tų apylinkių L. O. K- 
tų ir seniūnijų rinkikų sąrašus.

II. Rinkimų vykdomieji 
organai.

11.
Vyriausiuoju K. L. B. Tary 

bos rinkimų organu yra K. L. 
B. O. K-tas.

4. Balsavimams pasibaigus 
suskaičiuoja balsams mesti dė
žėje rastus vokus, balsavimo 
lapelius ir už kiekvieną kandi
datą paduotus balsus.

5. Rašo balsavimo eigos pro 
tokolą.

6. Atlieka kitus šiomis tai
syklėmis numatytus darbus.

15.
Savo veikloje L. K. L. B. 

A. O. K-tas vadovaujasi „Ka
nados L. B. Apylinkių Laiki
nųjų Organizacinių Komitetų 
sudarymo taisyklėm“, „Kana
dos Lietuvių Registracijos 
Taisyklėm“ — Šiom taisyklė
mis ir L. K. L. B. O. K-to nu
rodymais.

16.
Seniūnijose Tarybos rinki

mų vykdomuoju organu yra 
seniūnas" ir tos seniūnijos su
sirinkimo išrinkti du atstovai. 
Seniūnijoms atitinkamai taiko
mi šių taisyklių 4 ir 15 st. st.

III. Rinkikų Sąrašai
17.

Rinkikų sąrašus apylinkėse 
sudaro L. K. L. B. A. O. K-ai, 
o seniūnijose — seniūnai.

18.
Į rinkikų sąrašus įrašomi tik 

toje apylinkėje ar seniūnijoje 
gyvena rinkikai.

19.
Tas pats rinkikas gali būti 

įrašytas į rinkikų sąrašus tik 
vienoje apylinkėje ar seniūni 
joje.

20.
Rinkikų sąrašan įrašoma: 

rinkiko pavardė, vardas, ginu

mo data ir gyv. vieta. Sąrašas 
sudaromas pavardžių abėcėlės 
tvarka.

Galutinį rinkikų sąrašą pa
sirašo visi L. K. L. B. A. O. 
K-teto nariai, o seniūnijose — 
seniūnas ir susirinkimo išrink 
ti du atstovai (16 str.).

21.
Apylinkių ir seniūnijų rinki 

kų sąrašai sudaromi ne vėliau 
12 sav. prieš balsavimo dieną. 
Šių sąrašų vienas egzemplio
rius pristatomas L. K. Lt B. 
O. K-tui ne vėliau kaip per 7 
dienas.
Pastaba: Lietuvių registracija 

nenutraukiama ir tęsiama 
toliau.

22.
• Ne vėliau kaip 6 sav. prieš 
balsavimo datą kiekvienas pil
nateisis lietuvis turi teisę pa
sitikrinti ar jis yra įtrauktas 
į tos apylinkės ar seniūnijos 
rinkikų sąrašus.

23.
Šių taisyklių 20 str. paminė 

tos žinios gali būti suteikiamos 
tik asmeniškai besiteiraujan
čiam lietuviui. Apie kitus į 
rinkikų sąrašus įtrauktus ar 
neįtrauktus asmenis pranešinė 
Ii draudžiama.

24.
Rinkikai toli gyveną nuo 

apylinkių arba seniūnijų bus
tų arba dėl svarbių priežas
čių negalį ateiti asmeniškai pa 
sitikrinti ar yra įrašyti į rinki
kų sąrašus, gali tai atlikti paš- 

- tu.

L. K. L. B. A. O. K-as ga
vęs tokį pasiteiravjmą paštu, 
turi atsakyti į jį ne vėliau kaip 
per 3 dienas.

25.
Rinkikų patikrinimui ar jie 

yra- įtraukti į sąrašus, L. K. 
L. B. A. O. K-tai ir seniūnai 
iš anksto numato ir paskelbia 
spaudoje ir kitais galimais bū
dais, pastovų bustą (antrašą) 
kur jie galėtų kreiptis pasitik
rinimo ir informacijos reika
lais.

26.
Neįrašytas į rinijkkų sąrašus 

pilnateisis lietuvis turi teisę 
reikalauti iš atitinkamų L. K. 
L. B. A. O. K-tų ar seniūnų, 
kati būtų įrašytas, o pastarie
siems tai padaryti atsisakius, 
gali laike 3 d. nuo galutijjų_ są
rašų patikrinimo termino skųs 
tis L. K. L. B. O. K-tui (Mont 
realyje).

27.
Skundai tokie paduodami 

per vietos L. K. L. B. A. O. 
K-tą, kuris drauge su savo pa
aiškinimais turi juos ne vėliau 
kaip per 7 d. nuo jo gavimo 
persiųsti L. K. L. B. O. K-tui.

28.
L. K. L. B. O. K-tas, gavęs 

tokį skundą, ne vėliau kaip per 
14 d. daro dėl jo savo nutari
mą, kurio vieną nuorašą tuoj 
siunčia atitinkamam L. K. L. 
B. A. K-tui ar seniūnui ir Vie
ną skundėjui. L. K. L. B. O. 
K-to nutarimas — galutinis.

(Bus daugiau).
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Didžioji ir Mažoji — viena Lietuva.

Jaunimas laukia pagalbos Lietuviai visur
Kadangi šalpa yra nuolatinė, 
tai ir M. L B. D-ja nenuilsta 
prieš mokinius ir tėvus, tiek 
Krašto Valdybą, tiek gimnazi 
jos vadovybę nuolat spaudžia 
rūpesniai — kaip ilgai pasiseks 
gimnaziją išlaikyti? Beliko 
vienintelė išeitis, kreiptis į pa 
šaulio lietuvius ir prašyti pa- 
gelbos. Tr Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugija buvo prašo
ma prisidėti prie šalpos dar
bo — išlaikyti dvi gimnazijos 
klases, kuriose daugiausia yra 
mažlietuvių vaikų. M. L. B. 
D-ja tuoj ėmėsi iniciatyvos ir 
reikalo svarbą suprantančių 
lietuvių aukomis bent dalinai 
apeliuoti į mūsų tautiečių šir
dis — padėti mūsų jaunimui 
Vokietijoj.

Vasario 16-tosios Gimnazija 
yra ta salelė, kur dar galima 
atgaivinti ir išsaugoti bent da-

Tautos ateitis yra. priaugan
čios kartos rankose. Joks po
litikas, nors jis būtų ir taip iš
mintingas, negali garantuoti 
tautai šviesios ateities, jei žus 
jo jaunimas. Tai buvo gerai 
suprantama, kad lietuvių tau
ta dėl savo mokyklų kovojo 
prieš caro valdžią ir kai keize- 
rio laikais peticijomis buvo 
protestuodama prieš Mažo-s 
Lietuvos mokyklų pavertimą 
germanizacijos įrankiu.

Su entuziazmu buvo imtasi 
mokyklų tinklo praplėtimo, ku 
rio darbo vaisiais mes šiandien 
galime pasigėrėti. Turime 
naują kadrą inteligentijos, ga
linčios stoti ten, kur ją tėvynė 
pašauks.

Lietuvių mokslo troškimo 
nenuslopino ir tautos nelai
mės. Tuoj po karo, lietuviams 
susibūrus į lietuviškas bend
ruomenes, stovyklose įsisteigė lį mūsų jaunų tautos daigų Vo 
lietuviškos mokyklos. Ir vėl 
eita su entuziazmu prie dar
bo. Nors trūko tinkamų pa
talpų, knygų ir reikalingiau
sių mokslo priemonių, tačiau 
idealizmas ir šviesos troški
mas nugalėjo visus sunkumus. 
Mokytojai neklausė, koks bus 
atlyginimas, o mokiniai užmir 
šo alkį ir šaltį. Tas darbas ne 
buvo be vaisių. Nemažas skai
čius jaunimo, baigęs tremties 
gimnazijas, studijavo ir dauge 
Jis baigė universitetus.

Vykstant emigracijai ir IRO 
nutraukus tremtiniams globą, 
gimnazijos ir kitos mkoyklos 
turėjo būti uždaromos.

Nors daug lietuviškos jau
nuomenės išsisklaidė po visą 
pasaulį, tačiau didelis skaičius 
dar yra Vokietijoj ir dėl įvai
rių priežasčių turės ten palik
ti. Kyla klausimas, kas bus 
su tais, kurie liks Europoj? 
Kas bus su tuo — ypatingai 
Mažosios Lietuvos jaunimu, 
kurį tėvai yra priversti leisti 
tik į vokiškas mokyklas, Kaip 
juos išlaikyti mūsų tautai?

Su tokiais ir panašiais klau
simais susidursi, Vokietijos P. 
L. B. Kkrašto Valdyba pasista 
tė vieną iš didžiausių uždavi
nių — išlaikyti bent vieninte
lę lietuvišką gimnaziją Vokie
tijoje. Tai kilnus ir garbingas 
užsimojimas. Žinoma, tas ne
priklauso vien tik nuo tam dar
bui pasišventusių žmonių. Ne 
užtenka, kad mokytojai dali
nasi kuĮklia alga, neužtenka ir 
mokinių užsidegimo mokytis.

Supratus didelę atsakomybę 
galėjo savo pažadą ištesėti.

kietijoje.

Mes visi sunkiai uždirbame 
savo centą, tačiau neužmirški
me, kad esame vienos šeimos 
nariai ir kiekvienas savo vieto 
je kovotojai už tos šeimos ge
resnę ateitį.

,,. .. Mes stengiamės viso
mis jėgomis priartinti tą va
landą, kada brangioj mūsų tė
vynėje laisvės varpai suskam
bės. Tuo manome jums nors 
dalinai atsilyginti už tas pas
tangas ir aukas, kurias atliksi
te dėl mūsų...”, rašo mums 
Lietuvių Vasario 16-tosios 
Gimnazijos direktorius savo 
bei mokinių ir mokytoju var
du.

* Povilas Peskarskis iš Ka- * T. Fondo valdytojo pa- 
nados 24. 4. 51. atvyko Argen tvarkymu D. Britanijoje suda- 
tinon prekybos reikalais.

* Sidnėjaus laikraščiai įdė
jo skelbimą, kad būtų parūpiu 
ta profesinio darbo agronomi
jos dr. J. Briedžiui.

* S. Šimkaitis dažnai kvie
čiamas vertėju į australų teis
mus.

* Meno studentas L. Urbo
nas, negalėdamas atsikveisti 
iš Vokietijos silpnesnių plau
čių sužadėtinės, 3 metus iš
dirbęs Australijoj prie cukri
nių nendrių kirtimo, pats sa
vo noru grįžta pas ją į Vokie
tijų. . .. - •

* D. Britanijos Lietuvių S- 
gos apyg. p-kų ir Tarybos po
sėdis pasmerkė pasireiškusius 
D. Britanijoj sąjūdžius, kuriais 
bandoma ardyti išeivių vieny
bę; nuspręsta daugiau rūpin
tis „Br. Lietuvio“ išlaikymu, 
nutarta tirti savos spaustuvės 
reikalą, išplėsti likusiųjų Vo
kietijoje šeipimą ir mėginti jų 
dalį atsikelti į Angliją. Tary
ba išryškino, jog Lietuvos lais
vinimo darbe yra šie 3 mūsų 
svarbiausi veiksniai: 1. VLIK 
as, 2. Lietuvos diplomatai, 3. 
lietuvių išeivių organizacijos. 
Su visais šiais organais sąjun
ga glaudžiai bendradarbiauja, 
su jais tariasi, juos remia ir 
kur reikiant laikosi jų direk
tyvų ir linijos.

ryta TF atstovybė. Jos pirmi 
ninku paskirtas J. Vilčinskas, 
vicep. — P. Bulaitis ir ižd. — 
F. Senkus. Coventry atgaivin 
ta lietuviška šeštadienio mo
kykla.

* Į Kanadą išvyko Covent- 
rio lietuvių klebonas kun. Ba
cevičius, į JAV vyksta adv. J. 
Dėdinas, J. Matulionis.

* Amerikos legiono antisub 
versyvinio komiteto narius 
kons. Daudžvardis per semi
narą supažindino su okupuo
tos Lietuvos padėtimi, kaip so 
vietinio gansterizmo auka.

* VLIKo narys K. Bielinis 
supažindina amerikiečius su 
kolchozine sistema Lietuvoje.

* Paprockas, E. Milukaitė 
ir Pr. Bagdanavičius išlaikė gy 
dyrojų valst. egzaminus.

* Amerikos Lietuvių Legi
ono ir moterų rėmėjų seime 
į naująjį vyr. štabą išrinkti: 
Vyr. v-das Petras Jurgėla pav. 
Pranas Norkus-Norkūnas ir A. 
Leonaitis Jr., adjutantu J. 
Liaunus, kepelionu kan. J. Meš 
kauskas, ūkvedžiu A. Urbonas, 
teisėju - gynėju Soreika, gy
dytoju Dr. Jonas A. Bučinis, 
Inspektorium Z. Strazdas, bu 
dėtoju A. Žemaitis, ir ginklium 
J. Bogušas.

Iš visur ir apie viską
— Kanadoje, ties Ottawa, 

sudegė amunicijos fabrikas. 
Spėjamas sabotažas.

— Estijoje iš 26 ministerių 
šiuo metu tik 6 yra estai. Iš 
282 estų komunistų kartijos 
svarbesnių pareigūnių tik 142 
yra estai, kiti rusai.

— Atominės fizikos specia
listams — Skobelcin'ui, Dob- 
rotin’ui ir Zacepin'ui paskirta 
pirmojo laipsnio Stalino pre
mija už praktišką kosminių 
spindulių tyrinėjimų pritaiky
mą atominės energijos reika
lams.

— Rytinės Vokietijos ge
ležinkelių linijos praplečiamos 
pagal Rusijos geležinkelių plo 
tį, pritaikomi tiltai sunkia mu 
nicijos transportui ir stočių 
platformos sunkiųjų ginklų iš 
krovimui.

— Oranžinės upės, P. Afri
koj, pakrantėje rastas 
delis 1%X1X^ colio 
160 karatų svorio, 
spindesio deimantas,

Turėdami tai prieš akis, 
įvairių progų metu pagalvoki
me, kaip mes galėtume mūsų 
gimnazijos jaunimui Vokieti
joje padėti. Ar negalėtumėte 
iš įvairių parengimų jiems 
skirti bent keletą dolerių? Ar 
negalėtų daugiau kas iš mūsų 
apsidėti kukliu mėnesiniu mo 
kesčių? Ar nebūtų pravartu 
pagalvoti, kur dar steigti šal
pos draugijas ir pritraukti pla 
tesnę mūsų tautiečių masę prie 
to kilnaus darbo? Tat, pažin
dami mūsų tautiečių geras šir
dis, ir šiandien į juos kreipia
mės: Padėkite!

Visais piniginiais M. L. B. 
D-jos reikalais prašome kreip
tis į D-jos iždininką sekančiu 
antrašu:

A. Lymaaitas, 7116 
Cartier Str., Montreal, P. Q.
M. L. B. D-jos L. C. Valdyba. 000 svarų vertės.

labai di 
dydžio, 
puikaus 
apie 80.

ŽYGIAI PRIEŠ VERGIJĄ SOVIETOSE.
AP pranešimu iš Santiago, 

Chile, ten posėdžiaujant Jung 
tinių T. Ek. ir Soc. Tarybai 
Tarptautinė Laisvųjų Darbo 
Unijų Federacija įteikė doku
mentuotą skundą dėl policinės čių visos kapitalinės statybas, 
sistemos Rusijoje kuri laiko 
darbininkų milionus vergų ka
lėjimuose, stovyklose ir juos 
marina badu, tuo tarpu kai ge
resnis maistas yra sužeriamas 
šunims, kuriuos sovietų pohei 
ja vartoja vergams sergėti ir 
gaudyti.

Tai jau yra antrasis laisvų
jų pasaulio darbo unijų žygis 
prieš vergiją Sovietų Sąjungo
je. Skundo įteikėjai reikalau
ja, kad Sovietų Sąjunga leistų 
padaryti plataus masto tyri
mus apie darbo vergiją sovie
tuose, arba jeigu sovietų val
džia neleis tokio tyrimo arba 
visiškai nutylės, tai skaityti, 
kad ji prisipažįsta esanti kalta 
vergijos įvedimu ir palaiky
mu.

Jungtinių Valstybių atsto
vas Walter M. Kotschnig ap
kaltino Sovietų valdžią mari-

nant badu ir naikinant milior us 
vergų darbininkų ir perskaitė 
iš Sov. Sąjungos 1941 rn. Pla
no ištraukas, kur pasisakoma, 
kad „daugiau kaip 14 nuošim-

užplanuotos SSSR 1941 me
tais, buvo atlikta priverstinio 
darbo vergų rankomis“.

Mr. Kotschnig pareiškė, kad 
vergų skaičius SSSR turiniais 
duomenimis ir labai atsarg’ais 
apskaičiavimais šiuo metu sie
kia nuo 3 iki 20.000.000 žmo
nių! Tarptautinė Laisvųjų Dar 
bo Unijų Federacija be to pri
dėjo dar vieną dokumentą — 
pačių Sovietų 1937 metais iš
leistą tvarkaraštį apie prievar
tos darbo stovyklas.

Laisvas balsas iš laisvojo pa
saulio į pavergtas mases ir ver 
gijos numaskavimas, tai yra du 
tikriausi ginklai Kremliaus fa
raonams sutriuškinti. Be to 
nereikia užmiršti, kad Korėjo
je vykstąs karštas karas jau 
yra jungtinių pasaulio tautų 
kryžiaus karo pradžia prieš 
pikčiausiajį žmonijos priešą — 
VKP(b).

Praėjusių metų 
dailioji literatūra

G. L ŽIDONYTĖ.

MEILĖS romane įdomią temą išvystė žinomas prancūzų 
rašytojas ir kritikas Jean Cassou savo knygoje Gražusis Ru
duo (Le bei Automne, Julliard). Gražusis ruduo yra biogra
finio pobūdžio kūrinys, kuriam suteiktas žavus fantazijos ir 
poezijos apvalkalas.

Garsus anglų tapytojas Joseph Mallord William Turner 
atvyksta incognįto į ramų Anglijos provincijos kaimelį — 
Rockenham, ir ten apsigyvena. Jis pasivadiųa Mr. Booth. 
Jis malonus ir geras apylinkės gyventojams. Padeda jaunai 
Cynthiai susituokti su tuo, kurį ji myli. Sueina į kontaktą 
su vietos kleboną. Vartydamas miestelio archyvus susidomi 
Stella Dawes, buvusia pilies guvernante, daug iškentėjusia 
dėl nįelaimingos meilės. Tarp šių dviejų žmonių užsimezga 
švelni draugystė, kuri vystosi palaipsniui į aistrą, dėl kurios 
abu kenčia.

Knygos puslapius verčiant sužinome apie šį keistą as
menį daugiau. Jis pasakojasi savo gyvenimą. Savo jaunystės 
meilę Charlottai, kuri, jį atstūmusi, vėliau tapo Lady Robin
son. Savo žuvusio draugo Tomo Girtin skaudų netekimą. 
Savo kankinimąsi dėl Julijos, kuri jam buvo išplėšta du kartu 
pirmą kartą — žmonių; antrą — mirties. Pagaliau Mr. Booth 
prisipažįsta: Aš esu Jospeh Mallord William Turner.

Bet Stella, paprasta provincijos dukra, nieko nežino apie 
garsųjį spalvininką. Jis grįžta Londonan. Ten jis priimamas 
su entuziazmu, iškilmimėmis, triukšmu, garbės pripažinimais. 
Lady Robinson irgi pagaliau tampa jo.

Tačiau jį kankina Rockenham'o ilgesys. Jis išvyksta at
gal į gamtą, į jo pamėgtą kaimą. Apsisprendimas įvykęs, di
džiojo menininko viešas gyvenimas užbaigtas. Savo likimą jis 
jungia su Stellos. Šių dviejų daug iškentėjusių žmonių meilė, 
tartum gražūs saulėlydžiai, nuspalvina jų gyvenimo rudenį 
grožiu, patetika ir didinga rimtim.

Realybės ir fantazijos elementai Cossou romane darniai 
jungiasi. Paslaptis gaubianti W. Turner gyvenimo pabaigą 
tebėra neišaiškinta. Legendos siejamos su jo „splean'u”, al
koholio pamėgimu. Žinoma tik, kad paskutinius gyvenimo me 
tus jis praleido Chelsea miestely, namuose, kurio šeimininkė 
buvo ponia Booth. Ir štai Jean Cassuo iš nedaugelio biogra
finių elementų sukūrė tokį gražų meilės romaną.

lijoje. 1851 m. Samuel Fox jį 
užpatnetavo.

— Plaukus frizavo jau prieš 
3000 metų. Archeologas gra
fas Byron de Prorok neseniai 
atrado Arabijoj uolose palai
dotos princesės mumiją. Prin 
cesė dažiusi ir frizavusi plati 
kus. Jos plaukai iki šios die
nos gerai išsilaikę ir byloja, jog 
moterys jau prieš 3000 metų 
plaukus frizavo.

— JAV žurnalistas Frank 
Kennedy prieš 20 metų apako 
ir neregėjo. Vieną dieną žmo
nai tvarkant miegamąjį, Ken
nedy priėjo prie tos vietos, kur 
būdavo lova, ir norėjo jon gul 
ti. Tačiau tuo momentu lova 
buvo žmonos kiek toliau pa
traukta. Aklasis krito ant grin 
dų ir susitrertkė galvą, 
smūgio tą patį momentą 
staiga praregėjo.

— Sovietų Rusija esąs 
nintelis pasaulio kraštas, turįs 
30.000 gyventojų, peržengusių 
šimto metų ribą. Vienas kol- 
chozininkas atšventęs 145 me-

— S. Paulyje išaiškintas 
slaptas klastotojų lizdas, ku
ris gamino dentistų, advokatų 
ir vaistininkų „diplomus”.

— Londono gydytojas nuo 
1932 m. gruodžio 10 dienos iš 
tisus metus burnos neatidarė 
ir laimėjo 1.100 svarų. Teisin 
gai sakoma, jog tylėjimas auk 
sas. . .

— Vengras sumušė valgy
mo rekordą: suvalgė keptą žą
sį, kilogramą pašteto, šešias 
lėkštes kumpio ir keturis kepa 
lūs pyrago vienu prisėstu.

— 1925 m. vienas danų žur
nalistas sulygo, kad „kelionę 
aplinjk pasaulį- ‘ pėsčiaš atliks. 
Ir, po devynių metų, sukoręs 
45.000 km, ir sudėvėjęs 100 
porų batų, lažybas laimėjo.

— Vengrų inžinierius 1910 
m. sumanė atlikti kelionę ge
ležinkelių bėgiais, viso 180.000 
km, pėsčiomis. Po 25 metų, 
aplankęs 56 valstybes, išmo
kęs 14 kalbu, nužygiavo 173. 
000 km.

— Bulgarijos komunistinė 
vyriausybė įvedė priverstiną tų sukaktį, bet jį pralenkęs kau 
darbo prievolę vyrams nuo 20 
iki 45 metų amžiaus.

— Rio de Janeiro steigia
mas Tarptautinis patariamasis 
biuras kovai su gyvulių ligo
mis. Tam tikslui Panamerikos 
sanitarinis Biuras prie JTO or 
ganizacijos paskyrė 1 milioną 
dolerių.

— Brazilijoj kasdien ginms-

— JAV kariuomenės šovi
nių ir artilerijos sviedinių gil
zėms bus naudojamas plienas, 
vietoj iki šiol naudoto misin- 
gio.

— JAV Philips - Zwole fir 
ma pradėjo gaminti mechaniš 
kus plaučius, inkstus ir širdis.

— S. Paulio policija buvo su 
ėmusi rusų popą Valentiną 
Bogdanoff ir Viktorą Gussev. 
Jie įtariami šnipinėjime rusų 
naudai.

— Antrasis pasaulinis ka
ras Amerikai kainavo 350 bi- 
lionų dolerių. Už tiek pinigų 
būtų galima buvę pastatyti 
penkių kambarių namus kiek 
vienai šeimai pasaulyje ir po 
miliono vertės ligoninę kiek
viename pašalio mieste, turin
čiame per 
gyventojų.

— Piet.
kiai plinta 
„Dolerių” 
mui į Brazilją atvyko du Ame- ta 3.125 naujagimiai, 
rikos detektyvai. — Skėtis buvo išrastas Angdvynukų.

penkis tūkstančius

Amerikoje smar- 
falsifikuoti doleriai, 
savininkų išaiškini-

Dar vieną, labai nesuinteresuotos ir idealios meilės romą 
ną parašė prancūzas Christian Murciaux. Tai yra Galionų 
Verteli (La porte des Gallons, Julliard). Vyriausias veikė
jas, nebejaunas intelektualas įsimyli, pats sau nedrįsdamas pri 
sipažint, jauną, grakščią ir protingą Ireną, seno archeologo 
dukrą. Jis jai savo paslapties neišduoda. Ji važiuoja Pary
žiun. Jis ją lydi, vedžioja po muzėjus, aiškina didžiųjų me
nininkų kūrinius. Jis geras ir rūpestingas, šis žilais plaukais 
svajotojas, o savo meilę Irenai slepia labai giliai savyje. Šio 
veikėjo skirtumas su H. de Montherlant herojais nepaprastai 
didelis. ..

Ir štai likimo kaprizas: nelaiminga dalia lydi Ireną, tą 
provincijos gėlę didmiesty. Nevykę nuotykiai, blogi pasirin
kimai. Ji smunka vis labjau ir labjau, kol vieną dieną rasta 
neblaivi blogos rūšies bare, ji nusižudo. Veikalo moralė aiški: 
jeigu jis nebūtų buvęs toks drovus, Irena būtų priklausiusi 
jam, ji nebūtų nįuklydusi nelaimingais takais. Abu eruditai, 
intelektualai, jiedu paklydo savo laimės jieškojime. Irenai 
lemtis lėmė mirtį, jam gi — nuolatinį prisiminimą Irenos prieš 
jos nelaimę, mergaitės tyra, skaisčia širdim.

Daug žavesio šiamromanui priduoda jo stilius, tyras ir 
drovus, jo grakšti lyrika, besireiškianti sensualinėse svajonė
se, gražių formų ilgesy.

EROTINIO romano apibudinimą galima suteikti pran
cūzo Paul Collin veikalui Laukiniai žaidimai (Les Jeux Sau- 
vages, Grasset), už kurį jam buvo suteikta 1950 metų Con- 
court premija.

Romanas, ištikro, nestokoja laukiniškumo, o su juo ir 
įdomumo, nes P. Collin rašytojo temperamentas pagauna skai
tytoją ir laiko jo dėmesį įtemptą nuo knygos pradžios iki pa
baigos.

Keturi „buržujukai“, miestiečių vaikai, vasaroją kaime, 
mušasi su kaimo vaikais. Muštynės žiaurios, aistringos, iki 
kraujų. Jie kanda, muša, drąsko, mėto akmenimis nekenčia
mus „praščiokus“. Vaikai tartum maži žmogėdros, anarchis
tai, absoliučiai amoralūs. Būdinga, kad jie nestokuoja didin
gų nuotaikų, dvasios pailimo. Jie panteistai, po muštynių 
svajodami mėnesienoj, prūdais, vandens augalais ir žalumy
nais kvepiančią naktį, jaučiasi skęsta palaimoj.

Vėliau matome juos suaugusius. Vienas jų — didvyriš
kas banditas, užmušamas įtūžusios minios už mergaitės pa
smaugimą. Tarp likusių — Frncois, Denise ir Claude įsi- 
vysto naujas geismų ir aistrų žaidimas. Claude, atkakli ir ne
pasiduodanti, gauna iš Francois gerą pamoką arklidėj; po to, 
ji pripažįsta jį mylėjusi visą laiką. .. Denise, iėta ir pa
syvi, tampa Francois žmona. Bet Fraicois nusistatęs valdyti 
jas abi: šalia Denise, savo rijamuose jis apgyvendina ir Clau-

Po 
jis

vie-

kazietis Mamsir Kisst, kuriam 
sukakę 154 metai.

— 45 metų amerikiečiui 
Gerrit Kooienga Tautinis Ame 
rikiečių tėvų komitetas sutei
kė „didžiausios pasauly šeimės 
tėvo“ garbės titulą. Gerrit K. 
yra 21 vaiko tėvas. Visi vaikZi 
auga. Vyriausiam 25 metai am 
žiaus, mažiausiam dveji me
tai. Iš 21 vaiko dešimt buvo

de. Veikalo pabaiga, kaip matome, gana savotiška. Įvadas į 
poligamiją? P Collin yra artistas. Jo charkteriai staigūs, aud
ringi, netikėti; jausmai komplikuoti ii- įtempti iki haliucinaci
jų. Visa tai verčia skaitytoją priimti tai, 'kas yra neįtikimo, 
nelogiško, nematyti tai, kas yra pasibaisėtino. Tai yra šių 
dienų romanas, kuris būtų buvęs laikomas beprotišku kliedė
jimu prieš keliasdešimt metų. Gyvenimas keičiasi, žmonių 
galvosena taip pat, o su ja kinta estetikos ir menįo kriterijus.

NOVELĘ 1950 metais riekšmingai papildė žinomas pran 
cūzų rašytojas Marcei Ayme savo dešimties novelių rinkiniu 
Atgal (En Arriere, Gallimard). Gabus novelistas, M. Ayme 
moka surasti žmogaus gyvenimo charakteringą nuotrupą, mo 
ka ją ryškiai pagaunančiai pavaizduoti. Autorius psichologas 
ir estetas. Jo veįkėjai užburiančiai gyvi. Didelė pasakojimo 
dovana. Yra ir grakščių fantazijos elementų.

POEZIJOJE šiemet pasirodė Carl Sandburg, vieno di
džiausių Amerikos poetų poezijos rinkinys Complete Poems 
(New York, Harcourt Brace a. Co.). Carl Sandburg yra gi
lus humanistas, Amerikos tautos dainius, vadinamas Ameri
kos Poetų Dekanų. Jis priklauso tai generacijai, kuri pirma
me 20 šimtm. dvidešimtmety sukūrė vadinamąjį Amerikos re
nesansą. Viltys, džiaugsmas dėl savo krašto galimybių, atei
ties, turtų. Po šio džiaugsmingo etapo Amerikos literatūroj 
įsiviešpatavo pesimizmas, taičiau C. Sandburg savo asmenybę 
jau buvo susiformavęs, ir ji nedaug tepakito, o šiemet pasiro
dęs rinkinys lyg ir primena visuomenei senuosius Amerikos 
idealus ir jos viltis. Sandburg yra Amerikos humanizmo sim
bolis. Jis yra optimistas, socialistas; jis myli paprastus žmo
nes, gamtą, kaimą, miestą. Jis rašo apie visiką — darbinin
kus, angliakasius, ūkininkus, tarnus, negrus ir baltuosius, gar 
vėžį ir šaligatvį, rudenį ir pavasarį. Amerikiečių .tautoj C. 
Sandburg yra labai mylimas, nes savo poezijoje jis buvo su
talpinęs savo tautiečių esmines mintis ir svajones.

Ši paskubomis sudaryta 1950 m. trijų pirmųjų bertai- 
mų dailiosios literatūros bibliografinė apžvalga, savaime aiš
ku, teapima tik nedidelę minėto laikotarpio leidinių dalį. Dėl 
šiuo metu nepalankių darbo sąlygų, gali būti ir neabejotinai 
vertingų veikalų, kurie čia nėra paminėti. Pasistengsime šį 
trūkumą išlyginti artimiausioj ateity periodinėje spaudoje.

Yra ir sąmoningai praleistų populiarių veikalų (best 
sellers), ir tai dėl to, kad populiarumus nėra kūrinio vertės 
mastas, o tik skaitytojų masės kultūrinio lygmens rodiklis. 
Patys geriausi kūriniai ir jų autoriai retai būna populiarūs 
savo bendraamžininkų tarpe.

Pabaiga.
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Mus paliko poetas...
Ateis pavasaris ir kaisis žiedas vyšnioj.
O kas bus su mumis?
Kaip mes, nuėję kelio tiek, sugrįšim, 
Kaip per lietus, naktim ir audromis?

Juozas Kruminas - Palionis.

Juozas Kruminas mirė. Dar dime baimingą 'klausimą mu- 
vienas benamis žmogus miega myse — kiek dar paliksime 
svetimam smėlyje, ir niekados čia, ligi ateis sugrįžimo diena? 
nebematys savo motinos že- Ir Juozas Kruminas taip klau 
mės. Jis miega su daugeliu sa 
vo brolių ir seserų, kurių akis 
užbėrė žeme, kurių svajones

Oficialios žinios apie 
Kanados kultūrą

ir sapnus, ir viltis palaidojo 
svetimam krašte. Jie visi tikė
josi dar pamatyti 
upes, tėvų namus, gimines 
dangų. Tikėjo, kaip mes šian 
dieną tikime, grįžti namo. Už 
mus visus dar neseniai Juozas 
Kruminas kalbėjo savo eilėse:
Todėl tai skausmas nenusėda. 

Ir širdis suverkia—vos—vos— 
Nes laikas artina iš lėto 
Mane prie mano Lietuvos.

Jis buvo poetas. Todėl jis 
kalbėjo eilėmis ir už tuos, ku
rių širdis pina tos pat kančios 
ir to paties tikėjimo, bet kurių 
lūpos nemoka žodžių sudėti į 
dainą. Jis dainavo. Ir jeigu 
apie kurio nors lietuvio poeto 
eiles buvo galima paskyti, k'ad 
jos yra lyg daina, tą galima 
pasakyti apie Juozo Krumino 
poeziją. Jis dainavo iš per pil
nos širdies, kaip Aukštaičių 
žemės žmones dainuoja, dai
navo mylėdamas kiekvieną žo 
dį, kiekvieną žmogiškos kelio 
nės džiugesį ir sielvartą. Kru
minas gerai pažino žmogaus 
kelionės vingius: skurdą, ne- 
dateklius, suklupimus ir kėli- 
mąsi, jiešlkojimus ir vidinę ra 
mybę, našias kūrybines valan
das ir ligų nukamuoto žmo
gaus liūdesį ir neviltį. Jo ei
lėraščiuose ir jo prozoje visa 
tai randame užrašyta: subtiliu 
jautriu ir išgyventu kūrybiniu 
žodžiu.

Ne šio rašinio uždavinys pa 
tiekti skaitytojams smulkią mi 
rūsio poeto biografiją ir jo 
raštų kritiką. Sunku tai pa
daryti šiandien, prie neseniai 
supilto kapo, kai skaudi žinia 
dar atrodo netiesa, kai jo pati 
naujausioji knyga tik neseniai 
paliko spaustuvę ir pasiekė 
skaitytojų rankas. Ir visdėlto 
taip yra: Juozas Kruminas mi 
rė 
tremtinį rašytoją svetur, ir gir- 

Savotišku sutapimu pasku
tinės knygos vardas šią valan- 

mes palaidojom pirmąjį dą mums skamba lyg poeto 
baigtosios kelionės simbolis.

sė savęs. Ir jis tikėjo grįžimu, 
kaip mes visi. Jis savo bala
džių rinkinį pavadino „Sugrį 
žimo laivas“ ir mes žinojom 
apie kokį laivą poetas kalba.

vaikystės Jis daugelyje eilėraščių užrašė,
mus ligi širdies gelmių sukre 
čiančią, svajonę: kaip mes pri
artėsime ligi tėvų žemės, kaip 
peržengsim jos slenkstį, kaip 
kvepės mūsų žolė, kaip mū
sų miestų gatvės kalbės į mus 
pažįstama kalba, kaip švies nak 
tin mūsų žvaigždės. . . Visa 
tai tebėra svajonė, kuria mes 
tikime ir kuri tikrai išsipildys, 
ir visdėlto — dar svajonė. Po 
etas ją mums kartojo, kartoja 
ir kartos. Jie atras kaskart 
naujų vaizdų ir žodžių jai dai
nuoti ir atgaivins nevieną pa
vargusį ir nuliūdusį. Krumi
nas tremty buvo vienas mūsų 
poetų, kuris nuolatos stipri
no grįžimo viltį. Jo kukliai ro 
tatorium leistasis literatūros 
žurnalas „Gintaras“ (Vokieti 
joj, Anglų zonoje) apie tai 
kiekvienam numery priminda
vo skaitančiąjam. Apie tai dai 
navo poetas jau minėtame ba
ladžių rinkiny „Sugrįžimo lai
vas“.

Šalia patriotinės tematikos 
kūrybos reikia dar paminėti 
Juozo Krumino anksčiau iš
leistus poezijos rinkinius: 
„Eksperimentai“ (kartu su D. 
Pumpučiu) ir „Kibirkštys nak 
tį“. Juose literatūros kritikai 
tuojau pastebėjo labai gabią 
poeto prigimtį ir grakštų ir 
lengvą eiliavimą. Jau anuose 
eilėraščiuose Juozas Kruminas 
originaliai ir jautriai kalbėjo 
apie žmogų ir žemę. Tremty 
je jis parašė romanus: „Šešta
sis medis“ (spaudoje spaus
dintas ištraukomis) ir šiais 
metais išleistas — „Naktis vir 
šum širdies“.

Jouzas Kruminas
Gražu. Ir saulė kelias ir sėda. 
Ir naktį žvaigždės erdvėj melsvoj. 
Bet čia nežydi nė vienas žiedas 
Taip baisiai skaisčiai, kaip Lietuvoj.
Praplaukia upės pro plyną lau'ką, 
Krantuos negieda žilvičiai, ne — 
Kaip jie sugieda Nemunui plaukiant 
Pro aukštus tiltus toliam Kaune.
Vasara eina. Ir atsikėlęs
Supasi vėjas marių bangoj.
Bet čia per kietas pakrančių smėlis, 
Skurdesnės pušys, nei Palangoj.
Senumu kvepia varis čia žalias 
Ir miesto bokštai dangun mesti, 
Bet jie prilygti vistiek negali 
Bažnyčių bonioms Vilniaus mieste.
Pralėks, praūbaus vasaros paukščiai, 
Ir neliks džiaugsmo, nei šilimos. 
Ir mes paliksim vieni ir baugštus 
Be savo žemės ir ne namuos.

RFONTUIARTĖJANT
Vienodai blizga lygūs bėgiai.
Ir širdį skauda taip — vos, vos. 
Tamsiai žali miškai prabėga — 
Ir aš tolyn nuo Lietuvos.
Duslus dundėjimas subyra 
Širdy, lyg rūsyje šaltam. 
Fronte patranka klauso vyro, 
Kad šimtas vyrų mirtų ten.
Trenksmai ateina atitrūkę, 
Vagoniai dreba ir namai.
O, gal būt, svekinsim netrukus 
Mes šį dundėjimą linksmai.
Ir, gal būt, skrybėlę pakelsim, 
Ir gal gretoj bus žengt žavu — 
Ir pro patrankų rūstų balsą 
Nueisim žemėn mes tėvų.
Todėl tai skausmas nenusėda, 
Ir širdis suverkia — vos, vos — 
Nes laikas artina iš lėto 
Mane prie mano Lietuvos.

Vietoj trafaretiško linkėjimo 
apie svetimos žemelės lengvu 
mą (ir kaip ji gali būti leng
va?!) norisi prisiminti nese
niai spaudoje skaitytą Rašyto
jų Draugijos šauksmą iš Či
kagos, kad reikia gelbėti ne 
vieną sunkiai sergantį rašyto
ją, 'kad reikia skubiai steigti iš 
teklių fondą ir gelbėti mūsų 
kultūrinį gyvenimą. Tenai bu
vo pirmoj vietoj paminėta Juo 
zo Krumino pavardė. . . Jau 
pervėlu. Ir norėtųsi prie po
eto kapo pasakyti, kad reikia 
gelbėti gyvuosius, nes mirusių 
jų nebegalima prikelti.

Mus paliko peotas. ..
Aug. Žemaitis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Landsbergis, Mekai, Lėtas 

„PROZA“ (antroji). Keturių 
autorių astuonios novelės. Iš
leido „Gabija“ 1951 m., 128 
psl., kaina dol. 1,25. Knyga 
gaunama: Gabija, 340 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. ir 
pas platintojus.

Leidinys gražus, estetiškas. 
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KAS REMIA 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ —

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

Pranešimas iš „Royal Com
mission on National Develop
ment in the Arts, Letters and 
Sciencies“, geriau žinomos 
kaipo „Massey Commission“, 
manoma sukels žymų ginčą.

Komisija pradėjo savo dar
bą prieš dvejus metus, davė 
galimumą ištirti kiekvieną 
Kanados (kultūrinio ir moksli
nio darbo fazę: literatūrą, ra
diją, filmus, spaudą, universi
tetus, muziejus, meno galeri
jas, bibliotekas ir mokslinį ty
rinėjimą. Tyrinėjimo metu ji 
išklausė kultūrinių, civilinių 
ir biznio parengimus nuo vie 
no iki kito Kanados kranto. 
Jos patyrimai buvo surašyti 
500 puslapių pranešime, ku
ris buvo paduotas ministerių 
Pirmininkui St. Laurent'ui 
Žemuosiuose Rūmuose birželio 
mėn. 1 d.

Pranešime daugiausia prie
šingumų turinti sekcija yra ta, 
kuri apima radijo transliacijas 
ir televiziją. Radijo translia
cijos ir televizija Kanadoje 
yra šiandien „Board of Gover
nors of the Canadian Broad
casting Corporation“ kontro
lėje. Šita įstaiga, kuri veikia 
sulig „Broadcasting Act“, re
guliuoja abi privačias ir „Cana 
dian Broadcasting Corpora
tion“ (Visuomenei priklausan
ti), stotis. CBC taipogi re
guliuoja televiziją.

Visos Kanados privačios 
stotys prašė per „Canadian 
Association of Broadcasters“ 
ir kitas savo organizacijas, 
kad radijo ir televizijos regu
liavimas būtų perduotas ne
priklausomai įstaigai, t. y. — 
tokiai, (kuri nepriklausytų CBC 
ir administruotų abi — CBC 
ir privačias stotis.

♦
„Massey Commission“ yra 

tam priešinga ir pasisako, kad 
tas status quo būtų išlaikytas. 
Dar daugiau, ji primena, kad 
net ribotesnis komercinio 
transliavimo nuostatas būtų 
pageidautinas ir siūlo, kad C 
BC atmestų tą politiką padi
dinti savo pajamas dėl skel
bimų išplėtimo ir kad ji savo 
veikimo ir išlaidų deficitą pa
dengtų iš federlinės kasos.

Toliau ji rekomenduoja, 

kad būtų sukurtas antras, pran 
cūziškas, CBC radijo tinklas 
ir kad „Martime“ provincijos 
turėtų prancūzų kalbos stotį.

Komisija jaučia, kad jokios 
privatinės televizijos stotys 
negautų leidimo, kol CBC yra 
sukūrusi nacionalinę televizi
jos programą. Ji taipogi tu
rėtų CBC daromą griežtą kont 
rolę ant visų televizijos sto
čių, kad „išvengtų perdėtą biz 
nieriškumą ir paskatintų kana 
dišką turinį ir kanadiš'kų ta
lentų vartojimą”.

Keli stebėtojai jaučia, kad 
pranešimas rodo komisijos pir 
mininko, Hon. Vincent Mas
sey, asmenišką nepalankumą 
Jungtinių Valstybių laiko pra
leidimo rūšiai ir kultūrai. Pra 
nešimas daugaiu linksta į bri
tų pusę su skirtingu kanadie- 
tišku skoniu. Yra aišku, kad 
tai bus sunku įpiršti kanadiš- 
kai visuomenei, ikuri mėgsta 
pasirinkti sau pati ir kuri tu
ri laisvą priėjimą prie Jungti
nių Valstybių radijo ir televi
zijos stočių, informacijos ir 
„entertainment'o“ leidinių.

Komisija taipogi rekomen
duoja plačią federalinę pagal
bą universitetams, kurie turi 
padidintą sunkumą finansuo- 
tis. Yra laukiama, kad vyriau 
sybė šiuo reikalu rūpinsis ne
tolimoje ateityje.

Ji toliau rekomenduoja: „Na 
tional Film Board“ išplėtimą, 
naują nuolatinę nacionalinę ga 
leriją išstatyti ir skaityti ika- 
nadišką meną, sukurti kanadiš 
ką muzėjc gamtos istorijai, ka 
nadišką istorinį muziejų, ka- 
nadišlką mokslo muzėjų, na
cionalinį botanikos sodą ir na
cionalinį zoologijos sodą arba 
net jų keletą. Reikia manyti, 
kad šitie įrengimai būtų laibo 
mi Ottawoje.

Ji prašo Nacionalinę Biblio
teką padidinti viešų archyvų 
ir tarptautinę informacjos tar 
nybą. Ji su kurtų nacionalinę 
tarybą menui, literatūrai, hu
manitariniams ir socialiniams 
mokslams ir norėtų, kad Fede 
ralinė Vyriausybė sukurtų pla 
čią sistemą remti mokslą per 
„national schoolarships and fel 
lowships“..

Juozas KRUMINAS

Finalas
IŠ

„NAKTIS VIRŠUM ŠIRDIES“.

VII
Kai eina audra — ji laužo medžius, ir plėšia namų sto

gus, ir verčia akmenis, ir upių vandenis išmuša iš kranto. 
Tačiau paukštis, ir žvėris, ir žmogus randa prieglobstį nuo 
jos, ir jai praėjus jie išeina iš savo slėptuvių, atitaiso savo 
apgriautas buveines ir vėl ramiai gyvena. Kai eina audra— 
ji turi savo kelią, ir jos kelias dažniausiai būna siauras ir ne-, 
ilgas, ir kaimyninius ruožus ji palieka nepaliestus. Tačiau 
yra audrų, kurios nusiaubia visą kraštą, visa žemė svyruoja 
nuo jų, ir nei paukštis, nei žvėris, nei žmogus neranda nie
kur prieglobsčio, jie yra įsukami į audros sūkurius, ir arba 
žūna, arba yra nubloškiami toli nuo tų vietų, kuriose iki tol 
ramiai gyveno. Iš tikrųjų, yra teikiu audrų, mes pergyveno
me vieną iš jų, mes pakliuvome į jos sūkurius, tada buvo 
vasara, nuo to laiko praėjo daugelis dienų.

Praslenka kelios savaitės, Vytautas Gavenis negali ir 
negali pamiršti ano laiško, tos dvi eilutės persekioja jį, dvi 
mažos eilutės, jos yra įaugusios į jo širdį, jis pats nebeatsi
mena, kiek kartų yra pakartojęs anuos žodžius, jis nepamirš 
jų visą savo gyvenimą.

Pradžioje jame buvo įkilusi pagieža: — Šitokiu savo el
gesiu ji tik parodo, kad nemyli manęs, galvojo jis, ir gerai, 
kad aš tai pamačiau dabar, kada dar nėra per vėlu.

Jis nieko nerašė jai, nė vien'ps eilutės, nė vieno žodžio 
— nėra prasmės, nėra jolkios prasmės, jeigu meilė praėjo, 
tegul praeina viskas — prisiminimai, ilgesys, draugystė, vis
kas. Kelias dienas jis vaikščioja su šita neapykanta, ir jis 
džiaugiasi, kad nebejunta nei ilgesio, nei noro pamatyti ją. 
Ne, ne, ji sugriovė jo daugelio dienų laimę, visas draugavimas 
su ja tebuvo tik nuolatinis sielvartas ir nesusipratimai, ji 
norėjo, kad tai tęstųsi dar metus, labai ačiū, užtenka, gyve
nimas yra per trumpas ir džiaugsmo jame per maža, jeigu jo 
negalima surasti vienur, tenka pasiješkoti kur nors kitur.

Vieną vakarą jis užeina į 'kavinę ir paskambina Reginai.
Mergaitės akys yra liūdnos, netikru žingsniu ji prieina 

prie jo staliuko ir atsisėda.
— Aš neprivalėjau ateiti, — pasako ji tyliai, ir Vytau

tas Gavenis paįkelia į ją nustebusias akis.
— Kodėl? — paklausia jis, — ar tu jau nebemyli manęs?
— Nėra jokios prasmės, — atsako ji, žiūrėdama į žiedą 

ant jo kairiosios rankos, — tu žinai, kad aš myliu tave, o tu 
iš manęs tenori tiktai paguodos žodžių. Aš esu tikra, kad 

vėl įvyko koks nors nesusipratimas, ir tu nori, kad aš išblaš
kyčiau tave. Atleisk, bet aš negaliu šito, aš juk irgi esu žmo
gus ir, gal būt, aš daugiau esu reikalinga paguodos, tačiau 
aš nejieškau jos pas svetimus žmones.

Jis žiūri į ją, tarsi negalėdamas suprasti jos žodžių, pas
kui dusliai sako:

— Atleisk man, Regina, tu esi teisi, tu esi visiškai tei
si, tačiau šį kartą aš ne dėl paguodos norėjau pamatyti tave, 
ir ne dėl to, kad aš esu vienišas, ne dėl to paskambinau tau. 
Tas tiesa, aš buvau žiaurus su tavim, ach, mes gi patys kar
tais nežinome, kokius šuolius padaro širdis, tuo metu mums 
atrodo, kad tai yra gražu, tačiau vėliau pastebime, kad puo
lėme ir kankinomės dėl tuščių dalykų. Žiūrėk, aš tai jau 
pastebėjau, kokia laimė, kad aš tai laiku pastebėjau, ir ,l»ai 
mano žvilgsnis tapo švarus nuo laikino susižavėjimo miglų, 
tiktai tada atėjo man į galvą, kiek aš esu prikankinęs tave.

Jis valandėlę nutyla, išgeria gurkšnį kavos, ir tada vėl 
kalba:

— Iš tikrųjų, aš puoliau į šitą avantiūrą, visai negalvo
damas apie tave. Ne dėl to, kad aš tave visiškai būčiau pa
miršęs, tikrai ne dėl to, bet tai buvo kažkoks keistas impul
sas, aš neatsispyriau jam, aš net nenorėjau atsispirti jam, 
tuo metu aš galvojau tik apie save. Visas pasaulis mani bu
vo dingęs, niekas daugiau nedomino manęs, tu atleisk man, 
aš kalbu visai atvirai, aš nieko nenoriu nuo tavęs slėpti. 
Ir visame tame aš radau labai nedaug džiaugsmo, ir kanki
nimosi buvo daugiau, negu mano jėgos galėjo pakelti, ir da
bar man aišku, kad aš buvau pasukęs klaidingu Ikeliu. O tu 
ištvėrei. Tu perkentei visus mano nuklydimus, visas mano 
nuotaikas, tavo jausmas paliko tas pats, tu išlaikei iki galo, 
ir aš žinau, kad tu turėjai daug kentėti. Tu perėjai ir siel
vartą, ir ilgesį, nors niekad nebuvai tikra manim, taip, tavo 
jausmas yra peraugęs mane, ir aš esu nevertas jo.

Jis pakelia jos ranką ir švelniai bučuioja ją, Reginą žiū
ri į jį tyli ir bežadė, jos akyse stovi dideli ašarų lašai:

— Tu neprivalai juokauti iš mano jausmo, — sako ji 
liūdnai. — Aš niekad neturėjau į tave jokių konkrečių vil
čių, ir juo labjau neturiu jų dabar. Bet tai yra mano vienos 
reikalas, palik jį man.

— Aš dėl to ir paskambinau tau, kad mes pakalbėtume 
apie šitas viltis, — sa'ko jis staigiai. — Mano širdis niekad 
nebuvo taip arti tavęs, kaip šiandien, dėl to aš ir norėjau pa
simatyti su tavim.

Ji atsilošia kėdėje, maža marga nosinaite nusišluosto 
akis ir liūdnai nusišypso:

— Tu neturėtum prieštarauti pats sau, — sako ji ki
miai. — Aš aiškiai jaučiu, kad tu tebemyli ją.

— Aš mylėjau ją, — pataiso jis, — aš esu atviras, aš 
mylėjau ją, tačiau įvyko tokių dalykų, kurie man yra nesu
prantami ir nepakeliami. Aš nusiųsiu jai šitą žiedą, į mano 
gyvenimą ji daugiau nebeįžengs.

Stoja ilga tyla, jie abu sėdi ten) ir mąsto, ir kiekvieno 
mintys yra skirtingos, jeigu jos taptų matomos, būtų dar 
labjau aišku, kaip jos yra toli viena nuo kitos.

Praeina savaitė ir praeina dar kelios dienos, jis vaikšto 
su Regina į teatrą ir į kavines, nėra nė vienos dienos, kad 
jie nesusitiktų, mergiatė yra linksma ir laiminga, jis jaučia 
jos prisirišimą ir jos meilę, tačiau sužiedotuvių žiedą jis ven
gia ir vengia nusiųsti Nijolei. Kiekvieną rytą pabudęs jis 
nusimauna jį nuo piršto ir pasideda ant stalo: — Šiandien 
išsiųsiu, — galvoja jis, — be jokio laiško, be jokio paaiški
nimo, tegu tai bus ženklas, kad aš negaliu pasiduoti visoms 
jos užgaidomos, ji galėjo turėti mane, ir pati savo rankomis 
sugriovė tą tiltą, kuriuo aš turėjau ateiti pas ją.

Jis galvojo taip ‘kiekvieną rytą, ir kai pavalgo pusryčius 
ir ruošiasi eiti į miestą, jis pasiima žiedą nuo stalo ir vėl 
užsimauna jį ant savo piršto, niekas nežino, ar jam trūksta 
drąsos jį išsiųsti, ar jis puoselėja savyje slaptas viltis.

Regina nidko nesako, ji niekad neužsimena apie jo pa
žadą išsiųsti žiedąi tačiau ją kankina tas auksinis prisiriši
mo simbolis, jo reikšmė priklauso kitai moteriai, ach, ir kjs 
žino, gal būt, su šita reikšme anai priklauso ir viskas? Ta
čiau ji nieko nesako, Gavenis yra lipšnus ir malonus su ja, 
jis dažniai bučiuoja jos rankas, jis yra draugiškas, ištisus va
karus jis praleidžia su ja ir dažniausiai nėra liūdnas, pamažu 
viskas praeis jame, jo staigus impulsas, kaip jis pats sakė, 
per ilgai jame užsitęsė, tačiau jis išblės, čia reikia tik kant
rybės, o kantrybės Regina visuomet daug turėjo, juo labjau 
turės dabar, kada viltys tampa ryškios ir gyvos.

Vieną priešpietį jis pasikviečia ją pasivažinėti laiveliu, 
diena yra rami, Nemunas ramus, jie nuplaukia toli, ir kai 
grįžta atgal į miestą, jau yra pusiaudienis, diena yra įpusė
jusi, saulė žiūri į gatves kaitri ir didelė. Jie yra truputį pa
vargę ir gerokai išalkę, jie užeina į valgyklą ir užsisako pie
tus, jie sėdi ten ir linksmai kalbasi, ir laįkas eina, ir jie 
nejunta jo ėjimo. Paskui jie pereina į kavinę, kavos puode
liai garuoja ant jų staliuko, aplinkui ūžia minia, marga ir ne
rūpestinga minia, vieni valgo ledus, kiti geria karštą kavą, 
skonio reikalas, kaip kam geriau patinka.

Gatve kažkas pravažiuoja, netikėtai sudreba kavinės 
langai, žmonės nekreipia į tai dėmesio, naujas anekdotas yra 
daug svarbau, rytdienos pasimatymas yra daug svarbiau, ne, 
ką ten, jeigu kas važiuoja, tegu važiuoja, iš tikrųjų, tai juk 
važiuojančio reikalas, Vytautas Gavenis jaučia nuovargį, ir 
Regina jaučia nuovargį, ar ne metas būtų namo — tačiau 
aplinkui vienodai ūžia balsų mišinys, karšta birželio diena 
liejasi pro atidarus langus, gera yra jausti nerūpestingumą 
ir pasiduoti jam, iki vakaro toli, kodėl nepasidžiaugti diena?

Antrą kartą sudreba kavinės langai, kai kurie žmonės 
pakelia galvas, vienas kitas išeina pro duris į gatvę — kas 
tokiu metu taip triukšmingai važiuoja, tikrai, negi neužteko 
dienos meto?

— Kas čia yra? — klausia Gavenis praeinantį kelnerį, 
tačiau niekas nieįko nežino, į gatvę išėjusieji nesugrįžta at
gal, trunka kelios minutės, kol pirmosios žinios aplekia visą 
kavinę. Žmonės staiga pasipila į gatvę, Gavenis pakyla ir 
paima Reginą už rankos:
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Televizija
Televizija yra būdas perteik 

ti į atstumą vaizdą, panašiai, 
kaip yra perteikiamas garsas, 
vadinamas radijo transliacijo
mis.

Be paskaitų, vaidinimų per 
televiziją galima matyti ir gir 
dėti kitų įvykių vaizdus ir gar 
sus, pav., įvairias rungtynes, 
teismo bylas ir kitus viešus, 
įvykius, kuriuos šiaip natūra
liose sąlygose, gali matyti tiik 
nedidelis žmonių skaičius, bet 
per televiziją — jau neaprėž
tas, o žiūrint įvykio svarbumo 
bei įdomumo — netgi milžiniš 
kas.

TELEVIZIJOS PLĖTRA
Tik penkios valsctybės šian 

dien turi televizijos progra
mas: JAV, D. Britanija, Pran 
cūzija, Rusija ir Kanada. Lab- 
jausiai išplėtota televizija yra 
JAV-bėse. Ten yra 107 te
levizijos stotys, arba visu šim 
tu stočių daugiau, kaip visam 
pasauly ir per 6 milionus tele
vizijos apratų. Ir dar vis tele
vizijos tinklas skubiu tempu 
plečiamas, nes apie 2.000 tele
vizijos stočių dar statoma. Dėl 
to netrukus nebus Amerikoje 
namų be televizijos aparato.

D. Britanija — antra po JA 
V kraštas, televizijos išsiplė
timo atžvilgiu. Čia televizijos 
priimtuvų yra 250.000, o te
levizijos programas sekančių 
žmonių skaičius siekia apie 2 
milionus.

Prancūzija ir Sov. Rusija te
levizijos plėtroje nevaidina di 
dėsnio vaidmens, nes Rusija tu 
ri dvi televizijos stotis ir apie 
50.000 televizijos priimtuvų. 
Tai yra mikroskopinis skaičius 
per 200 milionų gyventojų ta 
rinčiam kraštui. Be to Rusijo 
je televizijos aparatai prieina
mi tik labai privilegijuotiems 
partijos, valdžios pareigūnams 
ii enkavėdė budeliams.

Prancūzija turi dvi televizi
jos stotis ir 25000 televizijos 
aparatų. Jos aparatai techni
niu atžvilgiu esą geresni, kaip 
kitų kraštų, nes perduoda rys 
kesnį vaizdą, bet, nežiūrint 
to, Prancūzija neturi televizi
jos žiūrovų masės. Kanada tu 
ri vieną televizijos stotį Mont 
realyje.

TELEVIZIJOS ĮTAKA , 

ma televizijos progra„ma yra 
JTO posėdžių transliacijos. 
Šios transliacijos dėka, ameri
kiečiai pagrindinai supažindin 
ti su šia tarptautine organi
zacija ir svarbiausiais jos ats
tovais. Višinskio, Maliko, ko
munistinės Kinijos atstovo 
gen. Vu ir Lenkijos — Suchy- 
-Katzo kalbos ir fizionomijos, 
ilgai kabojusios priimtuvo lan 
gely padarė tai, kad paskubino 
komunistinės neapykantos su
stiprėjimą tame krašte. Tai 
rodo, kad televizija daro didės 
nę įtaką visuomenei, kaip spau 
da arba radijas.

Kita, nepaprastai amerikie
čių pamėgta televizijos progra 
ma yra transliacija Senato ko
misijos nusikaltimams tirti po
sėdžių. Šios komisijos posė
džiai žmones tiek sudomino, 
kad kai kuriose vietose teko 
nutraukti fabrikuose darbą, 
kad darbininkai galėtų televi- 
zuojamus posėdžius sekti. Spė 
jama, kad per 30 milionų žmo
nių sekė minėtos komisijos po 
sėdžius.

Dėl televizijos milžiniškos 
įtakos neabejojama, bet kyla 
klausimas tik dėl jos linkmės 
pobūdžio, būtent: ar jos įta
kos teigiamoji pusė atsvers nei 
giamąją? Tai yra labai sudė
tingas klausimas, kuris tuo tar 
pu nebaigtas nagrinėti specia
listų.

Televizijos šalininkai nori, 
kad visi gyvenimo svarbesnie
ji įvykiai būtų televizuojami, 
įskaitant parlamento posė
džius ir kitus susirinkimus. 
Šitokia galimybė leistų gyven
tojams sekti atstovus, kaip jie 
atstovauja ir gina jų reikalus, 
kaip teisme, laike bylos, laiko
si liudininkai ir ar bešališkas 
yra teisėjas. Tuo būdu, jpav., 
parlamento nariai, atsidūrę 
nuolatinėje visuomenės kont
rolėje, turės kalbėti ne parla
mentui, bet tiems, kurie juos 
rinko ir fkad tokia laikysena 
parlamento darbufe neigiamai 
veiks, abejoti netenka.

TEIGIAMOSIOS IR NEIGIA 
MOSIOS

1. Kiekvienas 
teisę dalyvauti 
teismo posėdy,
vizijos pagalbos šia teise jis ne 
gali pasinaudoti dėl atstumo da ar radijas. Spaudą galima 

Labjausiai Amerikoje žino- bei kitų priežasčių, dažnai ir skaityti bet kada, bet televizi-

PUSĖS
pilietis turi 

parlamento ar 
Tačiau be tele

na.
4. Televizija reikalauja dau 

giau dėmesio, kaip pav., spau-

dėl salės mažumo, nes tik ne
didelė svečių dalis į ją gali bū 
ti įleista. Tačiau televizijos 
aparatas įgalina pilietį, nežiū
rint kur jis begyventų, ta tei
se pasinaudoti ir sekti parla
mento, teismo posėdį ar kitokį 
viešą įvykį. Tuo būdu jis ge
riau susipažįsta su valstybės 
santvarka ir jos įstaigomis.

2. Televizija yra nauja in
formacijos tiekimo forma, dėl 
to turi turėti tą pačią teisę į vi 
sus viešus visuomeninio pobū 
džio posėdžius, kaip spauda ir 
radijas. Televizijos neįsileidi- 
mas į tas įstaigas bei parengi 
mus būtų informacijos teiki
mo laisvės varžymas.

3. Televizija verčia teismo
bei komisijos pirmininką būti 
nešališkam ir vengti svarstomą 
jam dalykui įtakos. Tuo būdu 
visuomenė nematomu savo da 
lyvavimu, kontroliuoja teisin
gumo panaudojimą teismo sp- mokslinį drabą. 
rendimams ir parlamento dar 
bams. Į tai ji, be abejonės tu
ri teisę. x

4. Televizija nemažina gar
bės komisijos tardomiems as
menims. Jei tardomasis nepa
jėgia paneigti jam patiekto kai 
tinimo, tai dar nereiškia, kad 
tai yra dėl televizijos aparato 
kaltės.

Iš neigiamųjų televizijos pu 
siu paminėtinos šios:

1. Milioninės žmonių masės 
dalyvavimas bylos nagrinėji
mo metu, bylą paverčia vaidy 
bos dalyku. Pav., Senato ko
misijos nusikaltimams tirti po 
sėdžiuose žiūrovai savo apara 
to langely matė visuomenės pa 
dugnių įžymenybes, gaujų va
dus, baltųjų vergių pirklius ir 
kitus, vadinamus tokiais var
dais, kurie rimtą įvykį susieja 
su kriminaline apysaka. Tokie 
reginiai gali būti įdomūs, bet 
pedagoginiu atžvilgiu jie daro 
neigiamą įtaką.

2. Pav., gangsterių meilu
žių vaizdai, pasipuošusių bran 
giausiais drabužiais ir apsisags 
čiusių brangakmeniais, be- 
švaistančius dešimtimi tūks
tančių dolerių gali sugundyti 
daugelį mergaičių tokios kar
jeros siekti.

3. Televizija teismo bylas 
gali paversti propagandos are- televizijai pilietines teises įei

ti į visas visuomeninio gyveni
mo sritis, teks dar visu platu
mu išnagrinėti klausimą: kas 
gali būti ir kas negali būti te- wienam akte, su dajnelem, per 
levizuojama. BL. dėjo, D. T. B. Mahanoy City, „Rožių kavalierių“.

KANADOS MAGISTRAS

KULTŪRWWK£OjVIKA
DOC. B. POVILAITIS —
Netekimas savo tėvynės dau jis parašė ta tema darba (Stu- 

gelį žmonių priverčia pasiduo- dy of Dormancy in Weed Sė
ti visokioms sąlygoms, kurios eds), už kurį McGill univer- 
dažnai pašalinį stebėtoją net 
stebina. O ką jau sakyti apie 
patį asmenį, kuris tai turi pa
tirti. Tokios mintys kyla, kad 
ir apsistojus ties vienu iš dau
gelio, šiuo atveju vienu iš pa
skutinių faktų.

Bronius Povilaitis, gimęs 
1907 m., 1939 m. baigė Žemės 
Ūkio Akademiją Dotnuvoje ir 
nuo 1940 metų dirbo joje moks 
linį darbą vyr. asistento parei 
gose. Nuo 1941 m. skaitė Spe 
cialę žemdirbystę ir buvo pa
keltas į Docentus. Tremtyje 
dirbo Hamburge - Pinneberge 
Pabaltijo universitete taip pat

Kadangi Kanadai r.eikia ag
ronomų specialistų, o p. Povi
laitis gerai moka ir anglų kal
bą, tai buvo pakviestas į Ka
nadą specialiu kvietimu ir ga
vo gerą Kanados valdžios sti
pendiją pasiruošti moksliniam 
darbui Kanadoje agronomijos 
specialybėje. Atvykęs Kana- 
don 1949 m., jis gavo paskyri 
mą prie agronomijos mokslo 
įstaigos, kur ruošėsi savo pa
skirčiai. Jam buvo pavesta ty 
rinėti piktžolių dygimo pro
blemos. Po dvejų metų darbo 

ja turi būti žiūrima tuomet, 
kai programa tiekiama, o jos 
metu negalima nuo aparato 
langelio atsitraukti. Tai yra 
laiko gaišinimas ir nuostolių 
darymas. Jau ir dabar, kai 
Amerikos Senato komisijos nu 
sikaltimams tirti posėdžiai bu 
vo transliuojami, daugelio fab 
rikų gamyba dėl darbo pertrau 
Ikos nukentėjo, mokyklos bu
vo uždarytos, o namų šeiminin 
kės nepagamino valgio, nes 
žiūrėjo į televizijos priimtuvo 
langelį ir, intrigos pąveiktos, 
negalėjo nuo jo atsitraukti.

Kaip matyti, televizija gali 
suteikti visuomenei didelės 
naudos, bet ir nemaža žalos pa 
daryti. Dėl to prieš suteikiant 

sitetas jam paskyrė Magistro 
laipsnį.

Bet naujas Kanados magist 
ras iš McGill universiteto ga
vęs pasiūlymą ruoštis daktaro 
laipsniui, pasirinkus specialy
bę iš augalų selekcijos ir ge
netikos sričių.

B. Povilaitis yra tylus, ra
mus mokslininkas ir visuome
niškas asmuo. Be savo moks
lo srities, jis Montrealy daly
vauja Ateitininkų kuopoje, 
kaip jos valdybos nrays.

E. KARDELIENĖ KVIEČIA 
MA KONCERTUOTI 

AMERIKON
Op. solistė Elzbieta Karde

lienė yra kviečiama koncertuo 
ti į Čikagą, Clevelandą ir kitus 
Jungtinių Amerikos valstybių 
miestus. Koncertai numato
mi ankstyvąjį rudenį.

KOMP. J. ŽILEVIČIUS 
KURIA.

Komp. J. Žilevičius baigia 
rašyti moterų chorui su soliste 
vieno akto operetę „Nelemtas 
bučkis“. Prieš kiek laiko pa
rašytą ir Čiurlionio ansamb
liui dedikuotą kūrinį „Laisvės, 
laisvės mūsų kraštui“ — išlei 
džia „Pašvaistės“ leidykla.

50 JAV LIETUVIŲ 
OPERETEI

1901 metais, kai Lietuvoje 
dar siautėjo carinė okupacija, 
nuo kurios į Ameriką vienas 
po kito ir būriais bėgo lietu
viai, ypač jaunimas, ar tai nuo 
persekiojimų, ar tai nenorėda 
mi tarnauti caro kariuomenė
je, ar tai jieškodami geresnių 
medžiaginių sąlygų, — ,įau bu 
vo susikūrusi žymi lietuvių ko 
lonija, kuri yarė gilią kultūri
nę vagą. Tais metais Ameri
kos lietuviai pastatė pirmąją 
operetę lietuviš'kai.

Tai nebuvo lietuvių operetė, 
bet verstinė iš lenkų kalbos. 
Operetė vadinosi „Lobzowen- 
aj“. Ją išvertė ir išleido „Sau 
lės“ įkūrėjas ir leidėjas Domi 
nikas Bačkauskas. „Lobzowe 
naj“—paveikslas dramatiszkas

Pa., Iszdawiste Saules, 1901 
m.“

Operetė buvo pastatyta ke
lis kartus, nors tada dar nebu 
vo tokių chorų, kaip dabar ir 
trūko solistų.

Taigi, jau suėjo 50 metų tai 
pirmąjai, lietuvių kalboje pa
statytai operetei. Po to jau se 
kė tikrai lietuviškos operetės, 
kurios, tiesą saįkant, Ameriko 
je daugiausia ir klestėjo, dar 
ir dabar dažnai statomos."

KANADOS LITERATŪROS 
IR DRAMOS PREMIJOS
Germaine Gouvremont iš 

Montreal io romanas apie pran 
cūzų Kanadą, „The Outlan
der“, buvo apdovanotas „the 
Governor General's Literary 
Award for Fiction in Canada", 
ir kito Quebec'o provincijos 
gyventojo, Joseph Schull, iš 
St. Eustace sur Lac, draminis 
veikalas „The Shadow of the 
Tree“ buvo apdvoanotas 1.000 
dol. premija iš „London Little 
Theatre“ kaipo geriausias ori- 
ginalis kanadiškas scenos vei
kalas. Jam pavyko laimėti 100 
dol. už geriausią kanadiečio pa 
rašytą scenos veikalą, „The 
Bridge“, neseniai buvusiame 
Kanados Dramos Festivalyje.

P. Gouvremont'ienės roma
nas Quebec'o ir Prancūzijos 
vyriausybių buvo anksčiau pre 
mijuotas. Jos knyga išversta į 
švedų, norvegų, danų ir olandų 
kalbas.

„The Saskatchewan“, romą 
nas apie vakarų lygumų didžią 
ją upę laimėjo „the Creative 
Non-Fiction Award“ Majorie 
Wilkins Campbell’ienė, Toron 
to.

W. L. Morton'o iš V/inni- 
peg’o „The Progressive Par“ 
ty“ laimėjo „the Academic 
Non-Fiction“ premiją, o „The 
Great Adventure“, parašytas 
Donald ir Dickie iš Edmon- 
ton'o ir Vancouver'io, buvo 
pirmoji iš vaikų knygų.

Pirmuoju poezijoje buvo 
„Of Time and the Lover“, po 
emu rinkinys Dr. J. W. Wat- 
son’o iš Ottawa'os, kuris rašo 
slapyvardžiu James Wreford. 
Eric Nicol, iš Vancouver'io da 
bar gyvenantis Anglijoje, bu
vo apdovanotas „the Leacock 
Medal for Humor' ‘ už jo kny 
gą „The Roving I“.

— Garsus filmų režisierius 
Alex. Kord, Londone rengia
si nufilmuoti dvi Richardo 
Strausso operas — Salomę“ ir

— Eime, — sako jis ir prisijungia prie išeinančios mi
nios.

Karštas oras dvelkia virš namų ir medžių, gatvės yra 
įkaitusios, ir vitrinos užlaidytos baltais apdangalais, šaligat 
viuose susibūrusi didelė minia, ji yra tyli ir nejudri. Laisvės 
alėjos asfaltu rieda dideli rusų tankai.

— Kas čia, Lietuvos okupacija? — klausia Gavenis ša
lia stovintį vyrą.

— Nežinau, — atsako anas. — Ne, — priduria jis, — 
iš kur? Juk mes su nieku nekariaujam ir nietkam nĮeko ne- 
padarėm. Greičiausia tik pravažiuoja pro šalį.

Tačiau radijo žinios žaibu apibėga gatves: šiandien ru
sų kariuomenė peržengė Lietuvos sieną, pirmieji tankų da
liniai jau pasiekė Kauną, Letuvos kariuomenei įsakyta nesi
priešinti.

Niekas negali suprasti šito įsiveržimo, kapų nuotaika 
užgula gatves, nutyla triukšmas, ir pokalbiai eina pašnibž
domis — 'ko čia reikia svetimai kariuomenei, mes juk nie- 
Jkam neužkliuvom, mes gyvenome taikiai ir ramiai, prie ko 
čia dabar šita ginkluota invazija?

Praeina kelios dienfps, suirutė seka paskui suirutę, vy
riausybė pabėga, į gatves paleidžiami kaliniai, jie vaikšto 
aukštai iškeltomis galvomis, kur gi ne, svetima kariusmenė 
saugo juos, svetimi tankai stovi jų sargyboje. Fabrikai su
stoja, darbininkai išvaromi į parodomąsias demonstracijas, 
gatvėmis siuva propagandinės brigados, aikštėse įtaisomi 
garsiakalbiai, rusiškos dainos užlieja miestą.

Triukšmingai skelbiama nauja vyriausybė, triukšmin
gai garsinamas liaudies vardas, grasinama ponams ir keikia
ma buvusi valdžia.

Vytautas Gavenis neturi jokio darbo, jis pereinu kartą 
kitą Laisvės Alėja, ten yra nejauku, į kavines ir restoranus 
jis vengia užeiti, žmonės yra pasikeitę, senų draugų beveik 
niekur nematyti, jie taip pat vengia viešumos, daugelis iš 
jų suimti. Nuo Reginos jis taip pat stengiasi nutolti, grį
žęs iš tėviškės, jis parsiveža senąjį nerimą: — Kaip jai ten 
einasi apskrities mieste? — galvoja jis. — Ar nenuvažiavus 
man ten kurią dieną? — svarsto jis. Tačiau įžeista ambici
ja verčia jį vilkinti, jis atidėlioja savo kelionę iš dienos į 
dieną: — Dabar ji jau bus grįžusi į tėviškę, nusprendžia jis 
pagaliau.

Ateina liepos mėnuo — Lietuva prijungiama prie So
vietų Sąjungos, ateina rugpjūtis, paskelbiama nauja žemės 
reforma, taip pradedami naikinti buožės, taip bus sunaikin
tas visas kraštas, nėra abejonės.

Vieną vakarą Vytautas Gavenis vaikšto po savo kam
barį, jis yra vienas, jo širdis nerami, jis nenori matyti žmo
nių, jis pats nežino, kas su juo vyksta, politiniams įvykiams 
jis jau buvo atbukęs, Nijolę retai teprisimindavo, Reginai 
buvo pasidaręs abejingas, širdis buvo palaužta, jokios prie
monės negelbėjo, reikėjo laiko, kad ji atsitiestų.

Tačiau šitą vakarą jis nieko negalvoja, jis vaikšto po 
savo kambarį be jokios aiškesnės minties, tik jaučia, kaip ne

rimas sruvena jo krauju, jis sunkiai plaka smilkiniuose ir 
keistai ūžia galvoje. Jis nebuvo gavęs jokio nemalonaus laiš- • 
ko, paskutinėmis dienomis niekas iš jo draugų nebuvo su
imtas, jokia skaudi žinia nebuvo palietusi jo širdies, tačiau 
jis negali ir negali nusiraminti.

Vakaras leidžiasi kaskart juodesnis, žvaigždės yra tar
tum žiburėliai ašarotose akyse, rr naktinių gėlių kvepėjimas 
sruvena pro atidarą langą. Miesto triukšmas pamažu tyla, 
dabar nėra taip, kaip anais mėnesiais, kada gyvenimas virė 
ištisą naktį, dabar gatvių gyvumas baigiasi su užslenkančia 
tamsta, ateina tyla, tik retkarčiais pravažiuoja automobilis, 
jame sėdi aukšti valdžios žmonės, okupantų karininkai arba 
areštuotieji.

Vytautas Gavenis sustoja prie lango, jis žiūri į ramiai 
meigantį sodą, ten kampe kūdroje kurkia varlės, ir tada jis 
girdi, kaip kažkas stipriai beldžia į jo kambario duris.

Jį suerzina šitas netikėtas beldimas, jis piktai pasisuka 
į duris, praveria lūpas, ir staiga neryžtingai stabteri — tai 
tikriausiai policija, ir jis netrukus bus suimtas. Sekundę jis 
svarsto, ar negalėtų iššokti pro antrojo aukšto langą, žemė 
apačioje puri, nieko blogo neatsitiktų, sodas tamsus, vietos 
gerai pažįstamos, pasisektų pabėgti. Jis atsargiai prieina prie 
stalo ir iš stalčiaus išsitraufkia ginklą, ir tuo metu beldimas 
pasikartoja:

— Ponas Gaveni, ar tamsta namie? — girdi jis pažįsta
mą balsą, ir staiga jam tampa neapsakomai ramu ir gera.

Vadinasi, dar šią naktį mano eilė neatėjo, apsidžiaugia 
jis, skubiai puola į duris ir atidaro jas.

— Aš jaučiu, kad yra įvykę kažkas baisaus, kalbėk 
tamsta atvirai.

— Tai yra pati nemaloniausia kelionė, kokią tik savo 
gyvenime esu turėjęs, — niauriai atsako žmogus.

— Kalbėk tamsta visai atvirai, tai bus geriausia, — pa
drąsina jį Vytautas Gavenis. Jis negali pakęsti šitų įprastų 
įžangų, jo nekantrumas yra peraugęs visas ribas.

Žmogus perkelia savo kepurę nuo vieno kelio ant kito, 
jis palinksta kiek į priekį, žiūri į grindis ir linguoja galvą.

— Man labai sunku kalbėti, — sako jis, — bet vieną 
kartą tamsta vistiek turi žinoti, ir kad sužinosi kuo greičiau
siai — bus dar geriau. Praėjusią naktį iš miesto atvyko į 
dvarą milicija ir areštavo tamstos tėvelį. Jie visur jieškojo 
tamstos, bet mes sakėme, kad tamsta čia negyveni, tada vie
nas iš jų pasakė: „Jis vistielk nuo mūsų nepasislėps“. Ir 
tada išsivedė tamstos tėvelį, įsodino jį į sunkvežimį ir išva
žiavo. Šį rytą anksti aš išsiruošiau pas tamstą su šita bai
sia žinia ir perspėjimu, ir pakeliui sutikau Girdvainiu berną, 
ir jis pasakė, kad tas pats sunkvežimis lankėsi ir pas juos, jie 
areštavo Algirdą Girdvainį ir jo seserį. Visus išvežė į aps
krities miestą, ir niekas nežino, nei už ką, nei ką ten su jais 
darys. Aš taip skubėjau pranešti, dabar tamsta turi pasisau 
goti, kitaip jie suras ir tamstą.

Vytautas Gavenis pajunta, kaip jo galva ima svaigti, 
širdį užpila kažkokia aitri ir kokti banga, jis susvyruoja, vie
na ranka atsiremia stalo ir sunkiai susmunka kėdėje.

Dvi dienas jis niekur neišeina iŠ kambario ir nieko ne
atsako į bet kokį beldimąsi, ateina vakaras, jis nedega švie
sos, pasiremia lange ir ilgas valandas žiūri į sodo ramumą.

Pradžioje jis norėjo skubiai vykti į tėviškę, tačiau jo 
šeimininkė atkalbėjo nuo šio žygio — (kaipgi, dabar yra vi
sokių žmonįų, pastebės kas ir išduos. Tada jame kilo apa
tijos jausmas, jį pakeitė supratimas, kad visame pasaulyje 
jis pasiliko visiškai vienas, be tėvo, be sužieduotinės, be 
tėviškės, be draugų, visiškai vienas ir persekiojamas. Vie
nu metu jis sunkiai pavartė rankose ginklą, tačiau vėl pama
žu padėjo jį į stalčių — mirti visoumet galima suspėti, tuo 
juk geriausiai gali pasirūpinti naujieji krašto šeimininkai, ( 
kam gi pačiam kelti ranką prieš save, jie geriau pripratę prie 
to.

Praeina dar dvi dienos, Vytautas Gavenis įpuola į svars 
tymus. Jam yra žinoma, kad suimtieji ilgai ir žiauriai tardo 
mi, ir lengvesniais atvejais dažniausiai išvežami į Sibirą. Ar 
pakels jo senas tėvas tardymų sunkumus, ir kas laukia jo 
ateity? Jis daužo kumščiais stalą iš bejėgiškumo supratimo, 
ach, jeigu jo pagieža galėtų išversti kalėjimų duris, visame 
krašte nebebūtų nė vieno suimto.

Ir tada kaip žaibas šoka į jį mintis: Nijolė juk taip pat 
suimta. Kraujas siūbteli į jo veidą, jis įsikabina rankomis j 
lango atbrailas, žiūri, į sodo tamsą ir mato ją liekną ir gražią, 
ir jos liūdnas veidas pro ašaras šypsosi jam, jos šviesūs plau
kai yra sutaršyti, ji yra piktų budelių rankose, ką ji turi iš
kentėti ir kas laukia jos — jos, kuri visuomet buvo tokia 
trajpi ir jautri, kuri vos nepalūžo dėl svetimo žmogaus nusi
žudymo, ką ji turi iškentėti dabar?

Ir staiga jis pajunta, kad jo laikinas atšalimas tebuvo 
tik nežymi smulkmena, jo širdis visuomet priklausė tiktai J, 
jai, jis niekam daugiau nebegali priklausyti, nė vienai kitai, 
tėra viena gyvenimo prasmė, tai yra Nijolė. Ir dabar ji yra 
kankinama ir viena — kas užstos ją ir kas pasirūpins ja?' 
Jeigu jos laukia šalto Sibiro likimas — kas sušildys ją pūgo
se ir speige?

Jis galvoja taip ir galvoja, ir su kiekviena mintim gy
venimas jam darosi sunkesnes, praeina dar viena diena, gy
venimas tampa nepakenčiamas: — Ne, jeigu jos laukia iš
trėmimo dalia, aš būtinai turiu būti šalia jos, — mąsto jis, 
ir šitos mintys perauga visa kita.

Ketvirtąją dieną jis pasišaukia savo šeimininkę ir pa
sako jai:

— Aš turiu skubiai išvažiuoti. Jeigu kartais su manim 
kas nors atsitiktų — visus mano daiktus jūs pasilaikykite 
sau.

Jis sėda į autobusą, ir vėlyvą popietę pasiekia apskrities 
miestą. Išėjęs iš stoties, jis tiesia gatve pasuka į milicijos 
nuovadą, įeina į vidų ir dežuruojančiam valdininkui pareiš
kia:

— Aš esu Vytautas Gavenis, jūs, rodos jieškojote ma
nęs.
(P. S. „Naktis viršum širdies“ galima gauti „Nep. Lietuvos” 

redakcijoj. Kaina 1 dol. 50 et.).
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KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

PAPILDOMAS ATSAKYMAS PANELEI R. D., FEDE 
RICTON, NEW BRUNSWIG
Š. m. birželio mėn. 7 dienos 

„Nepr. Liet.” tilpo p. Jono J. 
Juškaičio atsakymas į pane
lės R. D. paklausimą dėl gau
to šmeižiamo turinio laiško ir 
dėl jos atleidimo iš banko tar
nybos.

Randu reikalinga paminėtą 
atsakymą kiek papildyti kadan 
gi šis įvykis yra gana skaudus 
ir, tuo labjau, kad tai liečia mū 
sų tautiečius. Šiuo atveju no
rėčiau tik išsiaiškinti galimy
bes, kurios gali išryškėti grie
biantis paskučiausios priemo
nės — teismo.

Daleiskime, jog Jūs, panele 
R. D., esate pilna to žodžio 
prasme auka Jum žinomo įvy
kio ir kad iš Jūsų pusės nebu
vo net mažiausios priežasties, 
iššaukiančios parašyti pasaky 
to turinio laišką ir to pasėko
je taip skaudžiai nukentėti. Iš 
bandžius visas kitas priemones 
nemaloniam įvykiui likviduoti 
ir, nepasiekus jokių tam vai
sių, aišku, belieka tik vienin
telis (kelias, būtent — teismas. 
Tačiau dar nereiškia kad, ir 
šiuo ikeliu einant, visada gali
ma tikėtis bylą laimėti. Ren
kantis teisminį kelią, negalima 
neatkreipti tinkamo dėmesio į 
šias itin svarbias, pasakyčiau, 
lemiamas bylai aplinkybes:

1. Ar tikrai toks laiškas bu
vo gautas ir ar jis buvo šmei
žiamo turinio?

2. Ar tikrai tai padaryta „ži 
nomesnio asmens”?

3. Ar laiškas parašytas iš 
blogos valios su tikslu paže
minti, pakenkti asmeniui.

Pilnai atsakyti į panelės pa 
klausimą dar yra svarbi ir ket 
virtoji aplinkybė, būtent:

4. Ar tikrai šis šmeižiamo 
turinio liaškas buvo priežasti
mi atleidimo iš banko tarny
bos?

Kalbant apie pirmąją aplin
kybę, tenka atkreipti dėmesį į 
tai, jog ant nukentėjusios pe
čių guli našta patiekti teismui 
įrodymų apie laiško gavimą ir 
jo turinį. Tai įrodoma pasire
miant liudininkais ir, jei turi- kai kuriomis išimtimis, nebau
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ma, daiktiniais įrodymais. Jūs, 
panele, be abejo kokius nors 
įrodymus turite. Vienu ir la
bai reikšmingu šiai bylai liu
dininku galėtų būti kviečia
mas banko menegeris, pareika
laujant pristatyti teismui gau
tąjį laišką. Jį iškviesti ir pa
reikalauti pristatyti laišką ga
lima pasiremiant Kanados bau 
džiamųjų įstatymų rinkinio pa 
vadinto „Criminal Code“ 671 
ir 678 straipsniais. Pagal su
minėtus straipsnius liudinin
kas negali atsisakyti duoti sa
vo parodymų bei atsisakyti iš
pildyti teismo reikalavimų, nes 
už tai pagal 678 str. numaty
tos nemalonios pasėkos. Pav., 
gali būti suimtas ir tt.

Jei tik apie gautą laišką ir 
jo turinį sužinota iš gandų ir 
neturima tam aiškių ir konkre 
čių įrodymų, tai ir apie bylos 
kėlimą netenka ir galvoti.

Nemažiau svarbi yra ir ant
roji aplinkybė. Bylai lemia
mos reikšmės gali turėti ir tin
kamas identifikavimas asmens, 
kuris padarė nusikalstamą dar
bą ir kuris norima traukti teis 
mo atsakomybėn. Šiuo atveju 
nukentėjusi turi būti nedvejo 
tinai tikra, jog laiškas buvo 
parašytas „žinomesni© as
mens“, o ne kieryo 'kito, pri
sidengiant pirmojo vardu. Nu- silaikyti. 
sikaltimų istorijoje panašių 
reiškinių kaip tik nemažai pa
sitaiko ir todėl šiuo reikalu rei 
kia būti labai atsragiam. Šito 
kiu atveju ne tik kad byla bū
tų pralaimėta, bet dar pastaty 
tas į labai nemalonią padėtį 
nekaltas asmuo. O, be to, dar 
pačiam nukentėjušiam tektų 
apmokėti susidariusias išlai
das.

Pagaliau, nusikaltimui kva
lifikuoti neužtenka vien veiks
mo, bet dar reikia kad tas veiks 
mas būtų atliktas iš piktos — 
blogos asmens valios, su aiškia 
intencija pakenkti kitam asme 
niui. Be pasakytos ypatybės 
padarytas veiksmas neskaito
mas nusikaltimu ir už tai, su

IŠ MŪSŲ SPORTO PADANGĖS.
Mūsų bendradarbio Anglijoje.

minusų sistema, stalo teniso 
pirmenybės meisterio vardui, 
krepšinio pirmenybės (meiste
rio vardui) ir šachmatų pirme 
nybės (taip pat meisterio var
dui).

Rašant šias eilutes^^ kai ku
rie iš šių įvykių jau praeitis. 
Pirmosios įvyko šachmatų pir 
menybės, kuriose į finalines 
žaidynes išėjo 8 geriausi Ang
lijos lietuvių šachmatininkai 
du savaitgalius, suvažiavę Mari 
chesterin, suko glavas prie 
šachmatų lentų. Nugalėtoju 
išėjo „senas vilkas“ p. Mun- 
čianskas Il-je vietoje — p. Vi 
lutis (abu „A“ klasės žaidė
jai) ir trečiuoju, surinkęs 50 
proc. taškų ir tuo laimėjęs „A” 
klasės pažymėjimą p. Šiaučiu- 
lis.

Sekančiu įvykiu buvo pava
sario krepšinio turnyras, įvy
kęs Nottinghame gegužės mėn. 
31 ir balandžio mėn. 1 dd. Šis 
įvykis tapo dviguba lietuviška 
švente, nes tuo pačju laiku Not 
tinghame įvyko ir pirmoji Ang 
lijoje lietuvių dainų šventė. 
Šie du įvykiai sutrąukė lietu
vius iš įvairių tolimiausių Ang 
lijos kampelių ir davė progos 
suartėti vieni su kitais, atnau 
jinti apiblėsusias pažintis, 
draugystes, na ir, aišku, pasi
grožėti lietuviška daina is lie
tuviškais krepšininkais. Kai 
kas šias dvi dienas pavadino 
lietuviškais atlaidais. . .

Bet grįšiu prie krepšinio, 
turnyras vyko mano seniau 
„Neprikl. Lietuvos“ puslapiu© 
se paminėto Nottingham© „Ne 
muno“ klubo „namuose“, ku
rie šiuo turnyru pirmą kartą 
įėjo viešai j mūsų sportinę veik 
lą. Visoms atvažiavusioms ko
mandoms buvo nežinomas ne- 
muniečių pajėgumas, nes nie
kas nebuvo su jais susitikęs. Ir 
iš karto turiu pasakyti, jog

Anglijos lietuvių sportinia
me gyvenime po sukūrimo 
Sporto Sajos 1949 metais, pa
mažu atsiranda tradiciniai spor 
to įvykiai, fcurie kas metais su 
teikia progų visiems sportinin 
kams išbandyti jėgas: laimė
jus — pasidžiaugti: pralaimė
jus — ruoštis kitiems metams. 
Tokie šiuo metu jau nusisto
vėję kasmetiniai sporto įvy
kiai yra: Pavasario krepšinio 
turnyras, pravedamas dviejų

džiamas. Tam išsiaiškinti pa
imkime, kad ir šitokį prileidi- 
mą. Pav., „žinomesnis asmuo“ 
į menegerio prašymą suteikė 
apie panelę žinias: iš jos pra
eities, elgesio ir tt. visiškai įsi 
tikinęs, kad visa tai, ką jis su
rašė, yra tiesa. Ar šiuo atsiti
kimu būtų galima jį traukti 
teismo atsakomybėn? Tikriau 
šiai ne. Kanada kaip tik dėl 
žinių teikimo turi atitinkamą 
įstatymą, būtent: baudž. stat. 
328 str., pagal kurį dėl esamų 
,jau suminėtų sąlygų, veiksmas 
neskaitomas nusikaltimu. Ma
tome, kad ir pakaltinamumo 
klausimas dėl asmens piktos 
valios taip pat priklausys nuo 
bylos aplinkybių.

Išvadoje, patariu panelei R. 
D. suderinti kiekvieną čia iš
keltą mintį su Jum žinomais 
įvykio faktais ir turima savo 
rankose medžiaga ir tuo rei
kalu padaryti savo sprendimą: 
pradėti bylinėtis ar nuo jo su-.

Nuo Jūsų pasirinki
mo pareina ir tinkamas atsa
kymas į (klausimą dėl neteki
mo banke tarnybos. Supran
tama, jog teismo sprendimas 
atitaisytų ne tik Jūsų garbę, 
bet kartu turėtų turėti įtakos 
ir Į menegerį, būtent, jei kitų 
kliūčių tam nėra, turėtumėte 
būti priimta atgal į tarnybą.

Adv. Jer. Valaitis.

Hamiltonas - Ontario

darom
Fotografuojame vestuves, 

portretus, vaikų nuotraukas, reprodukcijas 
dokumentų, fotografijų etc.

IŠPILDOME PUIKIAI IR PIGIAI..

senu

1Laiškai Redakcijai
Dėl „Rūtos” leidinių

nados, kuiroje „Rūta” vysto 
savo vekilą). Tačiau iki šiol 
leidėjai nėra manęs atsiklausę 
dėl „Paskendusios vasaros“ 
perspausdinimo, nekalbant jau 
apie susijusius su leidiniu ki
tus klausimus, (pvz., sauvališ 
kos „pataisos", iliustracijos, ho 
noraras ir kita).

Nesutikdamas su tokiu „Rū 
tos“ elgesiu, šia proga jai siū
lau pasirinkti ką nors kitą, 
negu „veiklą lietuviškosios kul 
tūros labui“, grobiant sveti
mus darbus ir juos savaip tvar 
kant brošiūrinės serijos leidi
nėliuose.

Albinas .Marius Katališkis.

Prašau Gerbiamos Redakci
jos patalpinti šį mano pareiš
kimą :

Šiuo metu viešumoje pasi
rodė nauja knygelė, vardu „Pa 
skendusi vasara“. Jos tituli
niame puslapyje radau savo 
vardą ir iš teksto sužinojau, 
kad tai mano novelė, perspaus 
dirbta iš Vokietijoje išleisto rin 
kinio „Prasilenkimo valanda“.

Esu labai nustebintas tokiu 
įžulumu, netikėdamas, jog 
„Rūtos” leidyklai nėra žino
ma, kad autoriaus teisės ger
biamos ir patvirtintos įstaty
mais visuose kultūringuose 
kraštuose (neskiriant nei Ka-

„Nemunas” tapo turnyro nu
galėtojas po dviejų finalinių 
rungtynių su Halifax*© „Vil
niumi”, 1950 metų Anglijos 
krepšinio meisteris Mancheste 
rio „Kovas“ turėjo pasiten
kinti 3-čia vieta ir tuo dar te
bėra nelaimėjęs nė vieno tur
nyro. 4-ta vieta teko „Nemu
no” II-rai k-dai, o penktoje 
vietoje liko jauniausia dalyvių 
amžiumi Bradford© „Šarūno*4 
k-da.

Turnyras prasidėjo šeštadie 
nį 13 vai. ir tęsėsi iki 19 vai. 
Finalinės rungtynės įvyko se
kančią dieną — sekmadienį ir 
seniai jau bebuvo tekę matyti 
tokią gausią lietuviškų žiūrovų 
šeimą. Salė buvo taip perpildy 
ta, kad nė prie geriausių noru, 
jei at vykai pavėlavęs, nebū
tum galėjęs prasiskverbti į prie 
kį. Finalinės rungtynės, nežiū 
rint žaidėjų jaučiamo nuovar
gio iš vakarykštės dienos, bu
vo gana aukšto lygio, gražaus 
tempo ir taip abi k-dos buvo 
vienodo pajėgumo ir sulkūrė 
aštrią kovą, kad pabaigoje ant 
rujų finalinių rungtynių, ku
rias teko sužaisti, kadangi pir
mose finalnėse rungtynėse viie 
ną minusą jau turįs Halifax’© 
„Vilnius“ supylė dar be pra
laimėjimo ėjusius nemuniečius, 
abiejų k-dų „suporteriai“ bu
vo visiškai užkimę nuo šauki
mo, o iš gatvės buvo atėjęs po 
licininkas pasitikrinti, kas čia 
darosi: gal viens kitą muša. . . 
„Nemunas“ pasistengė išlaiky

ti iniciatyvą savo rankose ir 
laimėjo.

Trečiuoju sportiniu įvykiu 
buvo stalo teniso pirmenybės. 
Šiais metais, dėl kaikurių prie
žasčių, dalyvavo mažesnis sikai 
čius tenisininkų. Praėjusių me 
tų meisteris Br. Viliūnas taip 
pat negalėjo dalyvauti. Nežiū 
rint to, pirmenybės suteikė ga 
na gražių kovų ir meisterio 
vardą ir taurę laimėjo praėju
sių metų finalistas Piščikas, 
kuris, greičiausiai ir nemažam 
Kanados lietuvių sportininkų 
skaičiui yra gerai žinomas, kai 
po laimėjęs Vokietijos Anglų 
zonos meisterio vardą 1946 m.

Greitu laiku prasidės šių me 
tų krepšinio pirmenybės. Ir 
taip mūsų sportinis gyvenimas 
sukasi metai po metų, todėl ne 
be pasididžiavimo galime pa
sigirti turį judriausią sporti
ninkų šeimą tremtyje. Tarp 
kitko, gegužės mėn. Manches- 
terio „Kovas“ minėjo savo 
veiklos trejų metų sukaktuves. 
Šioks toks jubiliejus. . .

Linkiu Kanados sportinin
kams palaikyti tą dabar pra
sidėjusią vieni pas kitus važi
nėjimosi tradiciją ir to pasė
koje sukurti Sporto Sąjungą. 
Tada gal būtų galima pagal
voti apie sukūrimą lietuvių pa 
šaulio sporto organizacijos, o 
tai būtų labai naudinga. .

Priimkite Anglijos lietuvių 
sportininkų linkėjimus.

V. Steponavičius.

A IKŽTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINA
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS 
PER US PARCEL POST.

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą.

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

„ONTARIO FOTO STUDIO”
622 Barton St. E. Tel. 5-6156. Mamilton, Ont.

DOMIMOM AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

FORT ARI II L R, Ont.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

AMherst 04942102 FULLUM ST.

5 sv. mlt. p.kavos

2 sv. m. p. kavos 
y2 sv. kakao 
y2 sv. šokolado 
54 sv. arbatos 
11 oz. kompoto

4 sv. m. p. kavos 
1sv. kakao 
1 sv. šokolado 
y2 sv. arbatos 
22 oz. kompoto

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
1J4 oz. j. pipirų
4 oz. kokoso
54 oz. kardamono
1 % oz. cinamono
1 oz. majorano 
154 oz- paprikos

Kaina U. S. dol.

$ 5.20

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

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

Nr. 18 
$ 9.80

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

Njr. 19
$ 9.50

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

Salmon 
y2 sv. kakao 
)4 sv. arbatos

Nr. 20

$ 7.15

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

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
54 arbatos

Nr. 21

$ 6.00

12 sv. gr. k. taukų
Nr. 22 
$ 6.00

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

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.

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 
Siuntiny* Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino
Siuntiny* N r. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntiny* 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

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2244 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.

2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

1 SoKoladt
Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
2 sv. cukraus

Siuntiny* N r. 19—$9.95
4 *v. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% *v. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų

2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntiny* Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų .............. $ 5.25
C. 15 sv. k. taukų $ 8.00
Siuntinys N r. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
1. 5 sv. margarino $ 3.70
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BALSAS ŠAUKIĄS TYRUOSE.

Atkelta iš 3 psl. Tuo metu nerasta ir reikalo iš
nuopelnai ir pasiryžimas! Ta anksto painformuoti bent pa
čiai! ten pat tarp mąžlietuvių čius tauriausius ir geriausius 
„išgarbinimo" apgailestauja- mąžlietuvių veikėjus apie Klai 
ma, kad priėmimas i bendrą pėdos krašto bei jo gyventojų 
Lietuvai atvaduoti organą pil- likimą. Ne vienas iš jūsų sa- 
nateisiais nariais, galįs pakenk vo širdyje juto lūžį, kada jie 
ti Lietuvos atvadavimui, pa- visiškai nepasiruošę pateko sa- 
kenkti kažkokiam „teritori- vo priešininkų ujimui.
niam vieningumo principui“. Labai apgailėtina ir tas, kad 
Suprask — mes ne prieš jus, šiandien, kai kiekvienas yra 
ne, mums kartais ir ašara dėl savo vietoje mūsų žūtbūtinėj 
jūsų per skruostus nurieda, kovoj už mūsų .bendrą reikalą, 
na, bet matote. . . kad ne tas ir kai daugelis gerų lietuvių, ne 
principas. . . galvodami apie Šios kovos pa

Turint omenyje, kad kaip sisekimą, kaip bitės neša savo 
praeity, taip ir šiandien, spren bendran indėlin, atsiranda 
džiaut teritorinius klausimus, keistų apaštalų, kurie šioj ko- 
neužtenka vien politikų norų, v°j stengiasi nuslopinti pasiti
kėt dažnai reikia ir bent dėjimą savo jėgomis ne tik 
dalies to krašto gyventojų pri- sau> bet kas blogiausia, ir ki- 
tarimo, kurie reikštų savo no- tiems- ,
rus per savo atstovus, prūsų Kažin, kas būtų įvykę, jei 
lietuviai galvojo tai. kovai tik Mažosios ir Didžiosios Lietu- 
padėti. Kaip čia pakenksi tam vos vyrai butų paklausę pana- 
,,teritoriniam vieningumo prin šių apaštalų (o jų Lietuvos 
cipui?’* mažlietuviai galvojo, prisikėlimo dienomis irgi buvo 
jei reikalui užėjus, būsi pasi- nemažai) ir būtų laukę, kol 
ruošęs parodyti savo norus ir P1 adės išmirti rusai ir vokie- 
vienybę. Atrodo, kad atsarga čiai. . . ? Garantuotai — nei 
gėdos lietuviams nepadarytų šiaurinė Mažosios Lietuvos 
ir tuo metu, nors ir Mažoji Lie dalis nebūtų buvusi prijungta 
tuva be politinių kovų tarp- Pr‘e Lietuvos, nei pati Lietu- 
tautiniame forume kristų į lie- va nebūtų prisikėlusi. Kas iš 
tuvių rankas, kaip tai galvoja viso gali mums duoti mūsų ko- 
„teritorinio vieningumo prin- voj biznieriškai apskaičiuotų 
cipo“ saugotojai. Bet gal mes, garantijų dėl jos pasisekimo? 
mažlietuviai, nesuprantame tos Kas mums gali šiandien pasa- 
„aukštos politikos“? Tur būt, Mb kaiP ir kok’u mastu nau
jos „nesupranta" ir 'kitos rezi- troškimai ir mūsų norai iš- 
stencinės grupės, nes jos, keis- sipildys? Niekas. Vieną ga- 
tu būdu, mažlietuvio atstovo ‘antiją tai tikrai turime: nieko 
įsileidime į Vyr. Lietuvos Iš- nemėginant ir laukiant kažko- 
laisvinimo Komitetą ir nemato kiP nesulaukiamų dalykų, nie- 
pavojaus tam minėtam princi- ko nelaimėsime.
pui. Tat jei jau šiandien tas Tokia proga, jkur galėsime 
argumentas tai‘p linksniuoja- pareikšti savo norus ir troški
mas, tai būtų galima palinkėti, mus dėl mažosios Lietuvos, is 
kad „teritorinio vieningumo torijoje ne dažnai pasitaiko, 
prancipo" saugotojai jo netaip Jei ir tik dalinai ar ir visiškai 
suprastų kaip 1939 metais, ka- nepasiektumėm savo tikslo, ne 
da Klaipėdos kraštas per nak- privalėtumėm gėdytis. Istori- 
tį buvo atiduotas vokiečiams, ja žinos sekančioms kartoms

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje .4 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

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

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

nykstant vienai senai mūsų tau 
tos giminei, dar buvo mėginta 
bendromis lietuvių jėgomis ją 
gelbėti iš pražūties.

Bendrai pažvelgus, reikia la 
bai stebėtis, kodėl dalis lietu
vių taip bijosi ir kratosi mūsų 
gražaus krašto prie jūros ir 
marių bei jų žmonių? Savo 
baimei pagrįsti stengiamasi 
sau ir kitiems įkalbėti visokių 
priežasčių. Nejaugi tai dar 
būtų dalis paveldėjimų iš se
nų laikų, kai didžiais mūsų tau 
tos laikais jos valdovai taip bu 
vo užsikrėtę, jei taip galima iš 
sireikšti, kažkokiu sausuizmu. 
Nors mūsų didysis kuni
gaikštis Prūsų Lietuvą ir laikė 
savo tėvų žeme, tačiau jo šau
ni kariuomenė mušėsi ties 
Vorksla ar braidžiojo Rusijos 
pelkynuose, kai tuo pat metu 
vokiečiai stengėsi užmūryti 
Lietuvos langą savo tvirtovė
mis. Lietuva, susibičiuliavu
si su sausumos Krokuva ir ga
lutinai atsiskyrusi nuo jūros, 
pagaliau prarado ir savo ne
priklausomybę.

Ačiū Dievui, kad didžioji lie 
tuvių dalis mus gerai supranta 
ir permato mūsų bendrus rei
kalus. Mes, mažlietuviai, ži
nome, kad jų širdis mums ir 
mūsų kraštui negali atlaikyti 
jokios, nors ir dar taip gražiai 
nubrėžtos partinės linijos. Tas 
Mažosios Lietuvos veikėjams 
duoda vis naujų jėgų. Jie šitą 
jėgą labai norėtų perduoti ir sa 
vo žmonėms. Deja, tam prie
monių kartais visiškai nėra. Be 
pigu tokiam „Dampfboot'ub' 
ant mąžlietuvių spjaudytis ir 
drabstyti purvais, jei šis laik
raštis, kaip jis pats giriasi, ga
vęs paramą iš Marshalo plano. 
Mes būtume laimingi, kad 
paliudyti, kad prieš amžinai iš 
bent pačiu būtiniausiu momen 
tu galėtume atsikirsti mūsų 
priešams spausdintu lietuvišku 
žodžiu. Šį kartą momentas la
bai svarbus. Tiek vokiečių, 
tiek mąžlietuvių akys nukreip
tos į Tarybą. Kaip ji reagus 
į vokeitininkų šmeižtus, ką pa
sakys Erdmonas Simonaitis ar 
ba kas jo vardu bus atsakyta? 
Ar drąsiai stos, ar pabijos? 
klausiama. Esant tylai, atro
dys jog bijome.

PAKVIETIMAS Į JONINIŲ 
LAUŽĄ - PIKNIKĄ

Hamiltono Lietuvių Social
demokratų Organizacija, ma
loniai kviečia visus senus lie
tuvius kanadiečius ir naujus 
ateivius į rengiamą tradicinį 
Joninių pasilinksminimą, kuris 
įvyks gerb. Blažaičių gražioje 
farmoje, birželio 23 d., šešta
dienį, pradedant nuo 6 vai. 
vakaro.

Iš Hamiltono vykti 20. 53. 
56 keliu iki Binbrook mieste
lio signalinių šviesų, privažia
vus jas sukti į kairę ir važiuo
ti iki Abingdon. Pikniko vie 
ta — pirma farma kairėje pu
sėje nuo Abingdon.

Neturintieji susisiekimo prie 
monių, renkasi 5 vai. pp. Ha
miltono turgaus aikštėje (prie 
City Hali), iš kur bus nuvežti 
į vietą.

ŠOKIAI vyks gamtos prie
globsty prie geros muzikos.

Veiks BUFETAS su įvai
riais valgiais ir šiltais gėrimais.

Esant blogam orui, piknikas 
nukeliamas į sekantį šeštadie
nį, t. y. birželio 30.

Parengimų Komisija.

Mes, prūsų lietuviai, kadai
se buvome turtingi. Dabar 
mes esame vargnigoj padėtyj. 
Kadaise mūsų kraštas buvo lie 
tuviškos spaudos centru, o da 
bar nepajėgiame išlaikyti sa
vo laikraščio. Nemalonų pra
šyti išmaldų. Vienintelė prie 
žastis, kuri padrąsirja laiks nuo 
iaiko prašyti pasaulio lietuvių 
pagalbos, yra ta, kad mažlietu 
vių spauda yra vienas iš di
džiausių kovos priemonių prieš 
vokietininkus ir antra, kad ne 
sau pelno jieškome, bet, vesda 
mi savo rūšies kovą, dirbame 
bendram Lietuvos reikalui.

Taigi, mieli broliai .padėki
te mums bent kartkartėmis ap
siginti nuo duobkasių, kurie ne 
kantriai laukia momento pra
dėti savo darbą. Mažoji Lie
tuva, tas medelis mūsų tautos 
daržo pašonėje, dar nepavyto. 
Tat jį laistykime nežiūrint, kad 
įvairios dvasios ir kuždėtų į 
ausis, kad nebeesą realaus pa
grindo juo rūpintis, kad mede 
lis nuvysiąs, padžiūsiąs. . .

LONDON, Ont.
KELKITE, KELKITE...

( PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS j
? LIETUVIS LAIKRODININKAS •

į STINSON'S JEWELLERY 1
j 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO j
į Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- 1 
t genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. i 
£ Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. ,
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Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

JOKAS INDRELĖ 
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 
SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. CIarens Av e, Toronto.
Telefonas: ME 8522,

ei norite pirkti ar parduoti na 

nūs Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C.E. DU P RAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO; 0529

LIETUVIŠKA

BALDŲ KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS'.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.

APLANKYKITE NAUJĄ LIETUVIŠKĄ 
KRAUTUVĘ 

(Bellwoods Dry Good Store)
921 DUNDAS STR. W. (šalia lietuvių bažnyčios) 

GEROS PREKĖS PIGIOS KAINOS.

Didelis pasirinkimas vyrų, moterų ir vaijkų apatinių ir 
viršutinių baltinių, kojinių ir kitų aprangos reikmenų, 
taip pat gražių ir pigių mo teriškų suknelių.

Pasiryžę lietuviškai visuomenei patarnauti.

Sav. J. JURKŠAITIS ir P. LELIS.

DANUTĖ STRAZDAITĖ

670 Annette St., Toronto, atidarė

PETER PAN BEAUTY SHOP
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek
madienius) galima susisiekti telefonu: Jtl 1905.

Aktorė E. Dauguvietytė Ha 
miltone apie save suspietė gra
žų dramos mėgėjų būrelį. Re 
pertuare turima jau keletas 
veikalų. Šis dramos teatras 
daro ir išvykas. Š. m. gegu
žės mėn. 20 d., Londono lietu 
viams minint Motinos Dieną, 
hamiltoniškiai Londone pa
statė „Dr. Vincą Kudirką“— 
4-rių veiksmų dramą, kurią at 
kūrė H. Kačinskas ir J. Palu
binskas pagal to paties var
do Kazio Inčiūros veikalą.

Londono lietuviams buvo tai 
tikrai reta ir brangi kultūrinė 
pramoga. Didžiojo varpinin
ko gyvenimas ir kova dėl Lie
tuvos gyvai stojo scenoje prieš 
žiūrovų akis. Elgeta — knyg 
nešys Antanėlis (Šalčiūnas) 
bei kiti lietuviško rašto — 
šviesos gabentojai iš prūsų, 
{Bevardžio (Stasevičiaus) ri
kiuojami, vykusiai atskleidė 
aną sunkų netolimos praeities 
laikotarpį.

Dr. Kudirka (Panavas) ir 
ypač jo auklė Ag’pta (Daugu
vietytė) bei davatka Barbora 
(Racevičienė) puikiai išvystė 
ir plėtojo veiksmo eigą. Vir
pėjo ir sunkiai plakė žiūrovų 
širdys, kai scenoje įtikinančiai 
vyĮko sunki bet pilna heroiz
mo lietuvio kova dėl savo eg
zistencijos, kalbos, krašto ge
resnio rytojaus su tuo pačiu 
rytų slibinu, kuris dabar rau
donu tapęs iš naujo pasiryžo 
išrauti paskutines šaknis Ku
dirkos vizijos medžio — Lietu 
vos.

Londoniškiai Hamiltono vai 
dintojams nežinojo kaip dėko 
ti. Įteikdami gėlių puokštę 
prašė ją priimti, kaip Lietuvos 
laukų gėles. Kudirkos balsas 
„Kelkite, kelkite“ — sujudino 
londoniškius. Jie pasižadėjo 
liudyti, kad hamiltoniškiams 
už tą didelį triūsą ir kudirkiš
ką meilę gimtinei pilnai turės 
ir galės atsidėkoti tik prisikė
lusi Tėvynė. L. E-tas.

VYČIO KELIONĖ
Nepriklausomybės laikais 

Kaune, kaip ryšio karininkas 
prie Suomių pasiuntinybės, 
taųnavo majoras suomis Ar
nie Jusu. Jis buvo didelis lie

Gerard Cool 4337 Verdun 
Ave., Verdun. YO 3323.

7582A, Rue Edoua»*d, Ville Lasalle TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
J. Alide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

tuvių bičiulis. Per vienas Ka 
riuomenės Šventės metines 
Krašto Apsaugos Ministerija 
padovanojo majorui nuosta
biai puikiai iš medžio išdrožtą 
Vytį — mūsų valstybės herbą.

Vėliau majoras su šia bran
gia dovana grįžo savo tėvynėn 
ir, gindamas ją nuo bolševikų, 
1939 metais žuvo. Vytis liko 
pas senuosius majoro tėvus.

Po kelių metų žuvusio ma
joro - karžygio giminaitė atvy 
ko į Kanadą ir ištekėjo už len
ko. Dirbdama vienoje dirbtu
vėje su Londono kolonijos lie 
tuviu’ V. R., ponia Helda Žeb 
rowski (naujoji giminaitės pa 
varde) pasisakė, kad Suomijoj 
pas majoro tėvus kabąs Lietu 
vos Herbas. Ji taip pat pasi
sakė, paprašysianti tėvų, kad 
vytį atsiųstų — atgal padavo- 
notų Londono lietuviams, nes 
majoro jau nėra, o Vytis te
grįžta pas laisvėje už vande
nyno gyvenančius lietuvius, ko 
vejančius dėl savo tėvynės iš
vadavimo. Poniai Heldai Žeb 
rowski už pažadą ir jautrius 
žodžius padėkota.

Bet ilgai laukti nereikėjo. 
Šiomis dienomis Vytis per 
Švediją pasiekė Kanados Lon 
doną ir tuojau buvo perduo
tas laikinąjam Lietuvių Orga
nizacijų Komitetui.

Komitetas perdavė jai raš
tu išreiškė giliausią padėką, o 
Vyčio fono užpakalinėje puse 
je užrašė šią jo kelionę. Kai 
tik tėvynė bus laisva, Vytis 
vėl keliaus, tik šiuo kartu į 
brangiuosius namučius. . .

L. E-tas.

VYRAS ŽUVO ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

East Coulee, Alberta. N. 
Andrusiak, 49 metų, dirbo 
Crown anglių kasykloj, su ki
tu, dvieja sulūžusius ramsčius 
išimdavo ir naujus pastatyda
vo. Per neatsargumą N. An 
driusiak galva palietė neap
dengtą elektros laidą, kuris jį 
nukirto. Drumheler ligoninėj 
atgaivintas, bet ir Edmonton 
ligoninė gyvybės neišgelbėjo, 
ir šiomis dienomis N. Andru
siak pasimirė. A. Vaisnis.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

national Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Avej arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL ALTO COLLISSION
G KERĄ IT IS,

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.
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — 
-------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.----------

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

Valome, taisome ir dažomevyriškus ir moteriškus rū
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.

I Lietuviška moterų kirpykla

CAPITOL FURNITURE CO., |
391 St. Catharine St. W. Montreal. >< ■

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų/ j 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. | 

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. '< l
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- I 

Į tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. J
J TEL. LA 8621. | l

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

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

MOKIMUMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyuu 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg’d., P O, Box 294. Westmoutft, 

Quebec

!

j
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HAMILTON
APIE HAMILTONO LIETUVIUS.

leistos visai Kanadai taisyk
les. Argi Hamiltono Bendruo 
mbenės apylinkė laikysis anar 
chijos ir nepasiduos bendrai 
tvarkai? Ar teisininkas gali

TRUMPOS NAUJIENOS
Vietos popieriaus fabrike 

„Abitibi“ pakėlė atlyginimą ir 
dabar moka po dol. 1,28 per 
valandą.

_______ _ Atlyginimų pakėlimų greitu 
kalbėti prieš teisės nuostatus, laiku laukiama vietos plieno ir 

jeigu jie yra logiški ir tvarko 
mi visiems lygiai?

Be to, ar yra taktiška sikirti 
asmenį TF atstovu, kai jis ne 
parodė tolerancijos savo tau
tiečiams ir išėjo net iš Seimo?

Kaip, pagaliau, atrodo ir šis 
įdomus faktas, kad vad. bend
ruomenėje, kuri nori atstovau 
ti visus Hamiltono lietuvius, 
visai išnyksta žmonės?

Skaitytojam staigmena*: Ha
miltonas pagal lietuvių skaičių 
stovi trečioje vietoje. Lietuvių 
priskaitoma apie 1000. Anks
čiau susirinkimuose dalyvavo 
apie 200—300 asmenų. Lap
kričio mėn. jau tik 180, o ge
gužės mėn. 20 d., vos arti 80. 
Tačiau girdėdami „puikias“ 
replikas, pradėjo ir tie nykti, 
ir balsavo tik 53.

Viso pasaulio lietuviai spręs 
kite, ar tokia valdyba, gali bū 
ti patenkinama tautos darbui 
ir darniam visų lietuvių sugy
venimui? Susirinkimo dalyvis.

Perskaitęs „NL” Nr. 21, 
gegužės *31 d., apie Hamiltono 
„Lietuvių Bendruomenės su
sirinkimą“, korespondenciją, 
turiu štai llcą pasakyti:

1950 m. lapkričio mėn. 7 d. 
Hamiltono Lietuvių Draugijos 
visuotiniame susirinkime da
lyvavo per 180 asmenų ir bu
vo nutarta persiorganizuoti į 
Hamiltono Lietuvių Bendruo
menės apylinkę. Bet jau tuo 
laiku buvo padaryta pareiški
mas, kad reikia organizuotis į 
ALOKą. Nulėmė „patriotin- 
gos kalbos ir gražūs šūkiai“. 
Tuo laiku balsavime dalyvavo 
153 asmens.

Pradėjus vesti susirašinėji
mą su Montrealio centriniu 
LOKu, paaiškėjo, kad reikia 
vistiek suorganizuoti į ALOK 
ą. Tada apylinkės valdyba 
kviečia organizacijų atstovų po 
sėdį dalykui sušvelninti. Už
klausus, ar Hamiltono apylin 
kė centro patvirtinta, vienas iš 
valdybos narių pareiškia, kad, 
ne tik patvirtinta, bet ir pagir 
ta.

Gegužės mėn. 20 d. šaukia
mas bendruomenės susirinki
mas. Pirmininkas paaiškina 
apie nuveiktus 
prie tų darbų 
centralizuotos 
išskiriant komunistiškas.

Bet atsistojo aiškinti valdy
bos sekretorius, teisininkas p. 
Sudikas. Na, ir paaiškėjo, kaip 
įeikia persiorganizuoti. Cent
ro -raštas buvo aiškus be įko- šia linksmas Joninių išvakares, 
mentarų: reikia suorganizuoti Programą prie laužo atliks To 
ALOKą. Pabaigus raštą skai- ronto skautai ir skautės. Veiks 
tyti p. Sudikas pabrėžė, „Mes bufetas su gėrimais.
galim centro neprašyti, kad 
mus patvirtintų . .“ Ne, mie
las teisininke, teisininkai taip 
nekalba.

Į susirinkimą buvo atsiųstas 
socialdemokratų atstovas, ku
ris sakė, kad tvarkytis reikia 
demokratiniais .pagrindais ir 
reikia laikytis tvarkos, kuri nu 
statoma visai Kanadai. Juk to 
reiklaauja centrinio LOKo iš-

kun.

darbus; esą 
prisidėjo visos 
organizacijos,

JONINĖS TILLSONBURGE
P. L. B. Delhi Apylinkė ir 

Tillsonburgo Lietuvių Ūki
ninkų Klubas š. m. birželio m. 
23 d. 7 vai. vak. nuolatinėje 
piknikų vietoje (pp. Mikėnų 
ūky, netoli Tillsonburgo) ruo-

Birželio mėn. 24 d. 2 vai. 
PP- toj Pat vietoj įvyksta ge
gužinė - piknikas. Veiks tur
tingas bufetas su gėrimais ir 
užkandžiais. Gros puikus šo- 
Įkių orkestrsa.

Kviečiame iš artimų ir toli
mų apylinkių gausiai dalyvau 
ti ir smagiai pasilinksminti.

Pelnas skiriamas šviet. ir 
kult, reikalams. Par. Kom.

Sault Ste Marie, Ont.
IŠ S. S.MARIE, ONT. 
tos bažnyčios vikaras
Murry, kuris pabaigai išreiškė 
padėką vietos lietuviams už 
kultūringą veiklą savo tėvy
nės tradicijas palaikant, kur 
tuo pačiu yra palaikoma ir 
vietos kultūros veiksniai. Lai
ke pamaldų giedojo lietuvių 
choras, kaip ir paprastai, kas 
antrą sekmadieni yra giedama 
laike pamaldų.

Tolimesnė minėjimo dalis 
buvo anglų bažnyčios salėje, 
kuri buvo papuošta tautiškai. 
Čia rinkosi lietuviai aukso ka
sėjai ir jų šeimos, pagerbti sa 
vo mylimiausią šeimos asmenį 
— motiną.

Prezidiumą sudarė trys vy
riausios Motinos: Tautkevičie 
nė, Bušauskienė ir Grigienė. 
Atidarymo žodis p. Vyšniaus
ko, kuris išreiškia pagarbą lie
tuvei Motinai už nuopelnus, 
auginant per ilgus priespau
dos šimtmečius didvyrius, ku 
rie kovojo ir kovoja už taip 
gražų idealą — Tėvynės lais
vę. Už geležinės uždangos ken 
čiančių motinų intenciją atgie 
dota malda „Marija Marija“., 
Paskaitą skaitė M. Bužinskas. 
Jis nušvietė Motinos gerumą 
ir meilę savo vaikams. Valdy 
bos iniciatyva, visos Motinos 
buvo apdovanotos knygai tau 
tiška juostele. Jų garbei vai
kučiai pasakė eilėraščių ir pa
šoko tautinių šokių. Pianinu 
skambino Romas ir Vida Stan
ikai. Meninei daliai ir puošiant 
salę, vadovavo p. V. Stanku
vienė. Prie minėjimo parengi 
mo darbu ir puošmenom pri
sidėjo p. M. Stankuvienė.

Minėjimas praėjo nuotai- 
maldomis, kurias laikė anglų Ringai ir įspūdingai. Užbaig- 
bažnyčios klebonas kun. Cou- tas tautos himnu, 
field; pamokslą pasakė minė- Ten buvęs.

chromo fabrikuose, kur šiuo 
metu mokamas šiek tiek že
mesnis atlyginimas.

Nors savo laiku buvo „N. 
Liet.“ paskelbta, kad visose 
šiose trijose darbovietėse leng 
vai galima gauti darbo, bet 
naujų žmonių — tautiečių, 
kaip ir neatvyksta. Matyti 
šiuo laiku visoje Kanadoje ne
sunku gauti neblogai apmoka
mų darbų.

Išgyvenęs mūsų kolonijoj 
apie 3 metus ir dirbęs vietos po 
pieriaus fabrike tautietis trem 
tinys Antanas Vengrys persi
kėlė j Torontą.

Keistas sutapimas, bet pa
skutiniais metais iš mūsų kolo
nijos išivyksta geriausi žmo
nės. Išvykusiem linkėtina ge
ro vėjo, o taip pat pasekti p. 
V. Gavelio pavyzdžiu.

Šiais metais mūsų kolonija 
padidėjo ne tik keliomis atvy
kusiomis iš kitur šeimomis, bet 
ir priaugo trys nauji' lietuviai 
--kanadiečiai. Visi trys vyrai. 
Žmonės kalba, kad karas bū
siąs jei tik vyriškosios lyties 
gimsta. . . O kiti sako, kad šie 
metai yra geri ant sūnų. . .

J. Sk.

JONINIŲ GEGUŽINĖ 
WELLANDE, Ont.

K. L. B. Wellando L. O. K- 
tas birželio 23 dieną rengia 
Wellande, Ungarų parke, Port 
Robinson Rd. (apie 1,5 m. va
žiuojant iš Wellando, Main str. 
į rytus) Joninių gegužinę - pik 
niką.

Gegužinėje gros Hamiltono 
lietuvių orkestras „Aidas“, 
veiks turtingas gėrimų ir val
gių bufetas ir loterija.

Maloniai kviečiami visi atsi
lankyti iš JAV ir Kanados apy 
linkių.

Nepalankus oras gegužinės 
nesutrukdys, n,es parengimo 
vietoj yra specialiai pastatyta 
salė.

Gegužinės pradžia 4 vi. pp.
Wellando A. L. O. K-tas.

PADĖKA«<=r==>acr.

Visiems dalyvavusiems mi# 
sų 25 metų vedybinio gyveni? 
mo sukaktuvėse, už tokias pui
kias dovanas, kurios mums pri
mins tą dieną amžinai, — ta
riame nuoširdų ačiū.

Ypatingai dėkojame pp. Ža 
liaduoniams, kurie nepabijojo 
taip gausių svečių, ir leido 
mums naudotis jų erdviu na
mu. J. ir A. Pašukoniai. 
Edmonton.

BALTI CKA
LIETUVIS BATSIUVIS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

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

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

U. S. A.

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 vai. p. p. ir šešt.

LIETUVIŲ KNYGYNAS „NEMUNAS“ 
kviečia visus užsisakyti vienintelį iliustr. satyros mė
nesinį žurnalą „PELĖDA”.
Metinė prenumerata S 4.00, pusmetinė — $ 2.50.
Kas atsiųs 40 c. gaus „PELĖDĄ“ į namus.
Nepamirškite išėjusio mūsų leidinio: Dr. Garmau** — 
„NEMUNO PAKRANTĖMIS“ apysakos už $ 1,25. 
Gavome iš Anglijos J. Steibeck. „Tarp pelių ir vyrų“ 
— $ 1,50, ir iš Vokietijos — Maceinos „JOBO DRA
MA“ — kaina $ 2,00.
Įsijunkite į knygų platinimo vajų ir reikalaukite kata
logų. Pinigus ir užsakymas adresuokite —

Lietuvių Knygynas „NEMUNAS“ 3143 So Halsted St 
Chicago 8, Ill. Tel. Victory 2 — 3314.

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite musų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.
>ž -.. .-įį—'

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

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

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

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS L IETUVIAMS!

L=_m_ ic tf -...... ----------- »<■—
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MOTINOS DIENA 
NORANDOJE.

Noranda, P. Q. Gegužjės 
13 d. 9,30 vai. Motinos dienos 
minėjimas įvyko pradedant pa

!

GERB. TAUTIEČIŲ DĖMESIUI!
Pinigų išsiuntimas į kitus kraštus yra sunkus ir sudė
tingas dalykas. Tačiau nuo šio laiko pinigus į Angliją, 
už spaudą ir kt. be jokių formalumų galime persiųsti 
per „NL“ administraciją. Pinigai Anglijoje bus išmo 
kami aukščiausiu banko kursu: už 1 dolerĮ— 6 šil. 6 pe
nai, už 3 dol. — 1 svaras sterlingų. Pinigus administra
cijai įmokant aiškiai pažymėti, kam pinigai Anglijoje 
turės būti išmokėti ir tikslus adresas. Skubūs išmokėji
mai bus atlikti pridėjus už 15 et. pašto ženklų.

„NL“ Administracija.

FILATELISTŲ ŽINIAI,
Festival of Britain proga, BRITŲ PAŠTAS išleido 
6 rūšių festivalį propoguojančius PAŠTO ŽENK
LUS, kurių bendra vertė 38 šilingai ir J/2 peno. Jų kai 
na Kanadoje doleriais 5,70. NORINTIEJI šių pašto 
ženklų įsigyti, PRANEŠA savo tikslų adresą ir PINI
GUS SUMOKA „NL“ ADMINISTRACIJAI. Ženk
lai užsisakiusiems bus išsiųsti tiesiogiai iš Anglijos.

„NL“ Administracija .

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville L a s a 11 e.

A. GAURYS. P. ADAMONIS.

Tel. HE 4114

S. MAZULAIT1S
SIUVĖJAS

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

TEL. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES.

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

J PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

A/b. NORKELIŪNO AGENTŪROJE
MONTREAL ENTERPRISES RįįG'D.

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.

5637 Jeanne D'arc. St. Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que. Vakarais nuo 6 iki 10 v®l.

Telefonas: CL 2363.

i

Įsigykite virimo knygą
"TAUPIOJI VIRĖJA"

Knygą paruošė 
p. H. Mačiulytė- 
Daugirdienė.
“TAUPIOJI VI

RĖJA” patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj
Jtaclos autorės išbandytų. Jo- 
e rasime, kaip pasigaminti 

mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina 
$2.00.

Užsakymus siųskite: ' 
“EGLUTĖS” Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Masa.

Lietuviškoje

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje

„ARTI S“ 
salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Užsaky 

mat ir pataisymai.

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal.

Telef.: TR 5535.

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti. 

SAVININKAI BR. JOCAI.

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

209 Dolhausic Str. Apart. 4. Brantford, Ont.
Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 

greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.
Laikrodžius siųskite paštu registruotu siuntinėliu, nes 
tas yra pigu, saugu ir patogu. Pataisęs grąžinsiu paš

tu, kartu su sąskaita už atliktą darbą.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que.

Tel. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

DĖMESIO 
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams! 

Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme. 
Prekyba tr pataisymai. 

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

REISE BO V RD A GES Reg'd 
MAMERTAS MATUKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.
SKUBUS PATARNAVIMAS

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų 
Canados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141
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JONINIŲ PIKNIKU 
atidaromas piknikų - gegužinių sezonas

—x

VIETA: Lasalle Bulvard, pernykščių piknikų kaimynystėje. Piknikų VIETA LABAI GRAŽI IR PATOGI; daug gražesnė, negu pernykštė. Patogus išsidėstymas; labai patogu 
■ privažiuoti automobiliams.

SUSISIEKIMAS: kaip pernai. Kas nori, iš Ville Lasalle paupiu gali ateiti pėsčiomis. Kasnori važiuoti, prie Antano Ma tūlio užkandinės (Edward ir 6 Avė kampo) sėda i Lachi 
nės autobusą ir išlipa, kaip ir perųai, prie Braun farmos. Piknikai — sekančios farmos GRAŽIAME SODNE.

LAIKAS: Piknikai pradedami kas sekmadienis, po pamaldų, 2 valandą po pietų.
VISI tautiečiai maloniai prašomi J JONINIŲ PIKNIKĄ, kuriuo atidaromas piknikų sezonas.

MV ""'XX ~~'XX ■ < . XX~............XX   ------------XX '—xx~---------XX  ■ xx-------------xx------------ XX  XX........ .... ~XX------------- XX--------LXX XX XK

MONT1REAL
demonstracija PRIEŠ

Rusijos sovietininkų užpuo 
limo dešimtmetis buvo pami
nėtas visoje Kanadoje ir kituo 
se kraštuose, kur tiktai yra 
Pabaltijo žmonių —■ lietuvių, 
latvių ir estų.

Montrealy pabaltiečiai su
ruošė bendrą demnostraciją ir 
priėmė atitinkamas protesto 
rezoliucijas.

Lietuviai Baisųjį Birželį mi 
nėjo pradžioje bendromis ge
dulingomis pamaldomis už vi
sus paaukojusius savo gyvybę, 
sveikatą, likimą už tautos lais 
vę ir valstybėj nepriklausomy
bę. Po to bendrai su estais ir 
latviais prie paminklo Nežino- 
mąjam Kariui Dominijos aikš 
tėję. Čia lietuvių vardu kalbė 
jo P. Lukoševičius, greta su 
estų ir latvių kalbėtojais. Bu
vo kalbos ir anglų bei prancū
zų kalbomis, kurių klausėsi ne 
mažas kitataučių būrys. Pri
imtos protesto rezoliucijos. Po 
kalbų buvo giedami operų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, o 
taipogi ir Kanados bei D. Britą 
nijos himnai. Demonstraci
jos metu buvo laikomi plaka
tai su antikomunistiniais šū
kiais.

Demonstracijoje dalyvavo 
apie pusantro tūkstančio pa- 
baltiečių.

Po pietų per prancūzų radi 
jo stotį buvo transliacija pran
cūzų kalba apie genocidą Lie
tuvoje.

KLB — LOKo POSĖDIS
Šį penktadienį, birželio 22 

d. 20 vai. kviečiamas KLB- 
-LOKo narių susirinkimas. 
„NL“ redakcijoje.

Prezidiumas.
1 "it -M' ' H--------**

Aušros Vartų Parapijos Ko
mitetas ir kitos organizacijos, 
š. m. birželio mėn. 23 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro parapi
jos salėje, 377 Willibrord Ave., 

Verdun rengia
JONINIŲ VAKARIENĘ 

su paįvairinimais
Bus skaniai paruošta vakarie
nė su įvairiais gėrimais ir šo

kiais, grojant „Melodijos* ‘ 
orkestrui.

Visi tautiečiai maloniai kviečia 
mi atsilankyti. Įžanga 1,25 d.

~XX"-----------Xk~—XK- ■ XX------------- XX —-^X--------- _JXk=XK

PABALTIJO OKUPANTUS

IŠ MONTREALIO SKAUTŲ TUNTO GVENIMO.

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS

Darbo pasiūlymai.
REIKALINGI 

DARBININKAI
prie įvairių namų remonto dar 
bų pas lietuvį kontraktorių. 
Pageidaujama šiek tiek nusi
manantieji dažymo darbus. 
Kreiptis po 6 vai. vakarais 
1591 St. Urbain E. arba telef.

MA 8873.

REIKALINGA
mergina ar moteris lietuviška

me restorane. Kreiptis:
S101 Bannantyne,

Tel. Yo 0168.

PRIEAUGLIS
ARTISTŲ ŠEIMOS

Liet. Dramos T-ro Kanado 
je artistai Marija ir Algis Di- 
kiniai susilaukė sūnaus. Lin
kime sveikam augti.

SUNKUS GRIPAS
Op. sol. E. Kardelienė su

sirgo sunkia froma gripo, ku
ris davė komplikaciją — žarnų 
užsidegimą. E. Kardelienė 
serga jau dvi savatės, nusilp
nėjo ir dar negali tvirtai vaikš 
čioti.

NELAIMINGAS GAISRAS 
MONTREALY

Montrealy, Atwater Ave, 
sudegė senelių ir vaikų, Kuni- 
gundos, prieglauda, kurioje žu 
vo 35 asmens. Gaisras buvo 
siaubingas. Kaikurie žmonės 
negalėjo n,uo gaisro pabėgti, 
nes buvo užrakintos’ durys.

Pone Redaktoriau!
Kadangi „Tėviškės Žibu

riai“ Nr. 22(77) taip jautriai 
ir užgaulingai reagavo į „NL“ 
Nr. 21 paskelbtą žinutę, kad 
Šv. Kazimiero parapija netu
rinti leidimo naujai bažnyčiai 
statyti ir, kad jos iždo likimas 
dar nėra išspręstas, randu rei
kalinga paaiškinti, iš kur minė 
ta žinutė buvo gauta ir Jums 
pasiųsta.

Ji buvo gauta iš J. E. Mont- 
realio vyskupo Kurijos.

Be to, šiandieną, dar kartą 
tenai pasiteiravęs, gavau at
sakymą :

„Iki šiai dienai Montrealio 
lietuvių, Šv. Kazimiero para
pijai, statyti naują bažnyčią 
leidimas nėra duotas ir jos iž
do likimas dar neišspręstas Jo 
E. Montrealio vyskupo.“

Manau, kad dabar ir gerb. 
„T. Ž.“ redakcijai bus aišku, 
kiek yra tolerantiška „Nepri
klausoma Lietuva“ ir koks to
lerantiškumas yra „TŽ“ „Np. 
L.“ atžilgiu, o mieli skaityto
jai tepasidaro savo išvadas.

Reiškiu Jums, p. Redakto
riau, aukštą pagarbą.

Pagiris.

UŽMUŠTAS STASYS 
BUTKUS

Vancouverio spauda prane
ša, kad ten rastas paslaptingu 
būdu užmuštas Stasys Butkus, 
į Kanadą iš Lietuvos atvykęs 
1928 metais. Rastos iškraty
tos jo kišenės, todėl spėjama, 
kad nužudymas padarytas plė 
Šimo tikslais.

Išnuomojama patalpa

KIRPYKLAI
Šiltas ir šaltas vanduo, apkū

renta, šalia mokyklos.
22 — 4 Ave, Ville Lasalle.

IŠNUOMOJAMAS

Kitos savaitės pabaigoje vi
si Montrealio Skautai išvyks
ta trijų dfenų stovyklai. Vil
kiukai, skautai ir skautai - vy
čiai stovyklą pasiekia autobu
sais, o jūrų skautai, atrodo, jau 
bus pajėgūs ją pasiekti savo 
naujuoju laivu. Ir vieni ir ki
ti išvyksta penktadienio vaka
re ir grįžta pirmadienio vaka
re.

Kiekvienas skautas ar skau
tas kandidatas užsiregistruoja 
pas savo vieneto vadovą, {neš
damas sekantį stovyklos mo
kestį: 2.00 dol. nedirbantiems 
ir 3.00 dol. dirbantiems.

Jaunuoliai dar nepriklausą 
Skautų Sąjungai, gali taip pat 
vykti šion stovyklom Jie gali 
užsiregistruoti pas bet kurį iš 
žemiau nurodytų asmenų. Sto 
vykios mokestis yra tas pats.

Kiekvienas skautas stovyk- 
lon vyksta uniformuotas. To
dėl reikia stengtis, kad įkas uni 
formos dar neturi, ją kuo grei 
čiau įsigytų. Tačiau unifor
mos neturėjimas neužkirs ke
lio į stovyklą. Tėveliams nu

rodoma, jog vilkiukams uni
formą galima gauti T. Eaton 
& Co. ir ji yra sekanti: tamsiai 
mėlyni marškiniai su dviem ki 
šenėm, tamsiai mėlyna beretė, 
tamsiai mėlynos kelnės, tam
siai mėlynos kojinės ir raudo
na švilpuko virvelė. Kaklarai- 
šis nešiojamas tik tų vilkiukų, 
kurie jau yra davę vilkiuko 
įžodį.

Tikslus išvykimo laikas bus 
paskelbtas sekančiame šio 
laikraščio numeryje.

Registracija.
Montrealio Skautų Tuntas 

praneša, jog registracija į 
Skautų Sąjungą nuolat vyks
ta pas sekančius asmenis ir į se 
kančius vienetus:

Pas Skautus - Vyčius — 
Vyt. Sabalys, 183 — 3rd Avė., 
Ville Lasalle.

Pas Jūrų Skautus — L. Bal 
sys, 6415 — 3rd Ave., Rose
mount.

Pas Skautus — J. Ramanaus 
kas, 662 — 2nd Ave., Verdun.

Pas Vilkiukus — J. Kibirkš 
tis, 2567 Montgomery St.
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w Mamertas Mačiukas, siuvėjas. ĮJ

Naujus biznierius
DE LUXE GLEANERS LACHINE, 

tel. 8303, savininkus
p. POVILĄ RUTKAUSKĄ irMr. DAUPHEN, 

sveikinu ir linkiu sėkmės.

Pranešimai
SPAUDOS BENDROVĖS „NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVA“

VASAROTOJAMS! 
DĖMESIO

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

Teirautis pas J. Adakauską 
tel. HE 2230 (Montreal).

geras saulėtas kambarys ve- 
dusiems arba viengungiams.

357 — 8 avė., Ville Lasalle.

PARDUODAMI BALDAI
6372 Montee St. Michel (prie 

Beaubien St.) Rosemount.

IŠNUOMOJAMAS
4 kambarių butas.

7236 Milton Ave., St., Michel.
Tel. TA 3930.

visuotinis šėrininkų - akcinin
kų susirinkimas galutiriįai nu
tarta šaukti liepos mėn. 7 die
ną, šeštadienį. Tiksli vieta ir 
valanda bus paskelbta vėliau.

Dienotvarkėje: pranešimai 
apie Ja-vės darbus ir veiklą; 
apyskaitos; naujų valdomųjų 
organų rinkimai; sumanymai.

Visiems šėrininkams jau iš 
siuntinėti kvietimai į susirin
kimą. Bet jeigu kas negalės 
dalyvauti, maloniai prašomi 
pasinaudoti teise ką nors vie
ton savęs įgalioti. Tam tikslui 
prie kvietimo yra pridėtas įga
liojimui surašyti blankelis, ku
rį užpildžius, prašome siųsti 
tam asmeniui, kuris yra įga
liojamas. Jeigu kam nebūtų 
žinomas įgaliojamojo asmens 
adresas, B-vės valdyba mielai 
patarpininkaus, todėl įgalioji
mus galima siųsti jos vardu: 
7722 George St, Ville. Lasalle, 
Montreal, P. Q. Pastebima, 
(kad įgalioti galima tiktai šios 
bendrovės šėrininką, bet ne 
šiaip pažįstamą asmenį. V-ba.

PATIKSLINIMAS.
Praeitam „Neprikl. Lietu

vos“ numery tilpusį KLT

Montrealio Skyriaus susirinki 
mo aprašymą Steponas Kęs
gailą prašo patikslinti ta pras
me, (kad minimam susirinkime 
jis pranešimą darė ne kaip 
Montrealio Apylinkės L. O. 
Komiteto pirmininkas, bet 
kaip KLT Montrealio Skyriaus 
atstovas Montrealio ALOK-te 
(taip ir susirinkimo darbot
varkėje buvo pasakyta) ir kad 
pasakymai „nedidelės srovi
nės grupelės“ ir „organizacijų 
su skambiais patroitiniais šū
kiais“ nėra jo.

PAPILDYMAS — 
PATIKSLINIMAS

P- J- J- Juškaitis buvo pra
nešęs (12 (212) „NL“ nr.), 
kad ikurii. Ažubalis yra įsigijęs 
namus. Teko sužinoti, kad na
mai yra įsigyti ne vieno kun. 
Ažubalio, bet drauge su broliu 
Juozu, kuris taip pat gyvena 
Toronte. Namai įsigyti jų 
abiejų lėšomis, — kas papil
doma ir patikslinama.

PLIAS KANADOS
skyriaus adresas: Mr. J. Sli
žys, 53 Hewitt Ave., Toronto, 
Ont.

Toronte, kaip jau buvo skelb 
ta, Baisiojo Birželio dešimtme
tis buvo minimas Baltų Fede
racijos inciatyva.

Sekmadienio rytą buvo pa
maldos už visus, paaukojusius 
ir tebeaukojančius savo gyvy
bę už lietuvių tautos laisvę. Pa 
maldų metu giedojo „Daina
vos“ choras, kuris išvakarėse 
davė „Nemunas žydi“ spek
taklį.

Po pietų labai gražioje Uni
ted Church salėje buvo pabal- 
tiečių protesto susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 2.000 
asmenų. Atidarant susirinki
mą buvo įneštos vėliavos. Kal
bas pasakė Baltų Federacijos 
pirm. Gen. Konsulas V. Gylys 
angliškai ir lietuviškai; „Setur 
day Night“ redaktorius W. 
Woodside papasakojo prisimi 
mmų iš savo kelionų po Rusi
ją ir Pabaltijo kraštus; estų 
vardu kalbėjo A. Ekbaum, lat
vių — O. Brenkis. Po kiekvie 
no kalbos buvo vargonais gro
jamas ir giedamas himnas.

Po to buvo meninė dalis, ku
rioje dalyvavo „Dainavos“ an
samblio choras, vedamas p. So
deikos, estų choras ir latvių 
mišrus choras, o taipgi solistai 
estai ir latviai.

Minėjimui vadovavo Baltų 
Federacijos pirm. Gen. Konsu
las Vytautas Gylys. Minėji
mas sklandžiai ir gražiai pra
ėjo.

Iš ryto per St. Catharines 
radio stotį buvo Pabaltiečių 
transliacija.

K. L. M. B. TORONTO SK. 
EKSKURSIJA.

Ir vėl Toronto priemiestis 
priminė kasdienybę. . . Anks 
ti rytą, nors dangus buvo ap
siniaukęs, visi linksmi Skubė
jom palikti triukšmingą mies
tą, kad pailsėtume gražioje 
Midland'o apylinkėj. Auto
busas riedėjo pro žydinčius 
sodus, žalumynuose paskendu 
sias pašlaites. Niekam ne
drumstė nuotaikos dideli lie
taus lašai į langą. . . Pamažu, 
gera nuotaika išsiveržė daino
mis, ir nepajutom kaip pasie
kėm kelionės tikslą. Vietinis 
malonus klebonas buvo paža
dėjęs palaukti ir pradėti pa
maldas kiek vėliau, jei mes vė 
luosim. Ir tikrai, nors gerokai 
pavėlavom, bet pamaldos bu
vo tik pradėtos. Didelė, bet 
kukli bažnytėlė, buvo jauki, ir, 
malda gražios gamtos aplinkoj 
atrodė lyg šventesnė. Tik kaž 
ko lyg trūko. . . Nebuvo gieda 
ma, o galėjome pagarbinti Die 
vą lietuviška giesme. Kažin 
ar ilgai dar truks ligi tos va
landos, kada mes visi lietu
viai pavirsime į didelę šeimą ir 
išmoksim mylėti artimą kaip 
patsai save. To mes visi trokš

tame ir pasieksim, jei tik pra
dėsim kiekvienas nuo savęs.

Po pamaldų oras jau pra
giedrėjo, todėl nutarėme už
kandžiauti važiuoti į restora
ną. Kelionė buvo trumpa. Ne 
sigailėjom: gražus parkas, eže 
ro pakrantė, tik paįvairino lai 
ką.

Apie 2 vai. grįžom. Visai ar 
ti prie bažnyčios lauke yra 
Kryžiaus keliai. Tenai visuo
met suplaukia minios žmonių 
pasimelsti. Nepajėgiu aprašy 
ti gražaus įspūdžio,, kurs susi
daro vaikščiojant Kryžiaus Ke 
liūs gamtoj. Po Kryžiaus Ke
lių ir trumpų pamldų bažny
čioj, ėjom apžiūrėti muzėjaus. 
Tenai daugiausia paveikslais 
pavaizduota pirmieji milionie 
rių žingsniai ir darbai šioje vie 
tovėj. Paskui išsiskirstėm vi
si būreliais pasidžiaugti gam
ta ir gražiais vaizdais. Apie 5 
vai. visi skubėjom į autobusą, 
nes vėl pradėjo lyti. Atvažiuo 
jant tyliai skambėjo dainelės, 
grįžtant, drąsiau, o jas paįvai
rino draugiški juokavimai. Pa 
kelėj dar saulės spinduliai išvi 
liojo išlipti ir pasidžiaugti ty
lia paežerio pakrante.

Dalyvė.
Mažutėlių skriauda

Rytinis Toronto dienraštis 
„Globe and Mail“ savo veda
mųjų skyriuje padarė didelį iš 
sišokimą, kuris jau 2 mėne
siams praėjus, pastoviai kan
kina jo redaktoriaus sąžinę ir 
juos verčia pakartotinais so
fizmais išsisukinėti primintą 
uodegą.

Minėtas dienraštis paskel
bė, kad balansuojant Kanados 
biudžetą ryšium su padidinta 
apsiginklavimo programa, rei
kia jieškoti pozicijų, kur būtų 
galima nubraukti ar sąsiauriu 
ti nebūtinas išlaidas. Ir tokių 
nebūtinų išlaidų pavyzdį nuro 
dė piniginius vaikų jniedus, 
kuriais 1.852.000 šeimų mene 
siniais čekiais per vienerius me 
tus išmokama apie 300 milio- 
nų dolerių. Girdi, pinigų įpir 
kimo galia nupuolė ir šeimos 
lengvai gali išsiversti be tų 
priedų.

Į šitokią logiką pasirodė ašt 
rių reagavimų. Vienas pilietis 
nurodė, kad aukso baronai 
(dienraštį leidžia aukso kasyk 
lų magnatas) neturi suprati
mo, kad tie kuklūs priedai daž 
nai gausingesnei vaikais šei
mai padeda suvesti galą su ga 
lu ir išvengti badmiriavimo.

Visiems išsisukinėjimo ban 
dymams užkirto kelią didžiau 
sias Toronto laikraštis „Daily 
Star“, kuris pakartotinai pači 
tuodamas paduotą tekstą, nu 
rodė, kad iš jo nedviprasmiš
kai galima suprasti, apie ką ma 
noma ir kodėl nuo turtuolių 
apmokestinimo dėmesys stu
miamas j mažutėlių skriaudą.

ANTANAS MATULIS 
maloniai kviečia tautiečius atlankyti jo

Užkandinę
kuri duoda gerą pasirinkim ą visokių užkandžių 

ir gėrimų.

7632 Edvard ir 6 Avė kampas, Ville Lasalle.
Telefonas: TR 8112.

Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas, nuosa
vybės perleidimo, paskolij parūpinimo, palikimų, pi
lietybės ir kiti reikalai. —Atstovavimas teismuose ir 
įstaigose. — Dokumentų patvirtinti vertimai ir nuora
šai. — Visokeriopos informacijos. — Gynimas lietuvių 
interesų Kanadoje ir kitose valstybėse atliekamas pri
tyrusių teisininkų ir kalbininkų, studijavusių Amerikos 
ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUŠKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS 
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