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Vakaru politika pasuko naujais keliais
JAPONIJA ĮJUNGTA Į RAMIOJO VANDENYNO SAUGUMO SISTEMĄ. VAKARAI DARYS TAIKOS SU 

VOKIETIJA IR AUSTRIJA. KOMUNISTŲ MANEVRAI NEPASISEKĖ.
— Kanados oro linijos 1950 

m. pervežė 820.000 keleivių ir 
padarė 21.839.355 mylių oro 
kelio. Per Atlantą padarė 656 
skridimus. Kasdien turėjo apie 
100 skridimų.

TARTIS SU
Vakarų valstybių pęlitika 

San Francisko taikos su Japo
nija konferencijoje pasuko į 
naujus kelius. Taikstymasis 
Maskvos reikalavimams ir jos 
užgaidoms giežtai atmestas.

Vakarų valstybės jau gerai 
žino, kaip reikia elgtis ir iliuzi
jų neturi, kad su Maskva gali
ma būtų susikalbėti taikiu bū
du.

Žinoma, toks, atrodytų, griež 
tas pasukimas į lyrujus kelius 
yra atsiradęs po to, kai vakarų 
valstybės jau pakenčiamai yra 
apsidorojusios savo gynimosi 
reikalus. Maskva, siekdama pa 
saulinės hegemonijos, bus jau 
pavėlavusi ir praleidusi momen 
tą visų pirma pasigrobti Euro
pą. Deja, jai pasisekė pasi
grobti milžinišką žmonių rezer 
vą — Kiniją, kuriuo dabar bau 
do nualinti JTO jėgas Korėjo
je. Bet ar ilgai ji naudos Kini
jos žmones, kaip kaip „kinų 
siena“, prieš laisvąjį pasaulį?

Nežiūrint Maskvos bandy
mų trukdyti,

taikos sutartis su Japonija 
pasirašyta.

Ją pasirašė 49 valstybės iš 52; 
tiktai Maskva su jos diriguo
jamomis Lenkija ir Čekoslova
kija nepasirašė. Obstrukcija,sa 
listai išskubėjo namo nieko ne 
pasisekė. Užteršę visus namus, 
dėl ko teko šauktis net aseniza 
torių, kad jau ilgiau gyventi 
negalima buvo, rusų imperia
listai išskubėjo namo nieko ne 
pešę. O mūsų tautiečiai Omą 
hoje tai triulkšmingąjai delega 
cijai suruošė dar demonstraci
ją. - •

Taigi, vienas istorijos tarps 
nis jau baigtas. Japonija, tuo
jau po taikos sutarties pasira
šymo, Ispanijos
San Francisko), su JAV pasi
rašė savitarpinės pagalbos su
tartį ir tuo

Japonijaįsijungė j Pacifi- 
ko saugumo sistemą.

Amerika gavo teises Japonijo
je ir jos salose laikyti savo ba
zes, kuriose galės būti visų rū 
šių kariuomenė ir laivynų da
liniai.

Tokiu būdu prie JAV, Aus
tralijos, Naujosios Zelandijos 
prisidėjo ir Japonija. Tai su
daro didelę saugumo grandį, 
kuri turi pastoti kelią Rusijos 
imperializmui Ramiojo vande
nyno srityje.

Bet tai tiktai pirmieji žings
niai vakarų valstybių naujos 
politikos kryptimi. Tuojau po 
San Francisko konferencijos, 
D. Britanijos, Prancūzijos ir 
JAV užsienių reikalų ministe
rial susirinko Vašingtone ir ta 
riasi

dėl taikos sutarčių pasira
šymo su Vokietija ir 

Austrija.
Nusistatyta daugiau nedels

ti, sudaryti laikines taikos su
tartis ir tas valstybes taip pat 
įtraukti į saugumo sistemą 
prieš agresiją, kuri daroma vi
somis kryptimis į lytus (Ko
rėja), į pietus (Iranas, Indoki
nija), į vakarus (visų pirma 
Jugoslavija) ir tt. Rusiškasis 
imperializmas, nešąs tautoms 
vergiją, lydimą vergijos dar
bams pritaikytų kalėjimų, 
skverbiasi visomis kryptimis, 
— todėl ir apsigynimas įmano 
mas tiktai viso laisvojo pasau
lio bendromis jėgomis.

Irano konfliktas prigyve
na naują krizę.

Nesisekant deryboms, Ira
ne naujų kurstymų pasėkoje 
kyla didelė krizė.

Mossadegh esąs pasiryžęs at- — Kanados popieriaus įmo 
sistatydinti, nes prieš jį susi- nės vėl pakėlė popieriaus kai- 
dariusi nauja opozicija. Krizė 
užsitęsia. Tuo tarpu Maskva 
per savo satelitus Iranui daro 
ružavų pasiūlymų, pirkti Ira
no naftos. . .

Ryšium su tarptautinių san 
tykių įsitempimu, ir Lietuvos 
laisvės klausimai darosi aktu
alesni ; ir Lietuvos vardas, drau 
ge su kit ųpavergtų valstybių 
vardais, visai jau realiai mini
mas ir figūruoja kiekvienu at
veju. Lietuviai taip pat jau 
įtraukiami į visus tarptautinius 
sambūrius ir figūruoja greta 
kitų valstybių atstovų, kaip pa 
vergtos Ižetuvos valstybės 
atstovai.

Laisvės valanda jau spa/čiai 
artinasi.

KANADOS PROFESINĖS 
SĄJUNGOS

Kanados Darbo departamen
tas praneša, kad 1950 m. ji., už 
registravęs 22.000 trade - uni- 
onų, o nuo 1939 metų pro'są
jungų narių skaičius iš 7J 1.000 
išaugo ligi 1.029.000 šiais me
tais.

Taikos sutarties žinios.
JAV užs. reikalų imnisteri- 

ja labai kruopščiai peržiurėjo 
Dunojaus laivininkystės kon
venciją, .(ieškodama priežas
ties, kad „nereikia jokių pake 
timų“ Japonijos taikos sutar
čiai San Francisco. Kai vyko 
Dunojaus laivininkystės konfe ris gimė 1911 m. rugpjūčio 15 
rencija Belgrade, rusai visus ig d. Užpaliuose, Utenos ap. 1938 
noravo, i 
timus iš Vakarų pusės, praves 
darni tik savo tekstą.

Paskutinę minutę Portugali 
ja pateikė Japonijai 11 milio- 
nų dolerių reparacijas. Tai 

pilyje (ties yra už portugalams padarytus 
nuostolius Rytų Indijoje ir Ti- 
moro saloje. Tačiau, Amerika, 
kaip kitiems, taip ir Portuga
lijai nesutiks mokėti, jokių re
paracijų.

ną, 10-čia dol. tonai.
— Indijos žemės ūkio spe

cialistai dabar lankosi studijų 
tikslais Kanadoje

MŪSy MEISTERia

Z

Povilas Vaitonis. Lietuvos 
Kanados šechmatų meiste-ir

voje ir dabar Kanadoje.
P. Vaitonis Lietuvoje buvo 

gerai žinomas kaip 1934, 1937 
ir 1938 m. Lietuvos meisteris, 
o 1944 m. kaip Pabaltijo meis
teris. P. Vaitonį pažįsta visi 
mūsų šachmatininkai. Jis yra 
žaidęs šiuose tarptautiniuose 
turnyruose Lietuvos komandos 
sudėtyje: 1933 Folkstone, Ang 
lija; 1935 Varšuvoje, Lenkija;
1936 m. Miunchene, Vokietija,
1937 Stocholme, Švedija; 1939 
m. Buenos - Aires, Argentina. 
Visuose minėtuose turnyruose 
p. Vaitonio rezultatai yra ste
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Iš Prancūzijos.
Prancūzijos prezidentas Au 

riol slaptai ruošia konstituci-

A

net mažiausius pakei-. m. baigė Karo Mokyklos atsar
gos karininkų laidą. Yra išklau 
sęs V. D. Universitete humani
tarinių mokslų kursą, o 1940 
m. baigė teisę. Nuo to laiko 
dirbo Vilniaus elektrinėse.

Būdamas vos 5 metų mokė
jo skaityti, tada išmokęs ir su
sidomėjęs šachmtų žaidimu. 
\'uo šito laiko ir prasideda šach 
matininko karjiera, kuri yra da 
vusi daug gražių vaisių Lietu-
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VLIKAS TARIASI SU DIPLOMATU ŠEFU

bėtinai geri. 1945 m. gyven
damas Švedijoje, dalyvavo pa
vieniai dviejose tarptauti
niuose turnyruose ir pirmame 
laimėjo 4, o antrame 3 vietą.

1950 m. Kanados pirmeny
bėse nedalyvavo, bet tautinės 
parodos metu įvykusiame tur
nyre iškopė į pirmą vietą, nu
galėjęs ligšiolinį meisterį An
dersoną.

Kanados Šachmatų Federa
cija į p. Vaitonio pasirodymus 
atkreipė dėmesį ir suteikė jam 
šachmatų eksperto titulą.

Turnyran skrido su pasitikę 
jimu, nes per šiuos metus tu
rėjo progos pažinti stipriausias 
Kanados jėgas ir nekartą yra 
jas su'klupdęs. Ir, kaip mato
me, jo pasitikėjimas .neapvylė. 
Turnyro metu tekę turėti įvai 
riti momentų. Sunkiausią ir il
giausią partiją su atidėjimais lo 
s.-'s 10 valandų, padarė joje 93 
ėjimus: jo staigiam puolimui 
nepavykus, gavo blogesnę pa- 
uėtj, kurią priešininkas Janovs 
kis bandė išnaudoti. P. Vaito 
uis perėjo į gynimąsi ir padėtį 
išlygino, tačiau turėjo sutikti 
su lygiosiomis. Trumpiausią 
partiją lošė su Yerhoff. Trum 
piausioji partija skaitoma ir 
gražiausia partija; pradžioj 
partijos jis pralošė figūrą ir 
po 19 ėjimų pasidavė. Įdomiau 
šia ir pati paskutinė bei pati 
svarbiausia meisteriui, nes nuo 
jos išlošimo priklausė pirmeny 
bių laimėjimas; lošta su tur-/ Rusija 
nyro favoritu Bogatirčiuku. 
Penktadienio vakare ji buvo 
atidėta. Meisteris buvo tikras 
laimėjimu, bet priešininkas 
bandė diplomatinu keliu prikal 
bėti p. Vaitonį pasidalinti po

(Nukelta į 8 pusi.)

Neabejoju, kad viso -pasau
lio lietuviai laukia, kaip pasi
baigs Vliko pasitarimai su Di
plomatijos šefu, kuris 
vauja visus oficialius 
klausomos Lietuvos diploma
tus, veikiančius įvairiose vals 
tybėse pagal tarptautinius 
nuostatus ir veikiančius tarp
tautinius papročius. Savaime 
aišku, kad visiems lietuviams 
rūpi vieninga, suburta ir sude 
rinta visų lietuviškųjų jėgų ko 
va u žLietuvos laisvę.

Gaila, kad rūpinantis nesu
vėluoti savaitiniam laikraščiui 
žinių, teko laiškas išsiųsti anks 
čiau, negu pasitarimai pasibai
gė. Ta proga žurnalistui ten
ka apgailestauti, kad derybos 
Liek sukliuvo.

atsto- 
nepri-

ORO PAŠTU
Pasitarimų pradžia.

Pasitarimai, nežiūrint, kad 
Lozoraitis juos prašė atidėti 

ligi rugsėjo 10 d., jie prasidė
jo rugsėjo 2 dieną. Buvo gir
dėti, kad numatyta, jog jie 
truks savaitę laiko ir galės pa
sibaigti rugsėjo 7 d., bet kaip 
jau minėjau, susitrukdė ir, ga
limas dalykas, baigsis gal rug
sėjo 11—13 dieną. Tai esą sun 
ku numatyti. Jeigu taip spėlio
ja pasitarimų užkulisiuose, tai 
neoficialiam korespondentui, 
tikrai yra sunku paskubomis 
ką tikresnio pasigauti, ypač, 
kad derybos vedamos labai, pa 
lyginti, konfidencialiai.

Kaip pasitarimai vyksta.
Iš tų žmonių, kurie prie pa-

P-

IŠ TREMTIES

sitarimo dalyvių prisigretina, 
teko girdėti, kad jie vyksta ge
roje atmosferoje, džentelme
niškai. Niekas dabar dar ne- 
spėlioja, kai pjie pasibaigs ir 
kokie bus vaisiai, nes pasitari
mai, kaip jau iš spaudos gali
ma spręsti, yra opūs, gal net 
labai opūs. Visi, su kuo teko 
susitikti, visi tvirtina, kaip su
sitarsią, kad pasitarimų vaisiai 
esą turėtų būti, jeigu jau ne 
visai geri, tai bent patenkina
mi. Susitarimas esąs aiškus.

Kas dalyvauja.
Oficialiai žinoma, kad pasi

tarimuose dalyvauja keturi 
Vliko atstovai ir Diplomatijos 
šefas su p. Žilinsku, kurie ats

tovauja visus Nepriklausomos 
Lietuvos diplomatus.

Kas iš VLIKo dalyvauja, 
tiksliai net sunku dar pasakyti. 
Girdėt buvo, kad turėjęs daly
vauti dr. Karvelis, bet jis iš
vyko; paskui buvo kalbama, 
kad turįs dalyvauti prof. J. Ka
minskas, bet ir šis išvyko į emi 
gracinę stovyklą, nes taikusis 
kelits į JAV. Tktai kažkodėl 
atviriau pasakoma, kad pirmi
ninkauja p. Norkaitis.

Kol kas tiek ir begaliu para 

syti. Sekantį kartą kai rašy
siu, tikiuosi pasitarimai bus 
baigti ir jau, tur būt, aiškės ir 
jų vaisiai. Tikiuosi, kad ir ofi
cialus biuletenis bus išleistas.

(hlj).

Kas yra Lietuvių Rezistencine Santarve?
SANTARVĖS PIRMININKU, STASIU KUZMINSKU. 
džioje, tęsė kovą taip, kaip jam 
aplinkybės leido: jungėsi į par 
tijas, gaivino lietuvišką spau
dą, dirbo kultūros darbą ir tt. 
Jų tarpe buvo ir tokių, kurie 
nenutraukiamai žvelgė j kraš
tą. Šie pastarieji teisingai su
prato, kad tremtis teduoda 
tik laisvę mūsų veikimui, bet 
konkrečius, didžiuosius kovos 
klausimus ir problemas, kurios 
turi būti išspręstos, kurią ir 
stato mūsų kraštas, vadinasi,

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIŲ REZISTENCINĖS 
bis kreipėsi į LRS pirmininką, 
prašydamas suteikti jam paaiš 
kinimų šiais klausimais.
1. Kodėl ir kada įsisteigė Lie 

tuvių Rezistencinė Santar
vė?

— Rezistencinė mintis ir ko 
va gimė 1940 m. birželio mėn„ 
vadinasi, pirmam okupantui 
pradėjus trypti Lietuvos žemę. 
Nuo to laiko mintis ir kova li
ko ta pati. Keitėsi tik jos for- 

Mūsų laikraščio bendradar-
Premjeras mos ir metodai pagal aplinky-

/tietuvos Ą 
! nacionaline \ 
Į M-MažvjM“ J 
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bės ir reikalavimus. LRS yra 
toji naujausia forma ir meto
das senai rezistencinei minčiai 
išlaikyti ir kovai tęsti. LRS 
nėra partija ir neturi dogmų. 
LRS rūpi tik pati išlaisvinimo 
kova, kurią baigs Nepriklauso 
moję Lietuvoje, sutvarkytoje 
demokratiniais pagrindais.

Senieji rezistencijos kovoto 
jai, atsidūrę tremtyje, nenu
traukiamai gaivino rezistenci
nę mintį ir tęsė kovą. Kiek
vienas jų, ypač tremties pra- pats tautos kamienas. Nesvar-

bu, ar tauta yra kenčianti ar 
džiūgaujanti — kiekvienu at
veju ji turi savas problemas. 
Vakarų Europos teikiamos 
mums laisvės naudojimas daž
nai gali, kad ir lietuvių tautos 
išlaisvinimo vardan, būti tuš
čias ir beprasmis, jeigu nežino 
sime tikrųjų, konkrečių tautos 
Lovos sunkumų, bei reikalavi
mų. Pavojus, kad jų nežino
sime, kad nuo jų nutolsime, au 
ga tremties laikui užsitęsiant.

Nukelta į 2 psl.

jos pakeitimą, kuris prezidento 
įstaigai suteiktų tiek galių, 
kiek turi VAV prezidentas. 
Dabar Prancūzijos prezidentas 
yra tik reprezentacijos reika
lams. Kaip žinoma, de Gaulle 
jau seniai reikalauja, kad kons 
ti.tucija prezidentui suteiktų 
daugiau vykdomosios galios. 
Kaip patirta, Auriol 1953 me
tais, kaip baigsis jo preziden
tavimo laikas, neišstatys savo 
kandidatūros perrinkimui.

Manoma, kad jeigu Prancū
zija negalės laikyti savo tauti
nės armijos, papildomai prie 
savo duotų pažadų duoti divizi 
jų ir dalyvauti Europos armi
joje, tai gaulistai ir socialistai 
balsuos prieš Pleven „žemyno 
jėgų“ planą. Raudonųjų baisu 
pagalba jie tai gali sukliudyti. 
Tačiau ir Vokietija galinti pa
prašyti tų pat lengvatų, kaip 
ir Prancūzija, kas iškeltų nau
jas problemas.

Tito karštąjame kampe.
Pagal JAV diplomatų dabai 

tinį sprendimą Kremlius grei
čiausia užpultų Tito, jeigu tik 
būtų šioks toks panašumas, 
kad krašte įvylko sukilimas. 
Tada satelitų sustiprintos jė
gos, greičiausiai, būtų pasius
tos į Jugoslaviją „padėti kan
kinamai jugoslavų tautai1'.

Kai kuriems įtakingiems 
Vakarti asmenims Tito sako, 
kad Maskva ir Pekingas yra 
tik laikinai draugiški. Jis pa
taria Amerikai nuryti savo iš 
didumą ir bandyti atskirti Ki
niją nuo Rusijos.

Nemalonumai už uždangos 
tyrinėja skundus, 

kad Rumunijos vidaus reikalų 
ministeris Teohari Georgescu 
kėsinosi nužudyti Rumunijos 
gynybos min. Emil Bodnarą. 
Neperseniai, kai Bodnaras grį 
žo iš vienos tarptautinės kelio 
nės automobiliu, nukritus jo 
priekiniams ratams užsimušė 
Bodnaro šoferis.

Austrijos komunistų parti
jos galva Ernest Fischer, ne
seniai buvo smarkiai „iššukuo 
tas“ pulk. gen. Sviridovo, Aus 
trijos sovietų komendanto. 
Priežastis: visiškas komparti
jos nepajėgumas per paskuti
nius šešerius metus. Įspėji
mas : arba pasitaisyti, arba į 
Sibirą. . .

Karinės žinios.
JŠ V-kai. sekančių metų pa

vasarį ruošia didžiulius JAV 
visų ginklų rūšių milžiniškus 
pratimus, ’kuriuose būsią ban
domi atominiai ginklai kauly 
nių lauke.

Laivynas jau baigia prati
mus su nauja torpeda, kuri 
šimtus mylių gali jieškoti prie 
šo, nėr dama 50 mylių per va
landą greičiu, ligi jį smogs.

Karališkieji lankytojai
Princesė Elzbieta ir jos vy

ras Pilypas apgailestauja, kad 
negalės ilgiau sustoti N. Yor
ke. Net Vašingtone jie atliks 
tik mandagumo vizitą Truma- 
nui ir išskubės į Kanadą, kur 
jų laukia ilga programa. Tuo- 
mi norima neįžeisti kanadiečių, 
kurie jų labai laukia. Bet po 
dvejų metų jie vėl atvyks i 
Ameriką, ir čia keliaus ilgesnį 
laiką.

KANADOS GYVENTOJU 
SURAŠYMO DUOMENYS 

nors dar kol kas preliminari
niai, rodo, kad visi miestai žy
miai priaugo, išskyrus vienin
telį Timmins, kuriame gyven
toj ųkiekis sumažėjo.
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Tikrove, kaip legenda
DR. H. NAGIO ŽODIS RUGSĖJO 8-SIOS PROGA.

Šiandieninis mūsų tautos 
šventės — rugsėjo aštuntosios 
— minėjimas nebus įprastinis. 
Lietuvių pasaulinės bendruo
menės Montrealio 
laikinasis organizacinis komi
tetas džiugia širdimi sujungė 
mūsų tautos šventės minėjimą 
su įvykstančia Lietuvių Dra
mos Teatro premjera. Šie ke
li žodžiai, kuriuos kalbėsiu 
prieš uždangai pasikeliant, te
būnie skirti Lietuvai — ma
žam, taikiam žemdirbių kraš
tui šiaurėje, kur mes pirmą kar 
tą pamatėme žemę, upes ir 
dangų, ir kur mes norėtume ir 
paskutinį kartą, visa tai 
kartą pamatyti.

Rugsėjo aštuntoji mums 
met primena senųjų amžių Lie 
tuvą, šaunių raitelių kraštą, 
drąsių kunigaikščių šalį, kurie 
savo vėliavas nunešė ligi Mask 
vos karalių vartų, ligi Juodų
jų marių, ligi paskutinės kry
žiuočių tvirtovės Prūsuose. 
Rugsėjo arštuntoji mums pa
sakoja apie tai, kaip lietuviai 
ilgoj ir nuožmioj kovoj gynė 
savo sodybas, kaip jie kėlė pi
lis ir kalė kalavijus, kaip jie vi
sai tuometinei Europai ir Azi
jai įšdrįso pasakyti į akis, kad 
nori gyventi laisvi, ne vergai, 
savo žemėje. Rugsėjo aštun
toji mums primena karaliaus 
vainiką, kurį pakeliui į Lietu
vą priešai pagrobė, ir jis nieką 
dos nebepuošė vieno mūsų gar
siųjų kunigaikščių — Vytau
to Didžiojo — pražilusios gal- 
siuntusiam 30 dol . 
vos. Visa tai mums primena 
rugsėjo aštuntoji, — ir mes ži
nome, kad tai nėra legenda, 
kad tai tikrovė — kad Lietu
va, iš tiesų, kadaise buvo viena 
didžiausiųjų valstybių Euro
pos kontinente.

Nuo 1918 m. ligi 1940 m. Lie 
tuva nebuvo toji pati didžiulė 
ir galinga šalis. Ji gyveno ant 
rąjį kartą laisvą gyvenimą, pra 
ėjusi vergijas, baudžiavas ir 
Sibirą, — pilka, skurdi ir ma
žytė. Bet ji mums dėl to ne
buvo nei kiek mažiau brangi, leis paskutinį kartą, mes pri- 
Toji paprasta žemdirbių Lie
tuva, mums, gal būt, dar bran
gesnė negu anoji Vytauto Di
džiojo karalystė, todėl, kad mes 
ją pastatėme savo dviem nuo
gom rankom, iškėlėm miestus

Mūsų mieluosius — menininką
p. JUOZĄ AKSTINĄ 

ir
pi. NIJOLĘ SIDEREVIČIŪTĘ,

sukūrusius gražų, lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiau
siai sveikina, daug asmeninės laimės ir našių meno ir 
visuomeniškų darbų linki E. ir. J. Kardeliai.

ir nutiesėm kelius į visą laisvą 
pasaulį, ir jau buvome pradėję 
džiaugtis, kaip kiekvienas lais
vas žmogus džiaugiasi savo lais 

apylinkės voj, paties rankomis pastaty
toje, pastogėje.

Šiandien mes benamiai. Ir 
kasmet susirenkame Tautos 
šventės dienomis, ir visi atsi
nešam tą patį klausimą: kada 
būsime namuos? Kada ateis 
toji diena, kai gatvės kalbės 
lietuviškai, kai atėjusiam įstai
gon nebereikės sunkiai jieško- 
tis svetimų žodžių, kad pasa
kytum savo rūpestį; kada kiek 
vienas medis ir akmuo ir žmo
gus — bus savas, artimas, bro 
lis.

O toji diena tikrai ateis. Ji 
ateis, kaip saulės tekėjimas atei 
na — pas visus: ir pas tuos, 
kurie jo taip troško, ir pas tuos, 
kurie tos valandos nebelaukė, 
bijojo jos, prakeikė ją. Toji 
laisvės diena ateis, kaip kad 
saulė pateka po pikčiausios ir 
giliausios nakties.

Ir štai, už kelių minučių pa
kilus uždangai, (A. Rūko „Bu 
bulio ir Dundulio“ vaidinimo), 
pamatysime Lietuvą. Pama
tysime jos žmones, jų papro
čius ir aprėdą, ir išgirsime mū 
sų motinos kalbą. Vienu aki
mirksniu prapuls svetimas 
miestas, ilgesys, skausmas — 
ir mes būsime namie. Nuosta
bus dalykas yra gimtoji kalba: 
šiandien ji — vienintelė mums 
atstoja mūsų senųjų kunigaikš 
čių kalavijus. Tikriausia ji yra 
galingesnė už visus pasaulio 
ginklus. Tol, kol motinos šir
dis kalbės mums iš knygos, kol 
ji skambės iš už vargingo 
tremtinio mokytojo stalo šeš
tadieninėje vargo mokykloje, 
kol tasai žodis mus pasieks iš 
scenos, — tol mes tikrai gy
vensime, būsime pakeliui į lais 
vę. Tad aš ir užleisiu tam žo
džiui sceną, teateina jis pas 
mus ir teprikelia kelioms va
landoms mūsų žemę. O kai ši 
drobinė scenos uždanga nusi-

dar

kas

siminsim šiandien, kad už ki
tos uždangos, kruvinos ir plie 
nines, budelių ir žmogžudžių 
kamuojama laukia savo laisvės 
rytmečio mūsų žemė — Lie
tuva.

i
M

(Atkelta iš pirmo psl.) 
i Taip galvodami, daugelis se 
nųjų rezistentų ir pastatė |klau 
simą — ar ir kaip galima būtų 
priartinti tremtį prie krašto. 
Po ilgų ir labai ilgų svarsty
mų ir kruopščių paisruošiamų- 
jų darbų, trukusių daugiau dve 
jįiį metų, 1950 m. rugsėjo mėn. 
8 d. buvo apsispręsta įsteigti 
LRS.
t. Bet juk tėra tik viena pro

blema — išlaisvinti Lietu
vą. Kelias šiai problemai 
išspręsti irgi yra gana aiš
kus. Ką gali pasakyti ir 
patarti mums kraštas, bū
damas okupuotas ir nelais
vas? Žinau, taip stato klau 
simą ne tik eilinis lietuvis, 
bet ir kai kurie vadovaujan 
tieji. Norėčiau išgirsti 
Tamstos nuomonę.

— Šitoks klausimo pastaty 
mas yra daugiau negu lengva
pėdiškas. Tam tikra prasme 
Lietuvos išlaisvinimas iš viso 
nėra problema. Tai yra tiks
las, lietuvio širdies šauksmas, 
pagaliau, jeigu rjprite, tikrųjų 
problemų suvestinė. Konkre
čių problemų yra daug, ir vi
sos jos yra tiesiogiai surištos 
visu pirma su pačia Lietuva. 
Kovos sunkiausią naštą ir le
miamu momentu turės pakelti 
kraštas, o ne tremtis. Neabe
jotina, kad tremčiai tenka ir 
teks taip pat svarbus tos ko
vos baras. Bet jeigu kalbame 
apie kovą ir dargi apie pasku
tinę lemiamą kovą, tai savai
me aišku, kad čia dar nepakan
ka gražiai sudainuoti lietuviš
ką dainą, ar sušokti tautinį šo- 
kj, ar parašyti memorandumą. 
Čia reikia kažko daugiau. Tas 
daugiau kaip tik ir yra tautos 
kovos klausimų ir reikalavimų 
pažinimas. Jeigu tik galima, jų 
pažinimas iki smulkmenų. Be 
nuolatinio sekimo, nuodug
naus jų pažinimo, mes tremty 
je, nors ir kiek besistengtume, 
negalime būti pilnaverčiais lais 
vinimo kovos dalyviai. Nepaži 
nę, nepasiruošę mes tremtyje 
galime pasidaryti net tos ko
vos dalyviai. Nepažinę, nepa
siruošę, mes tremtyje galime 
pasidaryti net tos kovos naš
ta užuot buvę didelė pagelba. 
Tad svarbu nuolat gyventi gy
vojo, kad ir kenčiančio krašto 
reikalais, o ne to, kurį esame 
palikę prieš septynerius metus, 
ar net dar seniau.
3. Atrodo, kad LRS yra pasi

stačiusi didelį ir labai svar
bų uždavinį. Įdomu būtų 
sužinoti apie LRS darbo 
vaisių, praktišką sunaudo
jimą, apie pačio darbo me
todus. Be to, suprantama, 
šis darbas reikalingas lėšų. 
Neabejoju, kad gaunate iš 
Tautos Fondo.

— Darbo metodai tai vėl 
atskira ir sudėtinga problema. 
Gal geriau apie tai šiandien ne 
kalbėsime. Viena svarbu, — 
turėti gerą talką, tiek atskirų 
asmenų, tiek organizacijų. To
dėl LRS siekia bendradarbia
vimo su visais, kuriet LRS dar
bui jaučiasi galį padėti. LRS 
nebūdama partinė organizaci-

ja, neturėdama jokių partinių 
siekimų, bendradarbiavimui te 
stato tik dvi sąlygas: gerą va
lią ir nuoširdumą. Deja, Tams 
ta nustebsi, praktikoje jos pa
sirodo ne visiems priimtinos. 
Tačiau LRS talka, kad ir iš lė
to, nuolat didėja. Talkoje esa
me visi lygūs, kuris kokį dar
bą bedirbtumėm. Rezistenci
nė etika neleidžia talkininkų 
skirstyti bei rūšiuoti.

Praktiškai LRS darbo vai
siai sunaudojami įvairiais bū
dais. Pirmučiausia pilnai pa
informuojamas Lietuvos Dip 
lomatijos Šefas, kuris, kaip 
Lietuvos Diplomatijos Šefas, 
yra vyriausias Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos atstovas 
užsieny.

Finansinė mūsų būklė šiuo 
metu labai bloga. Tautos Fon 
dą valdo VLIKas, tad jo lė
šos savaime mums nėra priei
namos. Ar jos bus prieinamos 
artimiausioj ateity, bus progų 
painformuoti visuomenę atski 
rai.
4. O [kokie LRS bendradarbaa 

vimo santykiai su 
veiksniais tremtyje?

— Manau, konkrečiai 
ta turi galvoje VLIK’ą. 
kaip tik šiais metais gal dau
giau, negu bet kada anksčiau, 
VLIK’as yra apsisunkinęs vi
daus partinėmis problemomis. 
Be to,irgi kaip tik šiais metais, 
VLIK’o pirmininkas pakarto
tinai yra pareiškęs, kad VLIK' 
as, savaime aišku, esąs vyriau
sybė. Kiti VLIK’o nariai eina 
tiek toli, kad sako — VLIK’as 
einąs seimo pareigas, vadinasi 
yra Seimas. Mes esame gilūs 
ir bdkompromisiniai demokra
tai. LRS manymu, vyriausy-. 
bės, o ypač Seimo klausimas 
gali priklausyti tik krašto 
sprendimui. VLIK’as, gi, yra 
Vyriausias Komitetas ir juo 
jam reikia likti. Bet kurių ki
tokių „titulų“ pasisavinimas, 
„vyriausybės“ bei „Seimo“, 
kaip dabartis rodo, yra 
dargi kenksmingas: įneša daug 
nesuspratimų bei ginčų, kurie 
labai kenkia Lietuvos išlaisvi
nimo bylos eigai. Be to, tai la
bai apsunkina ir aptemdo Lie
tuvos bylą tarptautinėj plot
mėj. Štai dėl šių priežasčių te
ko ir tenka kiejk palaukti iki 
esamos nuotaikos VLIK’e nu
sistovės ir priims tą ar kitą 
formą. Tuomet geriau paaiš
kės ir galima bendradarbiavi
mo apimtis bei galimumai.

Trumpai, aš labai džiau
giuos, jeigu bendradarbiavi
mas tarp LRS ir VLIK’o už
simegs galimai greičiau. Ats
kiri VLIK’o nariai, manau, yra 
pakankamai informuoti, apie 

LRS. Be to, mielai suteiksi
me papildomų žinių, kada bū
sime prašomi.

Jūs, pone Pirmininke, ma
nau žinote, jog tremtyje bu 
vo paskleista gandų, kad 
LRS sudarinėja vyriausy

bę ir nori užimti VLIK'o 
vietą............................................

— Šio klausimo proga lai
kau reikalingu kategoriškai pa 
reikšti, kad LRS niekuomet

kitais

Tams 
Deja,

vyriausybių nesudarinėjo ir 
ateity nesudarinės. Mūsų tvir 
ta pažiūra yra ši, kaip jau mi
nėjau — vyriausybės sudary
mas priklauso išimtinai krašto 
kompetencijai. Jeigu vyriau
sybės sudarymo reikalas atsi
rastų tokiu metu, kada kraš
tas dar nebūtų laisvas, ar nega
lima būtų su juo susisiekti, to 
kiu atveju vyriausybės sudary
mo iniciatyva priklausytų Lie 
tuvos Respublikos pilnatei
siams atstovams užsieny, Lie
tuvos diplomatams, o pats su
darymas — tariantis su visuo
meniniais veiksniais.

Taip pat.griežtai norėčiau už 
protestuoti, esą LRS nori už
imti VLIK’o vietą. Lietuvos 
laisvinimo darbas labai platus 
ir LRS turi jame savo vietą ir 
savo uždavinius. Kiek dėl lie
tuvių politinio bei visuomeni
nio gyvenimo tremtyje, tai 
LRS šiuo metu yra susirūpi
nusi tiik vienu klausimu — vi
sų lietuviškų jėgų darnia san
tarve. Šiuo klausimu LRS yra 
ir visuomet bus labai aktyvi, 
nes bet kuri nesantarvė yra 
priešas numeris pirmas krašto 
reikalams. Džiugu, kad Mažo 
sios Lietuvos Taryba pagaliau 
tapo priimta į Vykdomąją Ta
rybą. Tačiau tai yra tik pir
mas mažas žingsnis lietuviš
kos vienybės keliu. Kad vie
nybė būtų visuotinė, tikra, stip 
ri ir atitiktų krašto rekialavi- 
mus, reikia padaryti dar daug 
žingsnių ir žymiai didesnių.
6. Kokia Tamstos nuomonė, 

Pone Pirmininke, dėl esa
mos lietuviškos vienybės 
tremtyje Lietuvos laisvini
mo reikaluose?

— Manau, kad jos visai nė
ra ; bent nėra tokios, kuri ati
tiktų laisvinimo uždavinių rei
kalavimus. Esamą vienybę 
prilyginčiau tuščiai statinei, 
kuri dardinama kelia didelį 
triukšmą. Kelias į vienybę yra 
tik vienas — demokratija. Su
tinku, kad būti demokratu yra 
tiekpa t sunku, kaip pavz., vi
suomet būti mandagiu. Tam 
reikalingas geras išauklėjimas. 
Demokrato pagrindiniai priva
lumai — pagarba kitam, tole
rancija, kompromisas.

Tad ar nelaikąs būtų mums 
tremtyje visgi pamėginti pa
galiau pasidaryti demokratais? 
Juk Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos laikais buvo taip: 
jeigu ikuri vyriausybė nepajėg 
davo išspręsti svarbių klausi
mų, ji atsistatydindavo ir bū
davo sudaroma nauja. Jeigu 
Seimas nepajėgdavo vairuoti

valstybės, buvo .renkamas ki
tas. Tie, kurie reikalaudavo 
naujų Seimo rinkimų ar naujos 
vyriausybės, neprisimenu, kad 
butų buvę apšaukiami „gab- 
riais“, „komunistais“ ar „vie
nybės ardytojais“. Priešingai, 
jie buvo garbingi lietuviai de
mokratai.

Šiandien tremtyje pasidarė 
kažkaip kitaip. Tai, ką aš ma
tau ir stebiu, negalėčiau pa
vadinti 'kitaip, kaip kolektyvi
ne vienos partijos bloko dikta 
tūra. Deja, bet fkuri diktatūra 
turi savyje irimo ir puvimo 
sėklą. Tad ar nevertėtų iš nau 
jo peržiūrėti pagrindus tų lais
vinimo organų, kuriuos sukūrė 
me prieš septynerius metus, 
kad juos daugiau priderintume 
šių dienų lietuvių tautos ko
vos ir tremties reialavikmams? 
Ar ypač tų partijų centrai, ku 
rių Lietuvoj visai nebuvo , ar 
buvo teismo uždaryti, ar kurių 
amžius tesiekė vog kelis mėne
sius, pasitraukė iš Lietuvos 
prieš septyneris metus ir čia 
tremty vėl atgijo, vis dar yra 
tais vieninteliais, kurie įgalinti 
atstovauti ir atstovauja kraš
tą? Ar gyvenimąs krašte nuo 
jų pasitraukimo dienos sustin
go vietoje? Jis nesustingo ir 
tremtyje. Ar tremtyje per sep 
tyneris metus nesusikūrė nei 
vienos didesnės visuomeninės 
organizacijos, kurios atstovas 
būtų tiek pat vertingas išlais
vinimo organo darbe? Kuo 
pvz., DBLS, tikrai demo/kratiš 
kos organizacijos atstovas iš 
Anglijos, kur lietuviai nėra su
siskirstę partijomis, turėtų bū 
ti blogas ar netinkamas? Tad 
argi ne metas būtų susirūpinti, 
kad Lietuvos išlaisvinimo or
ganų bazė būtų praplėsta, kad 
išeitų iš vien partinių ribų, kad 
jame dalyvautų ir kitos orga
nizacijos, kad jų atstovai būtų 
renkami, kad šis platesnės ba
zės išlaisvinimo organas galė
tų išskirti maža egzekutyva, 
kuris būtų dvasioje demokratiš 
kas, veikloj lankstus ir finansiš 
(kai pigus?

Pagalvokime kiekvienas apie 
šiuos klausimus ir reskime de 
mokratijąi atitinkamą atsaky
mą. Po to pamėginkime su
kurti tikrąją lietuvišką vieny
bę. Sukūrę įsitikinsime, kad 
ji kaip tik bus ta, kuri, atitiks 
krašto reikalavimus.

Šio plataus demokratinio ke 
lio grindime LRS aktyviai da
lyvauja, dalyvaus ir toliau, nes 
gili ir plati, lietuvių vienybė bū 
tina krašto kovos sėkmingu
mui. Koresp.

5.
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PASKUTINIAME KLB — LOKO POSĖDYJE.
aptarta eilė klausimų, susietų cijos keliu, 
su Kanados Lietuvių Bendruo
menės organizacija. Nusista
tyta sekančiam posėdžiui pa
ruošti konkretų Kanados pada
linimą rinkiminėmis apygardo- 
dos; paruošti rinkimams reika 
lingu išlaidų sąmatą. Šie rei
kalai bus priimti sekančiame 
posėdyje.

Be to nutarta viešai konsta
tuoti, kad tuo aiškumu būtų pa 
šalinti tūli gandai, jog ligšiol 
galutinai nesusitvarkiusių pa
gal KLB-LOKo išleistas tai
sykles yra tiktai trys apylin
kės : Hamiltonas, Winnipegas 
ir Catharines. Šioje pastarojo
je visai iširusi bet kokia lietu
vių organizacija. Šias galuti
nai nesusitvarkiusias lietuvių 
kolonijas KLB-LOKas malo
niai prašo juo skubiau susitvar 
kyti ir eiti visos Kanados lie
tuvių Bendruomenės organiza

VLIKO PIRMININKO ATSAKYMAS
Mažosios Lietuvos reikalu 

byla jau visiems yra seniai ži
noma. Visa buvo" ir viešumoj 
skelbiama ir diskutuojama. 
Nieko naujo Tamstai čia ne
galiu pasakyti.

S. Lozoraičio pareiškimus 
gavau. Ačiū. Esame pasikal
bėjimų su juo išvakarėse. Aš 
manau, kad šiuo momentu ge
riau šio klausimo neliesti. Po 
pasitarimų bus duotas bendras 
komunikatas, kaip bendrai da
roma. Tada visi iš spaudos su
žinos.

Konstatuoju, kad yra tik vie 
na kr. dem. partija. Nesu ša
lininkas nei kieto stiliaus. 
Tamsta jį pavartojai. Aš 
klausimo neliečiu.

Su pagarba
M. Krupavičius“.

1951. IX. 1.
Atsakymas, už kurį red.

koja, yra aiškus, tiktai neaiš
kus sakinys apie „kietą stilių”. 
Tur būt p. Pirmininkas tuo

Kaip GG. Skaitytojai žino, 
„NL“ red. pasiuntė VLIKo 
pirmininkui prel. M. Krupavi
čiui pasikalbėjimo su min. St. 
Lozoraičiu tekstą ir, pridėjus 
prie jo dar Mažosios Lietuvos 
klausimus bei tuos klausimus, 
kuriuos VLIKo pirmininkas 

reikalinga aptarti, — 
atsakymų,

Be to, yra eilė vietovių, kur 
yra lietuvių ir yra jų organiza
cija, kaip Calgary, Crow Nest 
Pas, arba yra vietovių, kurio
se gyvena lietuvių, kaip Rod
ney ir kitos, ypač vakaraninė- 
įe Kanadoje, kurie dar nėra su
darę Apylinkių Laikinųjų Or
ganizacinių Komitetų, — visi 
jie, visi tautiečiai bendrai, kur 
begyvena ir kaip ligšiol bebū
tų susitvarkę arba ir visai or
ganizaciniu atžvilgiu nesusi
tvarkę, — visi maloniai pra
šomi susirūpinti organizavimu- 
si, visi kviečiami į bendrą lie
tuvių organizaciją — Kanados 
Lietuvių Bendruomenę. Visais 
reikalais prašome rašyti: Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Laikinąjam Organizaciniam 
Komitetui, 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q. lų Wellando ALAOKui, pri- VLIKo pirmininkui vragu be-

Be to, KLB—LOKas nuo- klauso padėka. pritiktų tokiu naudotis. Red.

rastų 
prašė jo suteikti 
pasisakymų ir tt. Dabar „NL“ 
red. iš VLIKo pirmininko ga
vo sekantį atsakymą:

„N. Lietuvos Redaktoriui 
J. Kardeliui, 

Montreąlyje.
Gerbiamasai Redaktoriau, .
Tamstos VIII. 19 laišką ga

vau. Skubu atsakyti. Regis
tracijos kortelių reikalu buvo 
man rašyta. Atsakiau tik į laiš 
ką. Daug smulkmenų tenka 
aiškinti, ne tik stambmenų, 
dažnai tokių, kurias gali pats 
LOKas išspręsti.

to

dė

širdžiai dėkoja pirmam taip so 
lidariai ir solidžiai prisidėju
siam prie organizacinių reika- reaguoja į suabejojimą, kad

Apie ciniškumą.. . Bimba.
Apie ciniškumą galėtų kal

bėti tiktai dori ir švarūs žmo
nės, bet dabar sumanė kalbė
ti. . . Bimba. Štai, Bimba „Lais 
vėje“ rašo:

„Ciniškai ir atvirai Jungti
nių Valstybių Aukštoji Komi
sija Vakarinėje Vokietijoje 
praneša, kad ji paskyrė viekie 
čių spaudos paliakymui ų5, 
000,000 markių“.

Jeigu Bimba būtų ne cini
kas, tai jis jau seniai būtų ^pa
rašęs, kad Maskva spaudžia sa 
vo darbininkų paskutinius sy
vus, kad sukolektuotų iš jų 
propagandai pinigų, kuriuos 
dalina visiems pasaulyje spau
dos papirkinėjimams ir komu
nistinės spaudos šelpimui, ko
munistinių laikraščių išlaiky
mui, jų redaktorių papirkinė
jimui ir tt. Bet mat — Bimba 
ne cinikas, — todėl jis skel
bia tai, kas yra daroma Ame
rikos, o kai Maskva tą daro, 
tai mat ne ciniška. Gal Bimba 
laukia ,kad Vašingtonas jam 
duotų, tada ir apie tą davimą

Pruseikinis objektyvumas.
Pruseika tvirtina, kad Lietu 

va laisva. Todėl reikia paklaus 
t* ji-’ Jeigu Lietuva laisva, tai 
kodėl, kai Rusija ją okupavo, 
pirmiausia panaikino Lietuvos 
užsienių reikalų ministeriją, 
kuri veda užsienių politiką? Ko 
dėl „laisvos Lietuvos“ politiką 
pasiėmė vesti Maskva?

Sovietai liuosūoja nuo 
valgio...

Tūlas J. Katilaitis „Laisvė
je“ rašo: „Lietuvoje jau pra
dėta veikla liuosuojanti mote-

ris nuo pečiaus“, kuriuo ver
damas valgis.

Tikrai gi yra kuo pasidžiaug 
ti, kad nėra kas virti. . . Taip 
yra sovietuose. Ten gi, kur yra 
kas virti, ne tktai moteris ne
atleidžiama nuo pečiaus, bet 
lygomis ir vyras prie jo jungia 
mas.

O Stalino administracija?
J. Gasiūnas „Laisvėje“ nai

viems žmonėms pasakoja:
„Trumano administracijos 

karinė programa sudaro neiš
pasakytai sunkią naštą papras
tiems žmonėms. Taksai ir tak
sai, ir ant taksų taksai“.

Pirmiausia mes siūlome J. 
Gašlūnui pasiteirauti pas Rusi 
jos gyventojus, ar jiems Stali
no administracijos kraun„mie 
ji mokesčių, pagrąžinamų dar 
priverstinėmis „paskolomis“, 
našta yra lengvesnė?
Kas yra pirmas nusikaltėlis?

Bimba „Laisvėje“ rašo:
„Karas baisiai sužaloja žmb 

gų ne tik fiziniai — karaf su- 
koneveikia žmogaus taipo pat 
protinius, dvasnius ir morali
nius pojūčius“.

Ir Bimba nurodo kanadie
čius, kurie esą padarę Korėjo
je nusikaltimų, už ką būsią te£ 
siami.

Bet jeigu karas yra negeras, 
žmones žalojantis, o mes pa
sakytume — naikinantis — 
reiškinys, — tai kas yra kal
čiausia ir kas turi būti pirmiau 
šia nuteistas, ar tas, kuris ka
rą pradėjo ir sudarė daugybei 
nusikaltimų ir baisių nelaimių 
priežastis?

Mandrapypki*^
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PROF. J. KAMINSKAS
AK ĮGALIAISIAIS TAUTOS FONDO KLAUSIMAIS
— Būčiau nuobodus Tams

iu. kartodamas, kad jokia or
ganizuota, pastovi ir ilgesniam 
talkui planuojama veikla nėra 
įmanoma be tinkamų lėšų, — 
oako prof. Kaminskas. — Tas 
pats ir Lietuvos laisvinimo dar 
ue. Pasišventimas, pareigos 
:.a /ąjam kraštui ir tautai jaus
mas daug gali, bet neviską. 
Mes tai žinome iš savojo paty
limo. Tautos Fondas atsirado 
kratų su Vliku dar Lietuvoj ir 
dabar, — tylus, bet ištikimas 
— lydi kaip jo nedalomoji da
lis. Esmėje T. Fondas tėra 
mūsų visuomenės duosnumo 
reiškėjas; tik tuo duosnumu jis 
gali būti ir silpnas, ir .pajėgus. 
Tas mums gal ypatingai ir yra 
budinga, kad iki šiol mokėjo
me ir pajėgėme vesti mūsų ko
vą už mūsų ateitį savomis jė
gomis tiek moralinėmis, tiek ir 
materialinėmis. Tatai dažniau 
sau prisiminti yra labai nau
dinga.

Ar esu patenkintas dabarti
ne T. Fondo būkle? Ne, ne ir 
dar kartą ne. Mes dėjome daug 
vilčių į mūsų tremties įsikurdi- 
nimą. Mokėjusį tiek nuošir
džiai ir, sakysiu, pastoviai rem 
ti Lietuvos laisvinimo darbą 
jos skurdo metais, įsikurdinu
si ir normaliai uždarbiaujanti 
tremtis, bent tam tikra jos da 
lis, pradeda kaip ir tolti nuo 
jos svarbiausio uždavinio, pa
keisdama jį arba vietos viešų
jų reikalų rūpinimu, arba dar 
blogiau — savųjų asmeninių. 
Aš tokią išvada turiu daryti, 
vesdamas T. Fondo atskaito
mybės knygas, o skaitlinės yra 
žiaurus liudininkas. Kad ir pa
staraisiais metais; mūsų emi
gracijos visais atvejais vargin
giausia kolonija Vokietijoj, sa 
vo įnašais T. Fondui pradeda 
aiškiai lenlkti tokias mūsų ko
lonijas, kaip D. Britanijoj, Aus 
tralijoj, jau nekalbant apie Pie
tų Ameriką. Turiu kartu pa
žymėti, kad gražią išimtį iš 
Commonwealth šalių daro Ka
nada.

Tik nenorėčiau, kad tų reiš 
kinių priminimas būtų įvertin
tas kaipo pigus mūsų emigran 
tinei visuomenei priekaištas. 
Priekaištą turi pirmoj eilėj pats 
sau daryti T. Fondas, kad daž 
nau visuomenei neprimena ir 
neviską padarė, kas orjjanizuo 
tam lėšų suėmimui yra reikalin 
ga. Nemažą atsakomybės da
lį turėtų prisiminti ir mūsų emi 
gracijos vietos organai. Opti
mizmo, kad toliau bus geriau, 
man netrūksta: kad ir su sun
kumais, kad ir ne taip sparčiai, 
kaip reikėtų ir norėtųsi ir emi

grantinėj mūsų visuomenėj pra 
deda įsigyventi pastovaus ap- 
sidėjimo principas lėšoms Lie
tuvos laisvinimo darbui patik
rinti. Į tą T. Fondo rėmimo 
principą mes norime palenkti 
ir svarbiausi Lietuvos laisvini
mo kovos rėmėją, mūsų visuo 
menę JA Valstybėse, — tiek 
naująją, tiek ir senąją mūsų 
emigraciją.

Technikinėmis priemonėmis 
— pasais ir ženkleliais — nori
ma palengvinti organizatoriam 
vietose aukų rinkimą ir kartu 
duoti aukotojui bent dalinę mo 
ralinę satisfakciją, — vaizdų 
pažymėjimą, kiek jis bus mate
rialiai prisidėjęs prie Lietuvos 
išlaisvinimo uždavinių.

Tautos Fondas nedaro savo 
politikos ir tik privalo lerintis 
į tai, kas VLIKo bei. V. Tary
bos planuojama, kas iš viso pa
sauly darosi. Jau iš to galima 
daryti išvadą, kad T. Fondui 
yra ir bus statomi vis didesni 
reikalavimai. Nežiūrint visų 
gražių kalbų apie taikos išlai
kymą, „šaltasis karas“ tarp 
bolševikijos ir Vakarų aštrėja. 
Kad ir Lietuvos reikalas pasta 
ruoju laiku vis dažniau mini
mas Vakarų spaudoje, tai tą 
noriu tuo būdu suprasti, kad 
Maskvai yra ruošiama sąskai
ta. Kaip greitai ji bebūtų pa
tiekta mokėti, esamoji padėtis 
duoda ir mums daug didesnių 
galimumų ginti Lietuvos bylą, 
kaip jų turėjome bet kada pra
eity. Nuo mūsų pačių pareis, 
kiek mokėsime tuos galimu
mus išnaudoti. Bet tas mus 
verčia pastangas stiprinti. Ver 
čiau laiku visur pribūti, kur 
gali būti atstovaujama ir Lie
tuvos byla. Diplomatinės veik 
los aktyvumas, dalyvavimas re 
zistentų Rytams žygiuose, ga
limumas džaniau priminti de- 
mokratniam pasauliui Lietuvos 
tautos tragediją ir mūsų sieki
mus, galimai įsijungti į bend
rą Vakarų frontą prieš totali
nius Rytus, — tai vis barai, 
kuriuos mes ne tik galime, bet 
ir privalome pasireikšti.

Sustiprintai veiklai reikia 
konsoliduoti visos pozityvios 
nui įjutpuz nįjBij .it so§af hsncu 
sų emigrantinės visuomenės ak 
tuvumas.

Red. pastaba. Dėl vietos 
stokos str. sutrumpintas.

SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, pade 
si padvigubinti “NL“ 
prenumeratorių skaičių I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Anglijos karalaitei Margaritai sukako 21 metai am
žiaus. Kaip jau subrendu šiai, tėvai jai padovonojo 

automobilį, kurį ji pati dabar vairuoja.

ANGLIJOJE
Solidariai’ paminėti prezidentai.

Nors jau praėję*!, bet vertas 
paminėti, dalykas yra Covent- 
rio lietuvių valdybos suruoš
tasis visų trijų Lietuvos prezi
dentų paminėjimas.

Tikrai malonu, kad visi trys, 
dabar jau mirę, Lietuvos pre
zidentai—A. Smetona, A. Stul 
ginskis ir K. Grinius---- pami
nėti. ir įvertinti kaip valstybės 
ir tautos veikėjai, kiekvienas 
savaip dirbęs ir rūpinęsis ger
būviu. Šis lietuvių solidarumo 
pavyzdys verta būtų įsidėmėti 
ir kitų vietų lietuviams.

Svarbus „Nepr. Lietuvos“ 
pasitarnavimas emigracijoje.

Iš Anglijos netik čia atvažia 
vę svetimšaliai, bet ir patys 
anglai gausiai emigruoja, tikė
damiesi kituose kraštuose ge
riau įsikurit. Nemaža jau ir 
lietuvių iš Anglijos.

Daugelis dar rimtai pasi
nešę į emigraciją, tačiau ne vi 
si gali pasirūpinti darbo - bu
to garantijomis ir pąsimokėti 
kelionės išlaidas. Šiems į pa
galbą atėjo „Nepriklausoma 
Lietuva“, kurios smulkiai iš
dėstytos emigracinės informa
cijos ir darbo sąlygos Kanados 
miškuose, nepaprastai sudomi
no lietuvius vyrus, norinčius 
išvykti į Kanadą.

J. Janulaitis, 
„NL“ Atstovas Anglijoje.

GYVENIMAS 
Didelis sceninis pastatymas.
Bradfordo lietuvių kolonija 

nors emigracijos atvejuje smar 
kokai, mažėja, tačiau kultūrinis 
veiklumas joje nesilpsta. Vyks 
ta įvairūs minėjimai, vaidini
mai, šokių vakarai ir kiti pa
rengimai. Padirbėjus ilgesnį 
laikotarpį ir įdėjus ryžtingas 
pastanga,s rugsėjo mėn. 8 d. 
Bradforde St. Mary's bažny
čios salėje statomas naujas vei 
kalas — keturių veiksmų dra
ma — „Valkata“. Veikalą re
žisuoja žinomas dramos akto
rius P. Masiulis. Dekoracijas 
rengia dailininkas V. Jokūbai 
tis. Jo pastatymą vykdo DB 
LS Bradfordo skyriaus valdy
ba.

Tekstilės pramonėje susiaurin
ta gamybos produkcija.

Pastaruoju laiku Anglijos 
tekstilės pramonėje smarkiai 
tekstilės pramonėje smarkiai 
sumažėjusi gaijybos produk
cija ir tuo pačiu labai susiau
rinti darbai. Nemaža fabrikų 
ne tik nedirba viršvalndžių, 
betvisiškai uždarė naktines dar 
bo pamainas. Daugelis fabri
kų buvusią 5 dienų darbo sa
vaitę sutrumpino į 3 dienų dar 
bo savaitę. Pasitaiko ir darbi
ninkų atleidinėjimai. Atleistie
ji darbo suranda tunelių staty 
boję, metalo pramonėje ir kt.

Trumano dukterį? 
mes, deja, to nemtaome, 
kad Stalinas užsitikrin- 
„geriausią“ „amžiną tai-
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ŽEMYN UŽTVARAS!
ST. JOGAUDAS.

i kompartijos organas, staiga ir 
, nelauktai įtalpino visa tai, iš- 
, šaukdama britų spaudą drįsti 
i talpinti jos pareiškimus, o jei- 
, gu ne — palikti visam pasau

liui spręsti „Kokia laisva esan
ti pačių britų spauda“.

Šeši didieji Londono dienias 
čiai nedelsė laiko praryti kar
čią rusiško melo piliulę ir «acjo 
maždaug toks minčių pasikei
timas.

Morrisonas :
. . .„mes esame taikinga tau 

ta, kuri tenorėtų jaustis sau
giai, bet negalime, nes Rusija 
užlaiko plačiai ginkluotas ar
mijas bei militarinius įrengi
mus“. „Kodėl gi Rusija nega 
lėtų, klausia, jis, nuleisti savo 
užtvaras visur Europoje ir leis 
ti laisvą spaudos, radijo, net 
turistų judėjimą?“

— O, ne, atšauna „Prav
da“, britai su amerikonais yra 
karo kalviai prieš Sovietų Są
jungą ir mes sau negalime leis
ti tokios prabangos, kaip lais
vė „vagiams, pogrindžio agen
tams, teroristams ir žmogžu
džiams“.

Morrisonas:
. . . „mano vyriausybė turė

jo planus visą savo energiją pa 
skirti ekonominėms reformoms 
ir Anglijos atstatymui, deja 
buvo priversta perjungti į 
ginklavimąsi, kada suprato, 
kad visa Rusijos pokarinė poli 
tika yra pritaikyta vienam tiks
lui —drumsti neramumus ir 
kelti tarptautinę neapykantą“...

...Jei rusų žmonėms būtų les
ta išvykti iš savo krašto ir pake 
liauti aplinlk, - sako Morriso
nas, jie patirtų labai daug apie 
draugiškus Vakarų demokrati
jų tikslus.

Po šito ’’Pravda“ labai susi
rūpinusi “sugriauti“ Morriso- 
no kaltinimus, kad nėra jokios 
laisvės Sovietų Rusijoje ir 
jos 2600 žodžių atsakymas 
„įrodo“, kad nė vienam kitam 
krašte ūkininkai’ darbininkai 
ir intelektualai - neturi tokios 
laisvės kalbėti ir organizuotis, 
kaip Sovietų Rusijoje, bet laik
raštis neužmiršta pridurti, kad 
Sovietų Sąjungoje žodžio spau
dos ir organizacijų laisvė ne
egzistuoja liaudies priešams, 
išnaudotojams ir kapitalistams

Rytų — Vakarų politinės ko 
vos, užsitęsusios taip ilgai, 
daug kam jau kelia abejojimų, 
uėl jų užsimojimo: taika, ar ka 
i as, atseit, vienas iš dviejų, 
kraštutinumų — kas žino?

Ir tuo tarpu Vašingtone vie 
nas užsienių spaudos koncer
nų atstovas pašaipiai atsilie- 
p.a; „reikia tik kad „Izvestijo- 
se“ mužikalinę kritiką aštriai 
parašytų pats Stalinas (apie 
tai), kati Margarėta Trumanai 
tė, Amerikos prezidento duk
tė, yra bloga — niekam neti
kusi dainuotoja (kaip žinoma, 
si dedasi garsia soliste) ir pa
matytume, kokia audra tuojau 
pakiltų tarp Amerikos ir So
vietų".

Pagal jį išeitų, kad nedaug 
betrūksta, viskas pribrendo, 
bet kodėl tas „Dėdė Stalinas“ 
vis dar neparašo tos audrin
gos muzikalinės kritikos taip 
ilgai?

„Jis nori taikos“, žinoma, su
šuks koks nors penktos kolo
nos narys.

Bet tai ne logika! Jei, daleis 
kim, Stalinas tikrai taikos no
ri, kodėl jis neliepia Vaniušai 
(Ivanas, jauniausias Stalino 
sūnus, labai išdykęs), apsives
ti vieną iš dviejų Margeretų: 
dabar 21 m. atšvenčiančią ang 
lų karalaitę ar, pagaliau prezi
dento —

Kol 
išeina 
ti sau 
ką“ su anglosaksais nesirūpi
na, nenumato žinoma, tokie 
yra užkulisių spaudos kurijo- 
zai, taip sakant, medalio atvers 
toji pusė, bet nieko toliau — 
ir iš to nematyti!

Ginkluota taika pradeda pri
lygti kapų tylai, o gal ir ty
lai prieš audrą?

Kad įneštų daugiau aišku
mo, {laužiant kietą sovietiško 
melo kaukę, Herbertas Morri- 
sonas, darinėtis, užimąs aukš
tą Britų imperijos užsienių rei 
kalų ministerio vietą, neišken
tė neparašęs sovietišką mani
festą „Būkim draugais", į ru
sų tautą, pirm visko pasiūly
damas „žemyn barierus“. 
Kaip „Assoc. Press“ spauda 
plačiai aprašo, ji neturėjusi sau 
lygios Rytų — Vakarų spau
dos dvikova sekė kaip rezulta nuo pat revoliucijos išverstiems 
tas ne kieno kito, o britų Mori 
šono, labai aukšto asmens, pa
reiškimų dar birželio vidury, 
kurių, jis spėjo, nedrįs spaudin 
ti Maskvos spauda ir tai patar 
naus, kaip dar vienas įrody
mas, kokia spausdinto žodžio 
„laisvė“ yra pas bolševikus.

Po ilgesnės tylos, „Pravda“,

iš kėdžių, lygiai kap tokios 
laisvės nėra nėra lesitos “ne
pataisomiems vagiams, pogrin
džio agentams, teroristams ir 
žmogžudžiams, neretai ir už
sienio slaptų tarnybų atsiunčia 
miems.“ Dargi, po šito „Prav 
da“ drįsta švelniai pranešti, ne 

Nukelta į 6 puslapį.
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Kazys 
ŠKIRPA

Istorinių dokumentų ir 
faktų konstatavimas.

Sukiliminės vyriausybės 
genezė

8.
Sovietų okupacijos Lietuvo

je sąlygos tada buvo tokios, 
kad jokia (kitokia propaganda 
iš užsienio praktiškai nebuvo 
reikalinga. Jas buyo sukūręs 
pats sovietiškasis okupantas ir 
jo pavartotos prieš gyventojus 
teroro priemonės. Jis netik 
griovė ūkinį ir socialinį krašto 
gyvenimą, prievarta vykdyda
mas komunizmą, bet pridarė 
tragedijų kuone kiekvienai šei 
mai, areštuodamas nekaltus 
žmones, juos kalindamas ir kan 
kindamas kalėjimų ir kitokiuo 
se specialiai tam tikslui įreng
tuose, egzekucijų rūsiuose. Bol 
ševizmo siautėjimas buvo tiek 
žiaurus ir brutalus, jog stumte 
stūmė krašto gyventojus ruoš
tis pavartoti kraštutinę gelbėji
mosi priemonę grįebtis ginklo. 
Todėl suminėto rašinio pasklei 
dimas buvo visų suprastas kaip 
direktyva ir veikė visus, ypač 
patriotiškąją jaunuomenę, kaip 
ugnies kibirkštis sprogstamąją 
medžiagą. Greta jau veikusių 
pogrindžio organizacijų, ūmai 
ėmė kurtis daug naujų, pasi
vadinusių įvairių įvairiausiais 
vardais, kad pasunkintų oku
pantui pogrindžio veiklos seki
mą. Tačiau jos visos apsijungė 
po bendra LAF vėliava ir laikė 
si LAF vadovybėj direktyvų, tas perduoti į Lietuvą. Jis te

būdavo duodamas pasiskaityti 
ir gerai įsidėmėti tik patiki- 
miausiems ryšininkams, kad 
tiksliai viską perduotų pogrin
džio vadovaujantiems orga
nams krašte. Šitaip to doku
mento - instrukcijos — turi
nys buvo perduotas į Lietuvą 
kelis kartus? Gegužės 19 die
ną, pasitaikius gerai progai, bu 
vo surizikuota pasiųsti ir patį 
tekstą ir buvo gautas patvirti
nimas iš Lietuvos, jog jis buvo 
gautas. Todėl LAF vadovybė 
galėjo būti tikra, jog tokių ne 
susipratmių bei painiavų nebe
pasikartos ir kad pogrindžio or 
ganizacijos centrai yra tiksliai 
ir pilnai visame kame orientuo 
ti.

Kalbamoje instrukcijoje bu
vo paduota netik išsamių nuro 
dymų bei sugestijų, kaip viską 
suorganizuoti ir pravesti suki
limą, dalykų kurie, atsižvel
giant sovietų dabartinės oku
pacijos Lietuvoje, lieka ne
skelbtini, — bet buvo taip pat 
apibūdinta ano meto bendra pa 
dėtis ir kaip įvykdyti Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimą. Kadanig tie dalykai jau 
yra nuėję į praeitį ir jų paskel
bimas mūsų žmonėms sovietų 
pavergtoje Lietuvoje nepa
kenks, tai. tegul bus leista man 
čia pacituoti atitinkamas saky-

Kol pogrindžio organizacija 
dar tik kūrėsi ir ryšiai tarp jos 
ir LAF vadovybės Berlyne dar 
nebuvo pasidarė intensyvūs, 
buvo galima pasitenkinti pa
skirais nurodymais, kurie bu
vo žodžiu perduodami veikė
jams ir organizacijų centrams 
per patikimesnius asmenis, ar 
tai LAF vadovybės siunčiamus 
arba atvykstančius iš krašto. 
Tačiau tai vesdavo prie nesu
sipratimų, nes ryšininkai nevi- 
sados viską tiksliai atpasakoda 
vo, kas jiems buvo pavesta per 
duoti. Be to, kai pogrindžio or 
ganizacija jau buvo išsišakoju
si po visą Lietuvą, pasidarė rei 
kalinga visam tam sąjūdžiui 
priduoti daugiau sistemos: nu
statyti subordinaciją tarp or
ganizacijos centrų ir padalinių, 
o taip pat duoti konkrečių nu
rodymų, kaip pravesti patį su
kilimą ir kaip laikytis jį įvyk
džius, Kad išvengus byle ko
kių nesusipratimų bei neaišku
mų, visi tie dalybai, turėję di
delės reikšmės visam reikalui, 
buvo surašyti ilgesnės, viską ap tos Instrukcijos vietas: 
imančios, instrukcijos pavida
le, buvo datuota 1941 m. kovo 
24 ir pavadinta „Lietuviai išlais 
vinti nurodymai“.

Kadangi tai buvo labai slap 
tas dokumentas, tai pradžioje 
buvo vengiama jo pilnas teks-

Apie ano meto rusų - vokiečių 
santykius:

„Rusų-vokiečių santykiai pa 
grįsti ne abipusiška meile, bet 
laikinu sutapimu interesų. Vo
kiečiams buvo svarbu pernai ir 
užpernai išvengti dviejų fron

tų, kai Europos Vakaruose te
bestovėjo stiprios anglų pran
cūzų militannės jėgos. Sov. 
Rusija gi siekia išvengti susi
kirtimo su vokiečių militariniu 
milžinu, jo bijodama. Ji norėtų 
palaukti kol Vokietija, ir jos 
priešai savitarpinėje kovoje nu 
tekins daugiau savo kraujo ir 
daugiau nuvargs. Tikisi kad 
tuomet rusų Raud. Armija 
bendrame jėgų santykyje Eu
ropoje įgytų didesnio svorio ir 
karui užsitęsus, galsusidarytų 
tinkamos sąlygos išplėsti bol
ševizmą visoje Europoje, gal 
net visame pasaulyje. Todėl 
rusiį-vokiečių santykiai nėra 
ir negali būti pastovūs, kadan 
gi minėtą Sov. Rusijos svajo
nę vokiečiai gerai permato”. . .

„Šiuo metu rusų - vokiečių 
santykiai, atrodo, jau baigia 
visai pašlyti. Atsakingi vokie
čių pareigūnai, orientuoti vo
kiečių politikoje, jau nebesle
pia savo įnirtimo ant Sov. Ru
sijos ir per privačius pasikal
bėjimus su jais reiškia nuomo
nes, kad susikirtimas su Sov. 
Rusija tikrai bręsta. Deja, nie 
kas nedrįsta pasakyti kada. To, 
be abejo, jie nė nežino, nes tai 
yra aukščiausia vokiečių Karo 
Vadovybės paslaptis. Vieni 
reiškia nuomonę, kad rusų - vo 
kiečių karas prasidės šį pava
sarį; kiti mano, kad tai įvyks 
rudeniop, bet atsiranda balsų, 
kad jis net gali atsitikti stai
giai, jei t(k Sov., Rusija pada
rytų dar kokį aktą, kuris vo
kiečiams pasirodytų perkar
tus“.

„Tikriausias rodiklis apie tai, 
kad rusų-vokiečių ginkluotas 

konfliktas tikrai bręsta, yra di 
delio masto kariuomenės per
metimas iš visų pusių į Rytus: 
į Rytų Prūsiją, Lenkų Guber
niją ir į Rumuniją. Kiek jos 
jau yra į minėtus rajonus per
mesta — težino pati vok. Ka
ro Vadovybė. Be to, tas per
metimas tebeina visą laiką, 
daug /kur sustabdant civilinį 
gelžkelių susisiekimą. Charak 
ceringa Bar pastebėti, kad taip 
pat atitraukiama kariuomenė 
iš Prancūzijos ir net sričių^ kur 
vyko pasiruošimai desantui į 
Britų salas.

„Bendrai pasakius, atrodo, 
kad minėti kariniai vokiečių 
pasiruošimai nėra paprasta sau 
gurno priemonė prieš Sov. Ru 
siją, numatant lemiančius veiks 
mus kur kitur. Atbulai, yra 
rimtų duomenų už tai, kad šį 
kartą ar tik nesiruošiama le
miančiam žygiui prieš pačią 
Sov. Rusiją. Kaip ten bebūtų, 
akyvaizdoje viso to kas daro 
si, negalima skaityti kad vo
kiečių pasiruošimai Rytuose 
būtų tik taip sau bauginimas 
Sov. Rusijos. Išvada — ten
ka su eventualiu rusų — vo
kiečiu ginkluotų konfliktu la
bai rimtai skaitytis ir prie to 
ruoštis iš anksto“. . .
Apie pagalbą iš demokratinių 

valstybių:
Analizuojant tai iš kur būtų 

galima susilaukti Lietuvai pa 
galbos nusikratyti nuo bolše
vizmo, demokratinės valsty
bes nebuvo pamirštos. Apie 
J. Š. Amerikos valstybes, ku
rioms lietuvių tauta turėjo tra
dicinių simpatijų, anuomet, ka 

da čia cituojaųia instrukcija 
buvo surašoma, kalbos dar ne
galėjo būti, nes Amerika dar 
laikėsi nuošalyje nuo karo. 
Praktiškai teturėta omenyje 
vien Anglija, atsižvelgiant jog 
Prancūzija, kaip ir kitos ma
žesnės demolkratiškos valsty
bės Europoje, jau buvo vokie
čių perblokštos. Tačiau, ne
žiūrint Britų gausiai skelbtų 
pažadų atgrąžinti mažosioms 
tautoms laisvę ir nepriklauso
mybę, buvo prieita sekančios 
realistinės išvados:

„Kad galėtų ir turėtų di
desnio intereso Anglija pagel
bėti Lietuvai vėl apsistoti ant 
kojų, tenka labai paabejoti, ne 
žiūrint Anglijos valstybės vy
rų gražių apie tautų laisvę pa
reiškimų. Pirma, Anglija ran 
dasi geografiniai nuo Lietuvos 
tolokai. Antra, anglų pagal
ba pasidarytų įmanoma gal tik 
tada, jei Anglija laitpėtų šį ka 
rą, ko iš anksto niekas atspėti 
negali; be to, tektų laukti iki 
karo pabaigos, ko negalima, 
nes bolševikai Lietuvoje vis
ką žiauriausiu būdu ir be ma
žiausios atodairos griauna ir 
žudo žmones. Trečia, laimė
jusi karą, Anglija pati būtų nu 
varginta, turėtų dar didelių sun 
kūmų stabilizuoti padėtį Vaka 
rų Europoje. Tokiomis sąlygo 
mis vargu ar dar turėtų noro 
ir jėgų imtis naujo uždavinio, 
t. y. priversti raudonuosius ru 
sus pasitraukti iš Pabaltijo, kas 
reikštų karą su Sov. Rusija. 
Juo labjau jai atrodo neįmano
ma, kad pati Anglija dabar sie
kia palenkti Sov. Rusiją į savo 
pusę“. . . Daugiau bus.
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TORONTO PARODOS REIKALU
mingus pietus tarptautinėje 
moterų dienoje, lietuvė dail. 
A. Tamošaitienė buvo pakvies 
ta prie mikrofono juos trumpa 
malda pradėti ir vėl padėka už 
baigti, o apie dail. Tamošaitie
nės kilimus parodos moterų 
skyr. direktorė p. K. Eitken 
pei- radiją skaitė paskaitą.

Jau 1950 metais parodos va
dovybė prašė, ikad būtų iš anks
to patiekti planai kaip architek 
tūriškai pertvarkyti pavilijono 
planą, kad 1951 m. parodoje 
lietuvių skyrius dar geriau at-

Ponia Aitlken, kuri tuos rei
kalus veda, dar pernai pasiža
dėjo pati dalį paviliono per
tvarkymo darbų padaryti, tik
tai turėjo būti patiekti planai. 
Ir kai kvietmias buvo gautas 
gegužės mėnesį, jis tuojau bu
vo pasiųstas, kad galima būtų 
pradėti pasiruošimus.

Deja, šiais metais parodos 
patalpų išsirūpinimo reikalu 
ėmėsi iniciatyvos A. L. O. K. 
Nauji ir parodos vadovybei ne
žinomi žmonės sugadino visus 
reikalus. Parodos vadovybei 
nepateikti konkretūs dailinin
kų planai šiuometiniam lietu
vių skyriui (kiek žinau, saky
sim dail. pp. Tamošaičiai prie 
to reikalo visai nebuvo pakvies 
ti, nors dėka jų dailės dalykų 
seniau lietuviai ir gaudavo sky
rių, o šiais metais buvo paga
minta visai lietuviškai sekly
čiai pušnūs lietuviški baldi ir 
kiti įrengimai).

Tikiu, kad tikrai naujiems, 
jauniems žmonėms nėra žino
ma, kaip ir kiek rengiamasi di 
džiulėms parodoms. Sakysim 
1937 metų Paryžiaus tarptau
tinei parodai lietuvių komite
tas ir menininkai rengėsi dau
giau kaip visus metus, jau iš 
anksto patiekę parodos vado
vybei visus planus. 1939 m. 
New Yorko parodai rengtasi 
apie pusantrų metų. Tokios 
parodos Lietuvai kaštuodavo 
šimtus tūkstančių litų, kad pro 
jas, kaip pro atviras duris, ga
lėtų pasaulis pamatyti lietuvių 
kultūrą, Lietuvą.

Susidaro vaizdas, kad šių me 
tų Toronto parodos komitetan 
savaitė ar dvi prieš jos pradžią, 
užėjo kažkas iš ALOKo pasi
teirauti, ar galėtų lietuvai ten 
gauti ir šiais metais sau sky
rių. O vėliau per spaudą (T. 
Ž.) paaiškino — nusiplaudami 
rankas, kad lietuviai siais me
tais vėl pakartosią savo dailės 
dirbinius ir nesą lėšų, nesą kas 
rūpinasi ir tt.

Kasmet rudenį, rugpjūčio 
24 — rugsėjo 5 d., Toronte 
vyksta tautinė paroda (C. N. 
E.), kurioje atvaizduojamas 
Kanados ūkis, pramonė, švieti
mas, amatai, dailė. Paroda 
tarp kanadiečių ir amerikiečių 
labai populiari ir gausiai lan
koma. Čia yra geriausia proga 
parodyti visuomenei ūkiškas ir 
kultūrines vertybes. Parodoje 
yra dviejų rūšių skyriai: vie
nus patys biznieriai išsinuomo
ja, o kitus — kultūrinius — 
parodos vadovybė nemokamai 
organizuoja, arba kokiai nors rodytų, 
kultūros įstaigai paveda.

Lietuviai buvo laimingi 1949 
ir 1950 metais gavę nemoka
mai iš parodos vadovybės 
įrengti parodoje savo tautinį 
dailės skyių. Skyrius buvo gau 
tas dėka senųjų lietuvių toręn- 
tiečių veikėjų p. Mankuvie- 
nės, Indrelienės pastangomis, 
o taipgi tą reikalą parėmė ir 
Montrealio YMCA. Parodos1 

, vadovybė skyrių sutei-kėtik ta 
da, kai apžiūrėjo lietuvių me
nininkų darbus (p. A. Tamo
šaitienės ir liet, dailės studi
jos).

Susidarė vaizdas, kad abejais 
metais parodoje lietuvių sky
riui iš parodos vadovybės bu
vo kreipta labai daug dėmesio. 
1949 m. Lady Alexander (Ka 
nados gubernaoriatus žmona) 
moterų paviliono iškilmingą 
atidarymą padarė iš lietuvių 
skyriaus ir labai gražiai atsi
liepė apie Lietuvą, jos dailę, o 
ypač pasakų motyvais austus 
kilimus, kuriuos ji moka ver
tinti, nes ir ji pati audžia kili
mus.

1950 metais taip pat vėl dė
ka tų pačių Liet. Moterų Bend 
ruomenės veikėjų p. Manku- 
vienės, p. Indrelienės buvo 
gautas jau dvigubai didesnis 
skyrius. Be dail. pp. Tamošai
čių, parodon buvo pakviesti 
dalyvauti ir p. Valius, pp. Do- 
ciai, p. Bakis ir kiti dailininkai.

Parodos vadovybė nuolat ža 
vėjosi lietuvių daile ir vis vedė 
savo svečius į .lietuvių skyrių, 
kuriame tautiškai, apsirengu
sios mūsų jaunos audėjos, aiš
kino apie lietuvių liaudies me
ną ir ta proga garsino Lietuvą. 
Vienas kanadietis profesorius 
tiek susižavėjo marga kraitine 
skrynia, kad ją įsigijo savo 
dukters gimimo dienai.

Parodos vadovybės dėmesį 
lietuvių skyriui dar galima 
tuom paremti, kad lietuviams 
daug kur buvo teikiama pir
menybė, pav., atidarant iškil-
SSSSSSSsasSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^»S£®SS

W. SOMERSET MOUGHAM.

Prie progos durų j
s ‘ Vertė V. MACKEVIČIŪTĖ.

IV.
, dviejų savaičių, pardavę naujam apskrities valdinin- 

km visus buto papuošimus, dėl kurių Annė padėjo tiek daug 
A1US?’ Tušavo likusiais daiktais lagaminuose ir dėžėse, jie 
inm ° ^Vabace, kad sulauktų vietinio laivo, kuris pa- 
na„ ia in?aPūrą. Pastoriaus žmona kvietė juos sustoti 
būti VahnJ11* atsisąkė; ji tvirtino, kad jie privalo eiti į vieš- 
lonų raštelį iš^SS^ria^ atv>dįm.0’ ? gaVO .labaį 
pas save. Ji nuėjo K ra(£US zmonos> kvieciancosi ją arbatos 
atėjo ir gubernatorius JL ?vOlu| Hannay vieną, betneuzilgo 
ir pasakė, kad labai apgailesSkė. gailestį’ kad lsvazluoJa

T , . , ysauestąuja viSa, kas įvyko.
„Labai malonu tai girdėti iš ......................v

sodamasi Annė. ’ ' * pasakė linksmai syp-

„Bet jūs negalvokit, kad aš imu tai i L.- * *
kai Albano pusėje. Tikėk man tamsta, aš n v esu.visls" 
nių, kuriuos buvau priverstas padaryti“. eapkenčiu tų žings-

„Nekalbėkim apie tai“, pasakė Annė.
„Kokie jūsų planai sugrįžus namo?“ pasidom<\- 

Hannay. Porda
Annė pradėjo linksmą pokalbį. Jūs pagalvotumėte k 

ji neturi jokių rūpesčių pasaulyje. Ji dėjosi didžiausiu’noru 
grįžtanti namo. Ji buvo linksma ir įdomi ir darė mažus pokš
tus. Kada ji atsisveikino gubernatorių ir jo žmoną, ji dėkojo 
jiems už visą jų prielankumą. Gubernatorius palydėjo ją iki 
durų.

Po kelių dienų jie įlipo į švarų ir patogų mažą laivą. Pas
torius ir jo žmona juos palydėjo. Kada jie įėjo į savo kajutę, 
jie rado didžiulį ryšulį, padėtą ant Annės suolo. Buvo Albanui 
adresuota. Jis atidarė jį ir pamatė, kad tai buvo didžiulė pud- 
ruoklė.

„Hullo, aš stebiuosi, kas galėjo tai mums atsiųsti“, pasa
li ėjis juokdamasis. „Tai turi priklausyti tau, mano bran
gioji“.

Annė metė į jį greitą žvilgsnį. Ji išbalo. Galvijai! Kaip 
jie galėjo būti tokie žiaurūs? Ji privertė save nusišypsoti.

„Ji milžiniška, ar netiesa? Tokios didelės pudruoklės aš 
niekad nesu mačiusi savo gyvenime .

Bet kada jie išėjo iš kajutės ir nuėjo į denį, ji su pasibjau
rėjimu išmetė ją į jūrą.

50 METŲ NUO VAIČAIČIO MIRTIES.
Šiemet rugsėjo 27 d. sukan

ka 50 metų kai mirė vienas žy- 
miųjų „Varpo“ laikotarpio po
etų Pranas Vaičaitis, galima 
sakyti, kaip nepakankamo dar 
anuomet tautos kultūringumo 
auka. Jis buvo verčiamas mo
kytis kunigu, bet nejausdamas 
pasaukimo, atsisakė eiti į kuni 
gų seminariją, už ką buvo pa
liktas savo valiai ir, tęsdamas 
mokslus universitete, persivar 
gino, nusilpo, susirgo džiova 
ir mirė gražiausiame kūrybi
nių jėgų pakilime.

Pranas Vaičaitis lietuviškų
jų lyrikų tarpe užima vieną žy 
miausiųjų vetų. Savo nuošrdu 
mu 
mu

ir sugestyvumu 
jis stojasi greta Vienažin-

džio ir kitų žymiųjų lyrikų. 
Nors jo eiliavimas turi trūku
mų, kalba dažnai primityvi, bet 
jausmu, švelnia lyrika, nuošir
dumu ir sugestyvumu yra gi
liai išgyvenamas ir lieka neuž
mirštamas.

Prieš 50 metų mūsų kalba šimty Amerikos vietų ir tęsis 
dar neturėjo to išsitobulinimo, 
koki ji turi dabar, ir poetas dau 
giausia, gal, dėl jos eiliavimo 
forma neprilygsta šių laikų po 
etams, bet savo lyrika, savo 
nuoširdumu, eilių muzikalumu, 
kurios atsiliepia žmogaus sie
los gelmėse, P. Vaičaitis yra la vengrų menininkai ir architek- 
bai stiprus ir per 50 metų ne 
tiktai neužmirštamas, bet la
bai mylimas ir nuolat dekla
muojamas.

JAU PAJĖGOS MAŽINĄS
Jau pajėgos mažinąs; vystu, kaip lapas; 
Jau protas lainesni.s, šaltesnė širdis, 
Ir greitai slogins mane amžinas kapas, 
Ir plaus mane užmaršos greitai vilnis.

Bet geisčiau žinoti labai aš širdingai, 
Ar bus nors toliau tau, tėvyne, geriau? 
Kada, o brangiausia, tu būsi laiminga? 
Kada gi kvėpuoti galėsi lengviau?

Kada gi ant tavo išartos krūtinės 
Liuosybės dainutę vaikai užgiedos? 
O bočių žilųjų vargus atsiminę, 
Širdy atsidus ir, kaip reik, pagodos?

Ponia Aitken, kurios žinioje 
būtų ir lietuviškasis skyrius, 
yra labai realiai veikianti mo
teris. Jai reikia duoti konkre
čius pasiūlymus ir realius pla
nus. Bendrybės ir neaiškumai 
jai reiškia nieką, tuščią vietą. 
Ji sprendžia pagal konkrečius 
ir aiškius pasiūlymus ir spren
džia greit. Na, kai pasiteiravi
mus dariusieji nieko konkre
taus, turbūt, nenurodė, tapo at 
mesti. Pernai gi ji buvo užtik
rinusi mums didesnį ir gražes
nį skyrių.

Tuo tarpu šiais metais pp. 
Tamošaičiai, iš savo pusės, kiek 
žinoma, buvo suplanavę paro
doje įrengti lietuviško buto vi
daus įrengimus: padaryti lie
tuviškus baldus, audeklihį api
pavidalinimą — užuolaidas, ki 
limus, rankšluoščius, beto, — 
keramikos ir kitus medžio dir
binius. Kiek žinoma, dailinin 
kai pp. Tamošaičiai, kiek jiems 
sąlygos leido, ruošėsi, ir jau 
daug buvo padarę. Be jų, ži
noma, galėjo daug prisidėti ir 
kiti mūsų dailininkai bei kul
tūrininkai, tiktai, reikėjo tam

ruoštis. Deja, tam nebuvo ruo 
šiamasi.

Šių metų parodoje netekimas 
lietuvių skyriaus yra būdingas 
reiškinys mūsų organizacinia 
me darbe. Tūlos grupelės, la
bai smagios dominuoti, visą 
Torontą pavertė partinių — 
„ideologinių“ — susibūrimų te 
atru, bet visiems rūpimais’ lie
tuviškais reikalais nėra kam 
rimtai rūpintis. Pasėkoje to
kių reiškinių šiais metais paro
dos metu Lietuvą neatstovau
ja nei choras, nei daina, nei mu 
trigos, susiskaldymas, nesugy- 
venimas išstumia iš vagos ge
riausius menininkus ir visuo- 
meninikus, kurie pasiryžę dirb 
ti Lietuvai ir lietuvių tautai.

Tad tenka labai apgailestau
ti, kad šiais metais po tokių di 
dėlių pasisekimų, dėl mūsų or
ganizatorių kaltės, parodoje iš 
nyko lietuvių dailė, daina, mu
zika tautiniai šokiai ir bendrai 
lietuvių vardas. Šimtai tūks
tančių kanadiečių, amerikonų 
ir tūkstančiai lietuvių, kurie 
parodoje stebėdavo Lietuvą, 
šiemet jos jau neberado. J. K.

Ir dabar, kada jie buvo sugrįžę į Londoną ir Sondurah 
pasiliko už devynių tūkstančių mylių, ji suspaudė savo ran
kas, kai apie tai prisiminė. Kaip ten bebūtų, jai atrodė, kad 
tai buvo visų bjauriausias dalykas. Tai buvo taip begėdiškai 
nedraugiška siųsti tokį absurdišką daiktą Albanui, Powder- 
-Puff-Percy; tai parodė smulkmenišką neapykantą. Ar tai bu
vo padaryta dėl humoro? Niekas jos labjau neįžeidė, ir net 
dabar jai reikėjo pastangų, kad susilaikytų nuo verksmo. Stai
ga ji krūptelėjo, nes atsidarė durys ir įėjo Albanas. Ji vis dar 
sėdėjo kėdėje, kurioje jis buvo ją palikęs.

„Hullo, kodėl tu neapsirengusi?” Jis apsidairė kamba
ryje. „Tu neiškraustei daiktų?“

„Ne“.
„Kodėl gi ne?“
„Aš nenoriu iškraustyti. Aš nenoriu čia pasilikti. As 

palięku tave.
„Apie ką tu kalbi?“

Aš buvau pasilikusi.iki šio laiko. Aš nusprendžiau, kad 
aš būsiu, iki mes sugrįšime namo. Aš išlaikiau savo žodį. As 
iškentėjau daugiau, negu kad galima buvo įskenteti, bet dabar 
viskas baigta. Aš padariau viską, ką galėjau. Mes sugųzo- 
me į Londoną ir aš galiu eiti .

Jis žiūrėjo į ją su begaliniu nusistebėjimu.
„Ar tu padūkai, Anne?“

O mano. Dieve, ką aš iškentėjau. Kelionė į Singapūrą, 
žinant visiems karininkams ir net kiniečių patarnautojams. 
Ir Singapūre, kaip žmonės viešbutyje žiurėjo } mus, ir užuo
jauta kurią aš turėjau pakęsti, ir akmenys metami } mus, ir 
3U sumišimas, kada jie suvokė, ką yra padarę. Mano Dieve, 
aš galėčiau juos užmušti. Tai begaline kelione j namus. Ne
buvo nė vieno keleivio, kuris nežinotų, Jie reiske tau panie
ką ir vengė parodyti man prielankumą. O tu toks savim pa- 
tenkmtas ir malonus, nieko nematąs, nieko nejaučiąs, Tu tu- 
Datenv J^nosio kailį. Vargas žiūrėti į tave tok} plepų ir 
tu Prašeisl kPrijai' štai kas mes buvome. Atrodė, tarytum 

gėdžiu Jle tav* iškoliotų. Kaip galima būti tokiu be-

abejiigumT iHšdidūmo PaSaliau’ ^ai nereike'° užsidėti 
ji metė į šalį santūra ir savu^s’ kurią Pnve.r®ta bu?(o detis> ir 
pylėsi iš jos lūpų. kontrolę. Žodžiai nuodinga srove

„Mano brangioji, kaip tu „i;
rė jis švelniai, šypsodamasis. butl tok^a neprotinga, ta- 
susierzinusi, kad tavo galvoje’ es* ^a^a' nervinga ir
man nepasakei? Tu panaši j kaimo'n''103 mintys. Kodėl tu 
Londoną galvoja, kad visi į jį spokso kuris atvVkęs > 
galvos nekvaršina, o jeigu taip ir būtų, tai k -s dčl mūsų sau

as ls to? Tu turė-

KULTŪRW€>KWJVIKA
MENININKŲ IR ARCH1 TEKTŲ DĖMESIUI.

1951 pabaigoj, 1952-jų mtų 
pradžioje Amerikoje veikiąs 
Laisvosios Europos — Free 
Europe — komitetas ruošia 
kilnojamąją Rusijos pavergtų
jų tautų meno ir architektūros 
parodą, kuri bus parodyta dė

10 mėnesių. Tam tikslui prie 
Free Europe sudarytas specia 
lūs parodos komitetas.

Parodoje su savo darbais 
kviečiami dalyvauti lietuvių, 
albanų, bulgarų, čekoslovakų, 
estų, latvių, rumunų, lenkų, 

rinktos 32 finalistės, iš kurių 
tik 10, jų tarpe Irena L. Gu- 
deliūnaitė, buvo priimtos vai
dinti filmuose. Baigusi specia 
lią studiją, pirmą kartą pasiro 
dė vadovaujamoje rolėje dau 
gau kaip valandą lakio trun
kančiame flme „Pilypo komp
leksas“, kuris seniau vadniosi 
„Mergaičių licėjus“. Filme 
dalyvauja ir keletas lietuvaičių 
šokėjų iš teatro „Colon”, jų 
tarpe p-lė Ryliškytė. Filmo 
direktorius yra Juan Carlos 
Thorry.
LIETUVOS MENININKAI 

RUSIJOS OKUPUOTOSE
ŠALYSE.

Sovietinė spauda praneša, 
kad iš Vilniaus į pietinius ša
lies rajonus išvyko didelė gru
pė Vilniaus menininkų: Stali
ninės premijos laureatai Balys 
Dvarionas, Jadvyga Petraške- 
vičiūtė ir Jonas Stasiūnas, 
smuikininkas Aleksandras Li- 
vontas, valstybinės filharmo
nijos choras, vadovaujamas 
Konrado Kavecko. Pusantro 
mėnesio laikotarpyje bus su
rengta 10 lietuviškos muzikos 
koncertų, kuriuose dalyvaus 
žymūs simfoniniai orkestrai: 
Kislovodske — TSRS valsty
binis simfoninis orkestras, So
či kurorte — Leningrado fil
harmonijos ir kiti. Be to, Lie
tuvos TSR filharmonijos cho
ras atskirai surengs 15 koncer 
tų. Bus aplankyta Tbilisi, Ere 
vanė, Baku, Rostovas prie Do 
no, Kislovodskas, Soči ir kiti 
miestai bei kurortai.

Simfoninių koncertų progra 
mose — Stalininėmis premijo
mis įvertinti lietuvių kcfrnpozi- 
torių kūriniai: Juozo Tallat - 
- Kelpšos „Kantata apie Stali
ną“, Balio dvariono „Koncer
tas smuikui su orkestru“, kom 
pozitoriaus Stasio Vainiūno 
„Rapsodija smuikui su orkest
ru“.

K. Kavecko vadovaujamas 
choras savo koncertų progra
mose atliks Čaikovskio, Glin- 
kos, o taip pat Muradeli, SvieŠ 
nikovo, Šimkaus, Račiūno, Dva 
riono, Gruodžio, Kavecko Šve
do ir kitų kompozitorių kūri
nius bei TSRS tautų dainas.

Sovietinė spauda rašo, kad 
tai jau ne pirmas Lietuvos me 
nininkų išvyka į Ukrainą ir 
Moldaviją, Kaukazą.

— Rašytojas J. Petrėnas- 
-Tarulis, esąs išėjęs iš „Vieny

tai.
Visas parodos išlaidas, salės 

nuomą, reklamą etc. padengs 
„Free Europe“ parodos komi
tetas. Komitetas bus sudary
tas iš visų tautų atstovų (po 
vieną nuo kiekvienos tautos) ir 
po 1 atstovą iš „Free Europo“. 
organizacijos.

Eksponatai parodos metu ga 
lės būti parduodami, siekiant 
paremti architektus ir meni
ninkus.

Kiekvienas parodos dalyvis 
gali išstatyti 4 (keturis) savo 
darbus. Darbai turi būti įrė- 
muoti autoriaus lėšomis ir už
baigti nevėliau š. m. rugsėjo 
mėn. pabaigos. Darbai gali bū 
ti siunčiami ir . iš Europos. 
„Free Europe“ komitetas ap
mokės transporto išlaidas ir nu 
rodys ekspedicijos firmą. Dar
bai iš Europos bus surinkti Pa 
ryžiuje.

' Visais parodos reikalais pra 
šome kreiptis tiesiogiai šiuo 
adresu:

Mr. J. Budrys, 
Consul General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Laiškuose pažymėti šį kodą: 
Refer, tot. No. 5302-32—L. I.

Šis reikalas yra labai svar
bus ir jam reikia rimtai, ir atsi
dėjus pasiruošti.

LIETUVAITĖS ARGENTI 
NOS FILMOSE

Irena Lily Gudeliūnai.tė, Bu
enos Aires lietuvaitė, simpatin 
ga 16 metų gražuolė, su tėve
liais gyvenanti Avda, 1.7 de 
Octubre 2882, baigusi gimna
ziją su specialiomis anglų, 
prancūzų, mašinraščio ir kt 
studijomis, įstojo į medicinos 
fakultetą. Jos grožis ir artis
tiniai gabumai sudomino Ar
gentinos filmų produktorius. 
Iš kelių šimtų kandidačių, da
lyvavusių konkurse, buvo iš- bės“, kurioje anksčiau dirbo.

turn būti protingesnė, kad nesirūpintum tuo, ką daugelis kvai
lių sako. Ir ką, tu įsivaizduoji, jie sako?“

„Jie sako, kad tu buvai atleistas“.
„Na, tai buvo tiesa“, juokėsi jis.
„Jie sako, kad tu buvai bailys“.
„Kas iš to?“
„Na, matai, tai buvo taip pat tiesa“.

Vienai akimirkai jis pasižiūrėjo į ją susimąstęs. Jis 
šiek tiek sučiaupė lūpas.

„Ir kodėl tu taip manai?“ paklausė jis aštriai.
„Aš mačiau tai tavo akyse, kada atėjo žinia, ir kai tu at

sisakei vykti į įmonę, o aš nuėjau paskui tave į halę, kur tu 
ketinai pasiimti savo „topi“. Aš maldavau tave vykti, aš jau
čiau, koks pavojus bebūtų, tu neturėjai jo atsisakyti, ir staiga 
aš pamačiau baimę tavo akyse. Aš vos neapalpau iš pasibai
sėjimo“.

„Aš turėčiau būti kvailys, kad be jokio tikslo rizikuočiau 
savo gyvybe. Kodėl aš turėčiau tai daryti? Kur aš nematau 
intereso, ten aš'savęs nestatau į pavojų. Drąsa yra aiški kvai
lumo savybė. Aš nepriduodu jai ypatingo svarbumo“.

„Kaip tu tai supranti, kad kur nėra intereso, ten tu ga
vęs nestatai į pavojų? Jei tai yra tiesa, tai visas tavo gy'-'tji' 
mas yra gėda. Tu likai neištikimas viskam, ką tu gynr . 
kam, ką mudu gynėm. Tu mus pažeminai. Mes iškėlo„> ,afc 
į viršūnes, mes galvojome esą geresni už kitus, todėl kacl mes 
mėgome meną, literatūrą ir muziką, mes nepasitenkinome ne
garbingo pavyduliavimo ir vulgaraus apkalbėjimo gyvenimu, 
mes puoselėjome dvasinius dalykus, ir mes mėgome grožį. 
Tai buvo mūsų maistas ir gėrimas. Jie juokėsi iš mūsų ir pik
tai mus pašiepdavo. Tai bulvo neišvengiama. Storžieviai ir 
tamsioji liaudis paprastai nekenčia ir bijosi tų, kure domisi 
jiems nesuprantamais dalykais. Mes dėl to nesirūpinom. Mes 
vadinome juos filistinais. Mes niekinome juos ir turėjome 
teisę juos niekinti. Mūsų pasiteisinimas buvo, kad mes buvo
me ir geresni, ir kilnesni, ir protingesni ir narsesni už juos. 
Tačiau tu nebuvai nei geresnis, nei kilnesnis, nei narsesnis. 
Kada atėjo krizė, tu pabėgai, kaip primuštas šunytis, parietęs 
uodegą. Tarp tų žmonių tu neprivalėjai pasirodyti bailys. Jie 
niekina mus dabar ir jie turi teisę mus niekinti. Mus ir vis
ką, ką mes palaikėme. Dabar jie gali sakyti, kad menas ir gro
žis yra niekai. Kai žmonės panašūs į mus pateks į nelaimę, 
jie juos visuomet apleis. Jie niekad nepasiliaus jieškoję pro
gos mus įpulti, ir tu privedei juos prie to. Jie gali sakyti, kad 
to jie visada laukė. Tai yra jų triumfas. Aš siųsdavau iš 
pykčio, nes jie tave vadino Powder-Puff-Percy. Ar tu žino- 

Jai „Žinoma. Aš laikau, kad tai yra labai vulgaru, bet aš 
likau abejingas“. _ ...
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MŪW ffls P O RTA.S
P. VAITONIS LAIMĖJO KANADOS ŠACHMATŲ 
. — KARALIAUS VAINIKĄ.

Vaniouver, B. C. Rugpjū
čio 24 d. prasidėjęs Vancouve 
ryje Kanados šachmatų turny 
ras baigėsi rugsėjo 1 d. mūsų 
tautiečio P, Vaitonio laimėji
mu.

Pirmenybėse dalyvavo 13 as 
menų iš šių provincijų:

Ontario — 4
B. Col. — 3 
Monit — 2 
Sask. — ? 
Altą — 1 
Que. — 1

P. Vaitonis, laimėjęs devy
nias partijas ir tris sulošęs ly
giomis, išėjo pirmuoju su 10% 
taškų. Antroji vieta teko An
derson su 10 taškų ir trečia 
Bahatirchuc su 9 taškais (To 
ronto ir Ottawa).

Toliau seka:
taškai

4- tas Able Janofsky,
Man., ..................— 8

5- tas M. Turzevski,
B. C.............................— 6

6- tas M. Fox, Que, . .— 6
7- tas Dr. N. Divinski,

Mon., ................. — 5%

J. ŽILEVIČIUS ORGANI 
ZUOJA DIDELI JUNGTINI 

CHORĄ.
Lietuvos krikšto 700 metų 

sukaktuvėms paminėti iškilmė 
se dalyvaus didžit(lis jungti
nis choras, kurį muzikas J. Ži 
levičius organizuoja iš New 
Yorko, jo apylinkių ir Newar 
ko vyskupijos lietuvių chorų, 
sudarančių kelaisdešimt viene
tų.

Tų chorų subūrimas ir to 
jungtinio choro giedojimas pa
vestas tvarkyt komp. J. Ži
levičiui. Bus giedama choru, 
vieniems balsams vedant, ki
tiems pritariant, o taipgi ir uni 
šonu.

— Lietuvos baleto balerina 
A. Šlepetytė dalyvauja televi
zijoje.

— Dailininkas V. Vijeikis 
pasitraukė iš „Margučio“. Jis 
prieš tai vedė jo radijo progra 
mas ir iliustravo „Margutį“.

— L. Tolstojaus duktė Tat 
jana parašė knygą apie savo 
tėvo šeimos gyvenimą.

— Šokėja Aldona Šlepety
tė dėsto šokį Detroito Marcy 
kolegijoje. Ji turi, savo priva
čią baleto studiją.

8- tas J Taylor, B. C., — 5
9- tas F. Yerhoff,

Sass., .................— 5
10- tas W. Holowach,

Alta....................... -— 4
11- tas R. Hayes, Sass.,— 4
12- tas H. Ridout, Ont., —3
13- tas C. F. Millar, B.C.— 1

Turnyro eigoje vietinė spau
da mažai vertino mūsų tautie
tį ir laimėtojo jieškojo kitų 
tarpe. Tik rugsėjo 1 d. užbaig 
ta partija prieš buvusį S. S. S. 
R šachmatų meisterį Bahatir- 
chucką turnyrą nulėmė mūsų 
atutiečio" naudai. Vietinis dien 
raštis „The Vancouver Daily 
Province“ visuomet palankiau 
nusiteikęs naujų kanadiečių, 
buv. D. P., atžvilgiu ir šiuo 
kartu nepagailėjo vietos, gra
žiai paminėdamas tą įvykį, įsi
dėdamas foto ir trumpai skai
tytojams aprašydamas „Nau
jojo Kanados šachmatų kara
liaus*1 bėgimą mažu laiveliu iš 
Lietuvos į Švediją nuo bolševi 
kinių agresorių, kur ir nieko 
bloga nedarantis, nėra apsau
gotas nuo arešto ir trėmimų. 
Kiti laikraščiai aprašė trum
piau.

Turnyras baigėsi vaišėmis 
didžiausiame šio miesto „Van
couver Hotel’ *, kur naujam Ka 
nados šachmatų čiampionui 
įteikta pereinamoji taurė, jau 
einanti iš rankų j rankas nuo 
1904 metų.

I P. Vaitonis po sunkių rung 
tynių dienų š. m. rugsėjo 3 d. 
išskrido atgal į Hamiltoną prie 
savo kasdieninio darbo. A. D.

Toronto, Ont. Kanados šach 
matų didžiūnų pirmenybių tur 
nyre, mūsų šachmatų žvaigž
dė Povilas Vaitonis išplėšė pir 
mą vietą, tuo įgydamas Kana
dos šachmatų meisterio titulą, 
pereinamąją taurę, 300 dol. 
premiją ir teisę kitais metais 
dalyvauti pasaulinėse šachma
tų pirmenybėse. Puikus laimė 
jimas!

P. Vaitonis — surinko 10% 
taško (iš 12 galimų). — laimė 
damas 9 partijas ir 3 sulošda- 
mas lygiomis.

Pirmadienio naktį (3. 9. 51) 
11,55 Malton aerodrome sutik 
ti meisterį, be jo žmonos, susi
rinko gražus būrelis hamilto- 
niškių ir torontiškių. Vieni 
griebė meisterį sveikinti, kiti 
taurę apžiūrinėti. Meisteriui

ji kainavo daug energijos — 12 
vai. kelionė į vieną pusę ir 
daug partijų, kuriose reikėjo 
rungtis jo 10 valandų. Bet už 
tai dabar pirmas iš pirmųjų 
Kanadoje, o kitais metais re
prezentuos pasaulinėse pirme
nybėse ne vien Kanadą, bet ir 
Lietuvą. Valio mūsų meiste
ris. Kostas.

SVEIKINAME KANADOS 
ŠACHMATŲ ČAMPIONĄ 
Tautiečiui Povilui Vaitoniui, 

Kanados Šachmatų 
Nugalėtojui.

Nuoširdžiai džiaugiamės kar 
tu su Jumis Didžiojo Laimėji
mo proga — įgijus Kanados 
Šachmatų Nugalėtojo Vardą.

Sveikiname ir linkime be lie
tuviško pasiryžimo dar ir sėk 
mės: 1952 metų Pasaulio Pir 
menybėse iškovoti ne menkes 
nių rezultatų.

Ottawos lietuvių vardu
Apylinkės Valdyba.

UKRAINIEČIAI PAŠALIN 
TI IŠ FUTBOLO.

Rugpjūčio pradžioje įvyku
sios rugtynės tadp Ukraina I 
ir kanadiečių St. Andrews ko
mandų aukščiausioj Toronto 
National lygoj sukėlė labai ne 
malonų incidentą. Esant kie
tam su brutalumais žaidimui, 
vienas kanadiečių žaidėjas nu
mušė nuo kojų neseniai iš Vo
kietijos atgabentą ukrainietį 
centro puolėją, kuris sunkiai 
susižeidė. Stokuojančiam ob
jektyvumo teisėjui sušvilpus 
įtempto kėlinio pabaigą, susi
jaudinusi publika įsiveržė į 
aikštę ir padarė savo teismą: 
teisėjas prarado kelis dantis, 
o kietasis kanadietis tapo su
spardytas kojomis. Kiti kana
diečių žaidėjai, bandę ginti tei

sėją, taip pat smarkiai nuken
tėjo. Visame stadione beesąs 
vienintelis policininkas neišma
nė, kaip palaikyti tvarką, kurią 
atstatė skubomis iškviestas vi 
sas policijos būrys. Po „kovos“ 
triukšmo 5 žmonės tapo nuga
benti greitąja pagalba ligoni
nėn.

Toronto futbolo sąjungos 
vadovybė savo ekstra sušauk
tame posėdyje visiškai suspen 
davo ukrainiečių klubą iš visų 
fuabolo žaidimų, nors jie ne
atsakingi už publikos įsikarš
čiavimą. (ap.).

PATIKSLINIMAI.
30(224) ,,NL“ nr. sporto 

skyriuje buvo paršyta, apie kai 
myninius sportininkus. Dėl to 
rašinio „Ateities“ v-bos vardu 
p. J. Šaliūnas rašo, kad yra įsi
brovę netikslumų: pirmame su 
sirinikme vienbalsiai pasisa'ky 
ta už susijungimą. Tą nutari
mą sporto klubai turėjo ap
svarstyti savo tarpe, tai A. su- 
sirinikme tenis. pasisakė už vie 
nybę, o krepš. — prieš Antra
me susirinikme dalyvavo ne 
vienas „A.” atst., bet visi, kas 
norėjo. V-bos jiems buvo pa
reikšta, kad jie gali, kas nori, 
stoti į bendrą klubą. „A.“, ku 
ri yra negrupelė, bet sporto 
klubas, politika neužsiimanti. 
„A.“ pageidauja ryšių su Ka
nados sportininkais ir prašo 
rašyti adresu: J. Šaliūnas, 2450 
W. 59 St., Chicago 29, Ill., U. 
S. A.

B A L T I C K A
LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

Telefonas: DO 0357.

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau!

Prašau paskelbti laikrašty šį 
mano laišką.

Dažnai susiduriu su tautie
čiais, kurie dėl mano deporta
cijos yra klaidingai informuo
ti.

Daugumas turį žinių, kad 
mano deportacija buvusi su
laikyta tik dėka Toronto lietu
viškų organizacijų.

Čia yra netiesa. Mano de
portaciją per laikraštį iškrai
pytai ir visai nesąmoningai iš
pūtė Torontas. Bet emigraci
jos D-tas dar nė%ieno, susir
gusio plaučių liga, nėra grąži
nęs. Gal yra buvę atsitikimų, 
kad kas čia atvyko sergantis ir 
tuojau buvo patalpintas ligo
ninėn ar sanatorijon, ir, 'kaipo 
nebepagydomas, pasidaręs 
kraštui našta, galėjo būti grą
žintas. Man tas nebuvo tai
koma ir jokio pavojaus depor
tacijai nebuvo.

Man materialinė parama bu
vo reikalinga, ir aš ją gavau iš

it

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS LEIDYKLOJE
galima gauti šių lietuviškų knygų:

Kaina dol.
1. Lietuvių Kalbos Vadovas, Prof. Skardžius ir kt.

606 pusi., įrišta..................................................................... 4,50
2. Princas ir Elgeta, Apysaka, Mark Twain, 192 pusi,

įrišta, iliustruota ................................................................. 1,20
3. Tėvelių Pasakos, A. Giedrius, 59 pusi, iliustr...........0,25
4. Vyturėliai Laukuos, V. Šimaitis, eilėr. vaikams,

įrišta, iliustruota ......................................................  0,65
5. Lietuvių Literatūra, P. Naujokaitis, 316 pusi., įrišta 2,—
6. Esmaičio ir kitų autorių vadovėliai ..........................
ir kitų knygų vaikams ir suaugusiems.

Netrukus išeis iš spaudos A. Giedriaus Tėvų Pasakos. 
Kreipkitės į Leidyklą (Litauisches Zentralkomitee, Hanno
ver, Hegelstr. 7, Germany) ar pas vietos platintojus. Pla
tintojams nuolaida. Pareikalavus siunčiame katalogą.

daugumos L. T. Skyrių, ku
riems aš lieku amžinai dėkin
gas.

Iš Toronte gyvenančių lie
tuvių, bei lietuviškų organiza
cijų nesu materialinės paramos 
gavęs.

Buvęs net Kanadoje leidžia 
mame anglų kalba laikraštyje 
straipsnis, kur buvusi, aprašyta 
visa mano iškraipytos deprota 
cijos istorija. Esą aš tik dėka 
vieningų lietuviškų Toronto 
organizacijų, buvęs taip mate
rialiai sušelptas, kad buvęs 
nuo deportacijos išgelbėtas.

Gerbiamieji, kas dar tokį 
laikraštį turite ar nors skaitė
te tikrai ir prisimenate to 
straipsnio autorių, prašyčiau 
pranešti man, už ką būsiu dė
kingas. Aš noriu išaiškinti tą 
autorių, ar nors tą asmenį, ku
ris klaidingas suteikė žinias.

L. Armalis.
Simcoe, Ont.
76 Culver St.

COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC 
LICENZIJUOTAS ELEKTROS KONTRAKTORIUS

H. LAPAS
lf» 

>11'

M 

i

PATAISYMAI ;
VISŲ RŪŠIŲ ELEKTRIŠKI ĮRENGIMAI BEI J 

„ 322 WILLARD Ave. -
TELEF.: MU 6337 TORONTO - Ont. i

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 
iieluvių draugą.

C.E. C L F RAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. TO C529

„Nuostabu, kad jų instinktas buvo toks teisingas* *.
„Tu nori pasakyti, kad visas tas savaites tu ugdei tai 

prieš mane savo širdyje. Aš niekad nemaniau, kad tu esi tom 
tokia sugebanti.”

„Aš negalėjau tavęs apleisti, kada kiekvienas buvo prieš 
tave*’. Aš buvau tam per išdidi. Kas beatsitiktų, aš prisie
kiau, kad būsiu su tavim, ligi mes grįšime namo. Tai buvo 
kankynė“.

„Ar tu manęs daugiau nebemyli?“
„Mylėti tave? Aš tavęs labai neapkenčiu“.
„Anne“.
„Dievas žino, kaip aš tave mylėjau. Aš garbinau žemę, 

kuria tu vaikščiojai. Tu buvai man viskas. Aš tikėjau tavimi, 
kaip kiti žmonės tiki Dievu. Kai aną dieną aš pamačiau tavo 
akyse baimę, kada tu pasakei man, jog nemanai statyti savo 
gyvybės pavojun dėl kažkokios sugyventinės ir jos maišyto 
kraujo vaikų, aš buvau pritrenkta. Aš jaučiausi, lyg kas bu
tų išplėšęs mano širdį ir ją sutrempęs. Tada tu užmušei ma
no meilę mirtinai. Nuo to laiko, kai tu mane pabučiavai, aš 
turėdavau save valdyti, kad neatsukčiau savo veido. Vien tik 
mintis apie tai darė mane fiziškai sergančia. Aš nepakenčiu 
tavo vidinio pasitenkinimo ir to baisaus nejautrumo. Galbūt 
aš galėčiau atleisti tau, jei tai būtų momento silpnybė ir jei 
po to tu būtum susigėdęs. Aš jausčiausi nelaiminga, bet ma
no meilė buvo tokia didelė, kad aš tavęs pasigailėčiau. Bet tu 
neturi gėdos. Ir dabar aš netikiu niekuo. Tu esi tiktai kvai
las, didelių reikalavimų vulgariškas apsimetėlis. Verčiau aš 
norėčiau būti paprasto plantatoriaus, su bendromis žmoniško
mis dorybėmis, negu tokio dirbtinio žmogaus, kaip tu, žmona“.

Jis nieko neatsakė. Palengva jo veidas pradėjo reikšti 
sumišimą. Jo gražūs, taisyklingi bruožai baisiai išsikreipė, ir 
jis staiga pradėjo garsiai kukčioti. Ji tyliai suriko.

„Nereikia, Albane, nereikia“.
„O, brangioji, kaip tu gali būti su manim tokia žiauri? 

Aš garbinu tave. Aš atiduočiau visą savo gyvenimą, kad tau 
įtikčiau. Aš negaliu be tavęs gyventi“.

Ji atstatė rankas, lyg kad apsisaugotų nuo smūgio.
„Ne, ne, Albane, nemėgink manęs sugraudinti. Aš nega

liu daugiau sui tavim gyventi, tai būtų baisu. Aš niekad nega
lėsiu pamiršti. Aš turiu pasakyti, tau tiesą, aš tave niekinu ir 
tu veiki mane atstumiančiai* ‘.

Jis nusileido prie jos kojų ir mėgino nusitverti kelių. 
Sunkiai kvėpuodama, ji pašoko, ir jis paslėpė savp galvą tuš
čioje kėdėje. Jis graudžiai verkė su pasikūkčiojimais, kurie 
draskė jo krutinę. Garsas buvo baisus. Ašaros teiltėjo iš An 
nės akių, ir kad negirdėtų to baisaus isteriško verksmo, ji už
spaudė rankomis ausis, aklai klupdama, nuskubėjo prie duru 
ir išbėgo. _ Pabaiga.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS E

E- D- BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

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, 

l klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
• kimus ir korespondencijas.
I UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
' Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me

tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 
, $ 11.00, _pusei metų $ 5.50.

■ Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Hžlsted Street, Chica
go 8, Ilk, U. S. A.

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.

Estiška kailių prekyba siūlo Tamstoms gražius, aukštos 
kokybės

Kailinius paltus
fabriko kainomis. Galima ir išsimokėjimui. Atsilanky

kite ir įsitikinsite.
Darome taip pat pataisymus perdirbimus.

Kailininkas A. KOTKAS.
1481 Bishop St., Apt. 3,

Montreal. Tel. BE 4075.

NORIMOMIS AbGLISKAl 1
. LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tar, tautiniame YMCA skynu 
je Momrealyje

, ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS ,
MOKINIAMS. į

Siųskite penkis lolenus reregistracijai ir mokėkite tti- i 
> erius mėnesiui. ■'

Rašykite;
Laslie Mackintosh Reg d., P O Box 294 Westrnou.i»l.

Quebec J

TE L. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITT3.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Pristatymas į namus, o penktadieniais ir į Longeuil.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

76 Culver St., SIMCOE, Ont.
ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ:

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.
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FORT WILLIAM — PORT ARTHUR, ONT.
Atlieka stažą.

Broliai Jonas ir Pranas Balt 
rušaičiai atlieka gydytojų prak 
tiką vretos ligoninėje, kuri yra 
privaloma visiems svetimša
liams gydytojams prieš gaunat 
teises verstis gydytojo prakti
ka Kanadoje. Vietos lietuviai 
džiaugiasi juos bent laikinai tu 
rėdami savo tarpe ir linki sėk
mės atgaunat savo .profesines 
teises.

bet visos mišrios. Visais atve
jais lietuviai vyrai vedė svetim 
tautės, o kelią tam praskynė 
Lietuvos pasididžiavimas — 
studentai. . . Paskutiniu laiku 
čia atvyko keletas šeimų, bet 
veik visos taip pat mišrios. Ir 
šiais atvejais tik lietuviai vy
rai yra vedę svetimtautes, daž 
nai vokietaites. Įdomu,
nei viena ir nemano išmokti 
lietuviškai, o jau kai kurių pra 

/-dedą kalbėti vaikai kalba ang
eliškai, vokiškai, lenkiškai, bet 
Įtik ne lietuviškai. Charakteriu 
ga, kad čia nežinomas atsitiki
mas, kad lietuvaitė būtų ište-

kad

ŽEMYN UŽTVARAS!

Išvyksta
A. Jonikas su šeima, 

tuonis i 
gražiame ūkely, ruoišasi grei
tu laiku išvykti į Rytinę On
tario dali. Vietos lietuviai ap
gailestauja šios uetuviškos šei
mos, kuri daugeliui yra padė
jusi atvykti į šį kraštą bei įsi
kurti, išvykimą. Linkime sėk
mės įsikuriant naujoje vietoje.

Jau anksčiau iš šių miestų iš
vyko keletas šeimų, kiti net 
parduodami savo spėtus pasi
statyti namelius. įvykimų 
priežastimi daugiausiai yra ne
gavimas pastovaus darbo.

Staigmena.
Vietos dypukų „motinai 

Petrei Bružienei, jai visai ne
žinant, Ponai Drukteiniai ir Jo 
naičiai suruošė tikrai gražią ir 
•jaukią gimtadienio kavutę. Ce 
lebrantė net iki ašarų buvo tos 
staigmenos sujaudinta.

Rekordiškai liūdna statistika.
Per paskutinius du metu čia 

susidarė kelios naujos šeimos,

metus išgyvenę savoj'nas> ,1<ad lietuvaitė butų 
' kėjusi už svetimtaučio, 

vilkimės.
Bet

Džiaugiasi
Visi lietuviai nudžiugo, kai 

Port Arthuro miestą privers
tinai turėjo apleisti viena, ku
ri drįso savintis Lietuvos ope
ros solistės vardą ir labai pa
kenkė geram lietuvių vardui.

— Benius K. Vasaris.

Atėjo laikas tuos prieškari
nius santykius tarp dviejų kai
mynų pertvarkyti kiek sąlygos 
leidžia, nors pati Lietuva dar 
tebėra okupuota. Tie lietuviai, 
dabar atsidūrę tremtyje vaka-

OTTAWA.
— Kasmet įvykstančioje vie 

vietos parodoje, šiais metais 
tos parodoje šiais metais da
lyvavo ir estai su latviais, iš
statę be tautinių audinių, ncma 
ža keramikos ir auksakalystės 
dirbinių; minėti eksponatai bu 
vo atgabenti iš kitur, nemaža 
dalis jų parodos metu buvo 
parduota.

Gaila, kad lietuvių tarpe yra 
tikrai maža tokių dailiojo ama 
to specialistų, kurie vietos lie
tuvių komitetui talkininkau
jant turėtų savo gaminiams 
puikią rinką ir tuo pečiu pa
garsintų darbščios mūsų tau
tos vardą. A. V.

Austrijos iki Aus- 
turėtų iš prieška- 
taip sakant „unfi-

DĖL PRIEŠKARINIŲ EKO NOM1NIŲ LIETUVIŲ - VO
KIEČIŲ SANTYKIŲ.

ruošė, nuo 
tralijos, jei 
rinių laikų,
nished business“, turėtų dabar 
apie tai pasirūpint neatidėlio
jant pranešti apie tai savo ofi- 
cialoms įstaigoms, Legacijoms 
ir konsulatams, žinias, kiek ir 
kokio turto jiems grklauso iš 
Vokietijos arba kiek kokio tur 
to jie liko kalti vokiečiams. Šios 
žinios turėtų pasiekti Lietuvos 
įstaigas galimai greičiau. Pir
miausiai, kiekvienas šiuo klau
simu suinteresuotas tegu pra
neša iki rugsėjo 15 d. tik pre
liminarines žinias, tik kiek vė
liau tepraneša galimai tvirtai 
dokumentuotas. Neužmiršti
na, kad čia nekalbama visai 
apie karo laiku įsipareigojimus, 
bet tik apie prieškarinius tur
to reikalus.

Lietuvos Pasiuntinybė.

REISE BOURDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČll/KAS

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

(Atkelta iš 3 pusi.) dar kartą išryškėja du labai 
be pasigardžiavimo, kad „ka- skirtingi veidai: anglų darbie- 
įėjimai ir darbo stovyklos Ru- C,1O> kuriems atstovauja Mor- 
sijoje egzistuoja dėl šitokiu vi risonas ir ame praktiškai ats 
visu krimanilistu“. tovauja visus Vakarų demo

kratijų socialdemokratus ir 
Tačiau, kad Rusijoje visaga bolševikiško Ivano neretai ir- 

lė slaptoji policija gali krimi- gi. užsirmojančio pavaidinti ,,so- 
nalisto kortelę prisegti ne tik cialistus“, „socializmo kūry- 
„kiekvienam mirtingajam“, bą“, kuri yra tiek nat tikiu, 
bet net tokiems istoriniams ko kiek jų skelbiama „tikroji de- 
munizmo didvyriams, kaip mokratija“, tai yra jovalas tarp 
Trockis, gen. Tuchačevskis, nesulyginamos „modernios“ 
maršalas Tito, nebeskaitant valstybinio kapitalizmo vergo- 
tūkstanč’ių^ kitų ilgamečių V(js bei. politinio teroro, ir kurį 
raud. karžygių — pasiųstų jų „švari“ propaganda nesigė- 
„kaž kodėl“ miriop, „Pravda“ dija prieštarauti ne tik so- 
skrupulingai nutyli, Tolimes cialdemokratų, bet ir viso pa- 
ni „Pravdos“ argumentai di- šaulio krikščionių demokratijų 
desne dalimi skiriami įrodinė- partijoms, vadindama juos „de 
jimui, kad šių dienų britų ir mokratijos išdavikais“. Bet 
amerikiečių polit. lyderiai yra senas priežodis sako: „neik su 
skatintomis naujo pasaulinio velniu obuoliauti — liksi be 
karo ir tai įrodė Korėjos įvy- obuolių ir be rnaišol“. 
kiliose.

Abiejų pusių pasisakymus WMBBMtma&wwts 
aprašo ir analizuoja tokie žy
mūs Londono dienraščiai, kaip KAS REMIA 
„The Times“ (neprikl.), Dai
ly Express, „Daily Telegraph“ „NEPR1KL. LIETUVA“ — 
(konserv.), „News Cronicle“ REMTA TTFTIIVnc
(liber.) ir darbiečių „Daily Mi REMIA LltlUVOb
ror“ ir „Herald“. Iš pasakyto LAISVĖS KOVĄ !

BELLAZZI-LA M Y, INC « 
>f* 

g t-o cn:i 7679 George St., ..... . .. «g TR 5151 Ville Lasalle. «
g Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Jt Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popiens. w

>16

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

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

Kreiptis po 5 vah p. p. ir šešt.

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.

BALDŲ, ELEKTROS REIKMENŲ, RADIO 
PREKYBA

Brouillette & Gagnon Ltee 
6014 BOULVARD MONK, WI 6144, MONTREAL ' 
maloniai kviečia atsilankyti į savo prekybos namus, kur ' 
yra gausus įvairių baldų, elektros reikmenų, elektri- [i 
nių bei gazinių pečių, radio (PHILIPS — be kurio eu- 

ropiečiai neapsieina) pasirinkimas. į
Duodama lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. i.
6 krautuvės Montrealyje. Pirksite pigiau negu kitur.

Mūsų atstovas lietuvis
JUSTAS STROPUS j

Tamstoms maloniai patarnaus, suteikdamas reikalingas •; 
informacijas. Susisiekite su juo iš anksto telefonu •] 
TR 1610 (6672 Beaulieu St., Ville Emard). ■;

Tel. HE 4114 ?
S. MAZULAITIS ,1

SIUVĖJAS
6920 Monk Blvd Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36, Į

I
D £ M E S I O |

Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams! $
Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme.

Prekyba ir pataisymai. ft
PETE'S RADIO SERVICE |

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 »

,------------ ------ —
ji VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
t! laidotuvių

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

=žt~..........>lt ■ IH~~ 'H ■ 'ig—~— M ■'■■■'==

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte !
! « 

JOAlAS IJSDRELE 
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus ■

* kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geiiausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas :
! SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

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

•> V ••■ M K---------------------- L—w ir............ - 16—*

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS I

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.

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

12102 FULLUM ST. AMherst 0«94

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville Lasalle.

A. GAURYS. P. ADAMONIS.

CAPITOL FURNITURE CO.,
ft 391 St. Catharine St. W. Montreal. į
|Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų* 
« ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. < 
ft Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. <
§ Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- ' 

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. '
t TEL. LA 8621.

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

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

Avenue, Ville Lasalle. 
TR. 7849.

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

FILATELISTŲ ŽINIAI,

Festival of Britain proga, BRITŲ PAŠTAS išleido 
6 rūšių festivalį propoguojančius PAŠTO ŽENK
LUS, kurių bendra vertė 38 šilingai ir % 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 .

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

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

į ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

IMPERIAL ALTO COLLISSION i
Į G K E R A I T I S,
J Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį j 
i spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- 
i gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. į 

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

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

, 251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578.
: !

Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi
sokias medžiagas.

> 20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už atlie- .
karną darbą.

PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

s
Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
i sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)
Siuntinys N r. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
t sv. margarino
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2244 W, 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 K IEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

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

1 sv. *okolad>>
Siuntinys N r 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

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

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių tan>%ų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
454 sv. cukrumi
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 av. kiaulinių taukų

2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų ..............$ 5.25
C. 15 sv. k. taukų $ 8.00
Siuntinys Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70
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HAMILTON tys yra naujakuriai - ateiviai. 
Tąją padėką su malonumu Apy

vietoje apylinkės valdyba dė
koja visiems aukotojams ir vi-

TRUPUTIS APIE MARCELINĄ STYGĄ.

EUROPOJE ESANTIEMS LIETUVIAMS TREM1L. 
NIAMS SUŠELPTI VAJAUS APYSKAITA.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba 1951 metais Hamilto
no lietuvių tarpe pravedė šal
pos vajų, kurio rezultatus skel
bia visuomenės žiniai:

1. Pinigai: surinkta grynais 
pinigais 5 76.00 dolerių, iš ku
rių aukotojų pageidavimu skir 
tina — a) BALF'ui — 261,50 
dolerių, b) Vasario 16 dienos 
gimnazijai Diepholz'e — 193, 
50 dolerių, c) Tbc sanatorijų: 
ligoniams — 102.50 dolerių ir 
d) karo invalidams — 18.50 
dolerių.

Padaryta išlaidų surinktų rū 
bų, avalinės ir maisto supaka- 
vimui, persiuntimui ir kit. su
moje — 92.06 doleriai. Likutis 
vis ų surinktų pinigų — 483.94 
doleriai perduoti BALF-ui, ku
riai sumai gautas pakvitavi
mas. Ryšyj su padarytomis iš 
laidomis atitinkamai sumažės 
ir atskiroms pozicijoms skrti- 
nos sumos.

2. Rūbai ir avalinė: surink
ta ir surūšiuota, supakuota ir 
persiųsta j BALF'o centrinius 
sandėlius New-York e (USA)
— 16 maišų su rūbais ir 3 dė
žės avalinės, bendro svorio — 
2010 svarų.

Rūbų suaukota: 1) vyr. pal 
tų — 49, švarkų — 97, kelnių
— 26, balt. apat. ir virš. — 
106,

2) mot. paltų — 90, kostiu-

linkės Valdyba perduoda vi
siems Hamiltono tautiečiams - 
- aukotojams. Šalpos vajaus 
sėkmingas pravedimas įvyko 
todėl, kad visi tautiečiai su di
džiausiu noru ir pasišventimu

mų — 31, sijonų — 89, sukne
lių — 335, bliuzkų — 76, apat. 
baltinių — 85.

3) vaikams įvairių drabužė prisidėjo prie to darbo. Šioje 
lių — 252 vienetai. Be to, įvai 
riti megstukų vilnonių — 86, 
šalikų — 24, pirštinių — 16 
porų, kojinių — 46 poros, ska 
relių — 13, pižamų — chalatų 
— 11, rankinukų - muftų —
II, skrybėlių — 31, medžiagų 
rūbams — 8 gabalai, siūlų vil
nonių — 5 kamuoliai ir kit. Iš 
viso 1564 vienetai.

Avalinės porų: 1) vyrams— 
37, 2) moterims — 104, 3)
vaikams — 22. Viso 163 po
ros.

3..Maistas: 1) tremt. versli
ninko p. J. Kažemėko auka — 
rūkytų lašinių 100 svarų, 2) 
suaukota kitokio konservuoto 
maisto — 11,5 svarų. Viso —
III, 5 svarų.

Nors Hamiltono lietuvių ko 
lonija nėra priskirtina prie gau 
slogesniųjų (priskaičiuojama 
apie 1000 lietuvių), bet šie gra 
žūs Šalpos vajaus rezultatai ro
do, kad tautiečiai supranta sa
vo pareigas ir duosniai auko
jo. BALF'o Valdybos Pirmi
ninkas Kan. Dr. Končius at
siuntė Valdybai padėkos raštą 
už tokią gausią paranrą tremti
niams, ypač kad toji parama 
parama atėjo iš tų pačių tautie 
čių, kurie šiame krašte dar pa

soms Hamiltono lietuviškoms 
organizacijoms aktyviai prisi
dėjusioms prie vajaus. Ačiū 
visiems!

K. L. Bendruomenės, Hamilto 
no Apylinkės Valdyba.

1951 m. rugpjūčio 12 d. gegužinės apyskaita.
Pajamos:

1. Įėjimas atvykusių savo mašinomis ..........................
2. Gauta už bilietus autobusais atvykusiu 59 asme

nų po $ 1,00 .....................................................................
3. Už išplatintus 355 loterijos bileitns po $ 0,125. .
4.
5.

Pasta gegužinės aikštėj
Bufeto pelnas ..............

Viso $

$ 
205,00

a ukSta kokybė žema kaina
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkija ii kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS 
PER U S PARCEL POST.

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

Kaina U. S. doį.

5 5 sv. mlt. p.kavos
t 2 sv. m. p. kavos
/ y2 sv. kakao 

y2 sv. šokolado 
% sv. arbatos 
11 oz. kompoto

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado
y2 sv. arbatos

J 22 oz. kompoto

Nr. 16

$ 8,90

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
1% oz. j. pipirų
4 oz. kokoso 
y oz. kardamono 
\y2 oz. cinamono 
1 oz. majorano 
154 oz- paprikos

Nr. 17

$ 6.50

5 sv. m. p. kavos 
5 sv. g. k. taukų
2 s v. šokolado
5 sv.m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono
3 sv, g, k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon 
y2 s v. kakao 
y sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazda“

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
% arbatos

12 sv. gr. k. tauškų

Nr. 18 
$ 9.80

Njr. 19 
$ 9.50

Nr. 20 
$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.00

Individualūs pakietai 
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.

ANTANAS MATULIS 
maloniai kviečia tautiečius atlankyti jo

Užkandinę
kuri duoda gerą pasirinkim ą visokių užkandžių 

ir gėrimų.

7682 Edvard ir 6 Avė kampas, Ville Lasalle.
Telefonas: TR 8112.

EGIMJMhb AtlhClES BBUEAUi
16 Woolworth Bldg., I 

rein Aim.th,cm.,t aivai a i
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- X 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- k 
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- 1 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

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.

klases. Labai mėgęs mokslą, 
o ir dabar dar svajojęs astro
nomu tapti. Į Vokietiją dar
bams išvežtas 1942 m. Ten, 
po mėginimo pabėgti į Lietu
vą, patekęs į nacių kacetą, iš 
kurio, po begalės kančių ir var 
gų, tapęs paleistas. Po karo 
gyvenęs anglų zonoje ir tarna
vęs darbo .komandoje prie ka
riuomenės ir labai girtuokliau
davęs. Atvykęs į Kanadą, 
Brockvill‘ę, pagal brolių suda
rytas garantijas, metęs gerti, 
kas, jam čia gyvenant pasitvir
tino.

Gyvendamas Wellande, jo
kio pastovaus darbo neturėjo. 
Buvo stojęs dirbti medelyne, 
valgykloje, virvių fabrike ir 
prie geležinkelio darbų, bet nie 
kur ilgiau savaitės neišdirbo, 
pats metė darbą. Lankė kiek
vieną lietuvišką parengimą, mi 
nėjimą ir lietuviškas pamaldas. 
Nueidavo ir j vietinių kitatau
čių ruošiamus pasilinksmini
mus. Labai norėjo susirasti 
gyvenimo draugę ir įvairūs ne 
pasisekimai dėl to buvo įstūmę 
į nusiminimą. Gyvendamas 
hungarų šeimoje, buvo įsižiū
rėjęs į jauną šeimininkų duk
terį, kuri priklausė kažkokiai 
mažai religijos sektai. M. Sty 
ga lankė tos sektos bažnyčią ir 
būtų į ją įstojęs, jei mergaitė 
butų sutikusi už jo tekėti.

M. Styga skaitė „Nepriklau
somą Lietuvą“ ir ruošėsi Į ją 
rašyti korespondenciją iš wel- 
landiškių gyvenimo. Dabar, ka 
da palyginu jo pasakojimus 
apie kaceto pergyvenimus su 
kadaise „Liaudies Balse" ėju
siu nežinomu dypuko slapyvar 
de pasirašiusiu nacių kacetą 
aprašymu, randu daug panašu
mo, ir galima daleisti, kad tas 
nežinomas dypukas buvo M. 
Styga. Be abejo, „L. B.“ už 
tai jam sumokėjo nemažą ho
norarą, o pinigai tinginiui M. 
Stygai buvo labai reikalingi, 
nesvarbu, iš kur jie gaunami.

Wellanda jis apli.edo liepos 
mėn. pradžioje, ketindamas va 
žiuoti į tabako farmas jieškoti 
darbo.

Jo išvykimas į Lietuvą man 
visai nesuprantamas. Apie po 
litiką nekada nešnekėdavo, to 
dėl sunku buvo suprasti jo įsi
tikinimus, tačiau jų, kaip man 
atrodė, jis visiškai neturėjo. 
Finansiniai sunkumai, nepasi
sekimas merginų tarpe, noras 
jieškoti nuotykių susilpnino jo 
protą, o, gal, tai komunistinio 
idealizmo auka.

Adolfina Skaistienė.

Weiland, Ont. „Liaud. Bal
sas“ rašo, apie Marcelino Sty
gos išvažiavimą Į Lietuvą. Jį 
teko asmeniškai pažinti, todėl 
noriu Gerb. Skaitytojus supa
žindinti su asmeniu, kuris lais
va valia, pažinęs demokratiško 
pasaulio gyvenimą, pasirinko 
vergiją, o gal ir mirtį Sibiro 
taigose.

Vieną ankstyvo pavasario 
vakarą į duris pasibeldė smul
kaus sudėjimo, prastai apsiren 
gęs 28 — 39 m. vaikinas, pri- 
sistatydinęs Marcelinu Styga. 
Sakėsi atvažiavęs iš Londono 
ir jieškąs pastovesnio apsigy
venimo Wellande. Niekur iki 
šiol neįsikūręs, nors apvažinė- 
jęs nemaža Kanados vietovių, 
dėl pamėgimo keliauti iš vie
nos vietos į kitą. Wellandą nu 
matęs paskutine Kanadoje ap
sistojimo vieta ir jei čia nepasi 
seksią rasti patinkamesnio dar 
bo, slapta pareisiąs Amerikos 
sieną ir apsigyvensiąs anoje 
pusėje.

Iš vėlyvesnių išsikalbėjimų 
sužinojau, kad M. Styga kilęs 
iš Žemaitijos, ūkininko sūnus 
ir baigęs eksternu 4 gimnaz.

59,00 
44,37 

0,50 
133,32 
42,19 

$
55,00 
46,50 

4,00 
4,90 
1,65 
5,65 
2,24 
5,90 

20,00 
20,00 

5,00 
170,84 
271,35

išlaidos:
Sumokėta orkestrui ............................................................
Sumokėta už 2 autobusus .........................................

3. Dvi knygos premijavimui .........................................
4. Išmokėta už keliones į gegužinės aikšte p. 3 sąsk.
5. Bilietai loterijai.....................................................................
6. Loterijos fantai .................................................................
7. Pašto ir kitos smulkios išlaidos ...............................
8. Kaspinai tautiniams ženkleliams ..........................
9. Pasiųsta „Tėv. Žib.’* už skelbimus ir kt. į atarnav.
10. Pasiųsta ,,NL:< už skelbimus ir kt. patarnavimus 
ill. Pasiusta lietuviškos radio vai. vedėjui už skelb.

Viso $ 
Gryno pelno liko b 

TF Kanadoje Hamiltono Atstovybė.
ra ir Vincas Treigiai
Šventė turėjo būti rengiama ge 
gūžės mėn., bet buvo atidėta 
vėlesniam laikui. Dabar ha- 
miltoniečių parapija prašoko 
1000 žmonių, susikūrė daug 
naujų ir jaunų šeimų. Per 3

1.
2.

PARAPIJA ŠVENTĖ 3 M.
SUKAKTUVES.

Hamiltone lietuvių parapija 
įsisteigė 1948 m. ir į pirmas pa 
maldas atvyko apie 13 lietuvių, 
(kurių tarpe buvo žinomi visuo- 
meninkai pp. Bugailiškiai, Ve-

HAMILTONO LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS, S 
vadovaujant K. L,. Bendruomenės Valdybai, š. m. rug
sėjo m. 15 d., 8 vai. vak., salėje „DAINAVA“, 469 Bay j 
Str.

ir kiti. m. buvo per 100 jungtuvių, 
nemaža krikštynų ir kitų šei
myninių švenčių. A. G.

K

X

x

N., Hamiltone,
KANADOS ŠACHMATŲ MEISTERĮ

POVILUI VAITONIUI
pagerbti, rengia 

su įvairia programa. 
Kviečiame visus dalyvauti.

K. Moterų vakaras nukeliamas į š. m. rugsėjo m.
22 d. 8 v. vak. toje pat vietoje). ?

Rengėjai.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO 
bet

Alberto Norkeliuno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPiStS Reg’d

ui $0.0/ $1.000.00
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000..01

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

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta ka^di en iki 8 valandos vakaro.

I PRITYRĘS EUROPIETIS SIUVĖJAS

| K. STRAZDINS
4 priima vyriškų ir moteriškų drabužių už-mus ir pataisymus.«

4858 Jeanne Mance, Montreal. TEL. CR 3668. I
? Skambinti vakarais po 6 vai. (kalba latviškai, vokiškai, | 

rusiškai) |

i ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 1
■ ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba ) 

tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiimti- j
mo firmą.

Reikalaukite mūsų kainoraš čių! ;
A. PAULAITIS
Importe - Exporte. ;

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
670 Annette St., Toronto, atidarė

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

Lietuviškoje 
jsiso LADYG05 

baldu 
studijoje 

„ARTIS“ 
priimami, užsakymai ir pa
taisymai salionų, sofų, fo
telių. „St. Louis Texti
les“ užuolaidų ir baldams 

medžiagų. 

?*«tovybė — pardavimas. 
T ’*iausias pasirinkimas 
gatavų minkštų baldų (per 
500 vienetų), matrasų, 
vaikams lovelių tisiog iš 

faebriko sandėlių. 
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

LIETUVIŠKA

B A LD U KR A UI U V L
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

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

VICTORIA
CLEANERS

DYERS Co.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AĮMD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

and delivery I
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL1S 2836

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

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūsies karpetuf 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.

Allard Tr. 1135
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Ši sekmadienį, rugsėjo 16 d., visi į pikniku uždarymą
-■■■ -—y,;- ~XX XX—--- xx ... xx -.■xx— xx----- XX Sik -XX----- =XX"  =x»e

VISIEMS K. L. B. APYLINKIŲ ORGANIZACINIAMS 
KOMITETAMS

Liečia: Kartotekos reikalą, jų parinktose vietose, neatsie-
Kartu su K. L. B. Krašto Ta kia tikslo, nes per maža teat- 

rybos Rinkiminių taisyklių pa vyksta registruotis.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖ JIMAS IR SPEKTAKLIS
Praėjusį sekmadienį buvo 

tikrai didelė šventė. Ne tiktai 
Tautos šventė, bet ir didelė me 
nine šventė, kuri papildė, pa
gražino ir pa'kilnino Tautos 
šventę. Deja, dėl kažkurių prie 
žasčių Montrealio ALOKas ne 
painformavo Montrealio visuo
menės apie Tautos šventės mi
nėjimą, kuris buvo, nors ir 
trumpas, bet gražiai pareikštas 
kondensuota literatūrine dr. 

H. Nagio kalbos forma (ta kal
ba įdėta 2 puslapin). Tai re
tas atsitikimas, kad visuomeni 
nis, bendruomeninis komitetas 
nepainformuotų visuomenės 
apie jai ruošiamą minėjimą.

A. Rūko vaidinimas „Bubu- 
hs ir Dundulis“ praėjo labai 
gražiai, įspūdingai. Spektak
lio platesnį aprašymą įdėsime 
sekančiame numery, drauge su 
tą spektaklį iliustruojančiais 
vaizdais.

Į rugs. 8 d. minėjimą ir spėk 
taklį atsilankė per 700 asmenų.

Premjeros pasižiūrėti buvo 
atvykęs ir autorius A. Rūkas, 
kurį auditorija šiltai pasveiki
no. Po spektaklio, visa audito
rija karštai nutarė pasveikinti 
Lietuvos ir Kanados šachmatų 
meisterį Povilą Vaitonį.

PIKNIKŲ - GEGUŽINIŲ 
UŽDARYMAS

Šį sekmadienį, rugsėjo 16 
dieną, po pietų Montrealio lie
tuvių piknikai baigiami. Šio 
sekmadenio piknikas — gegu
žinė bus jau paskutinis. Todėl 
visi Montrealio ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Jeigu diena bus graži, tiki
masi svečių iš tolimesnių vie
tų ir iš Amerikos. Labai gali-

IŠNUOMOJAMAS 
dvigubinis frontinis kambarys 
apatiniame aukšte su laisvu 
virtuvės naudojimu, vedusiems 

arba pavieniems.

mas dalykas, kad iš Amerikos 
užsuks nemaža Bostono lietu
vių ekskursija.

PRANEŠIMAS 
MONTREALIEčIAMS

Iš anksto pranešama, kad 
KLT Montrealio skyrius š. m. 
spalio mėnesio 7 d., sekmadie
nį, Šv. Kazimiero parapijos sa. 
Įėję ruošia šaunią vakarienę su 
šokiais ir kitomis pramogomis. 
Plačiau apie tai bus parašyta 
sekančiuose „NL“ numeriuose.

LANKĖSI „NL” 
REDAKCIJOJE

Šį sekmadienį, viešėdami 
Montrealy, „NL” redakcijoje 
lankėsi rašytojas p. Antanas 
Rūkas, iš Čikagos; iš New Yor 
ko lankėsi p. Vladas Parojus, 
Viešėjęs pas savo brolį Juozą. 
Drauge su šiais svečiais iš Ame 
rikos lankėsi ir dr. Drevinskie 
nė ir pp. Jukneliai.

SKAUDI NELAIMĖ.
Šio mėn. 6 d. Tillsonburgo 

apylinkėje susidūrus trauki
niams tapo sunkiai sužeista ver 
danietė p. Julija Tamasonienė, 
kuriai sulaužyta kairioji ir su
žalota dešinioji koja. Šiuo me
tu gydosi Tillsonburgo ligoni
nėje.

Reiškiame užuojautą ir lin
kime greičiau pasveikti..

YRA SERGANČIŲ
Šiomis dienomis sunkiai su

sirgo J. Puniška. Jis paguldy
tas Notre Dame ligoninę. Sun 
kiai tebeserga p. Samuolienė, 
Victorijos ligoninėje. Namie 
tebeserg-a A. Jonelis. L. Ba
rauskas jau išėjo iš ligoninės. 
Kairiąja akimi jis gerai mato, o 
dešinioji akis reikalinga ope
racijos, nes ragenoje susidarė 
po sužeidimo randas. Tiktai 
dalis vydžiuko laisva ir pro ją 
p. Barauskas šiek tiek mato.

PRADEDAMI KALBŲ 
KURSAI

skelbimu, K. L. B. — LOK-as 
yra padaręs viską, kas reika
linga atstovų rinkimams į KL 
B — Krašto Tarybai skelbti. 
Tačiau LOK-o centrinėj karto 
tekoj tėra vos apie 600 užpildy 
tų kortelių. Reiškia, daugu
mas ALOK-ų net ir įregistruo 
tų lietuvių kortelių dar nėra 
prisiuntęs. Ryšium su tuo KL 
B-LOK-as įpareigoja visus 
ALOK-us: —

1. Nieko nedelsiant prisiųsti 
visas turime įregistruotų lietu 
vių korteles. Kortelių nuora
šus reikia pasilikti sau. (Siųs 
ti šiuo adresu: KLB-LOK-ui, 
7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, Que.).

2. Skubiai vykdyti tolimes
nę lietuvių registraciją, kur ji 
dar nėra baigta. Naujai įsire
gistravusių Lietuvių korteles 
siųsti LOK-ui kiekvieno mene 
šio gale.

3. KLB-LOK-as primygti
nai rekomenduoja visiems AL 
OK-ams registraciją vykdyti at 
lankant vietos lietuvius namuo 
se. Praktika rodo,, kad regis
tracija ALOK-ų būstinėse ir

4. Pavieniui gyveną lietu
viai kortelių gali gauti tiesio
giai iš LOK-o ir jas užpildę 
siunčia jam atgal, arba jo nu
rodytai artimiausiai apylinkei.

5. Paskutinis registracijai 
baigti ir kortelėms atsiųsti į 
centrą terminas KLB-LOK-o 
nutarimu nustatytas š. m. spa 
lio mėn. 15 d.

Tais daviniais remiantis bus 
vykdomas rinkimams atstovų 
skaičiaus nustatymas apygar
dose.

Primename, kad greitesnis 
K. L. B. suorganizavimas da
bar priklauso nuo ALOK-ų su
gebėjimo atlikti lietuvių regis
traciją ir gautų davinių ^tsiun 
timo LOK-o kartotekai.

Kanados LOK-as tikisi, kad 
ALOK-ai supras reikalo svar
bumą ir nedelsdami imsis re
gistracijos darbo.

Linkėdami geriausios sėk
mės !

P. Juškevičienė,
KLB-LOK-o Pirmininkas.

L. Balzaras,
Sekretorius.

DĖL TORONTO ALOK-o. 

Teirautis po 6 vai. vakaro 
482 Rielle Ave, Verdun. 

Tel: York 127Q.

SKUBIAI parduodami nauji 
baldai miegamajam ir svečių 

1.......... kambariui...................
Teirautis 2075 Montgomery 

St. nuo 6—8 vakare. 
Tel. H O 3146.

JONAS YASPELKIS, 
2045 Montgomery St. išnuo
moja šešių kambarių butą ir 
parduoda baldus. Teirautis 

telefonu: CH 7148.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys 6920 Mink Blvd., 

Ville Emard. Tel. HE 4114.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys vedusių porai arba 
mergaitei, su teise naudotis vir 
tuve, 4600 Chapleau St., arti 

Šv. Kazimiero bažnyčios.

Prancūzų kalbos kursai Eco 
le Olier, 310 Roy St., pradeda 
mi rugsėjo 17 d. 8 vai. v. Pran 
cūzų ir anglų kalbos kursai De 
Levis, 5940 Monk Blvrd, Ville 
Emard, pradedami spalio 1 d. 
8 vai. Prancūzų ir anglų kal
bos kursai Willibrord mokyk
loje, Verdune, pradedami spa
lio 1 d. 8 vai. vak. Į visus šiuos 
kursus galima užsirašyti pačio 
se mokyklose ir telefonu 
9214.

MONTREALIEČIŲ 
DĖMESIUI

Tautiečiams patariama 
savaitę apsilankyti Forume 
(St. Carherine, prie Atwater 
kampo), 'kur dabar vyksta gar 
šio jo New Yorko reviu — bale 
to ant rolikų spektakliai. Šį di 
džiulį, nepaprastai turtingą, 
puošnų, įvairių ir aukštai meist 
rišką spektaklį tikrai verta pa
matyti.
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J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

/ DUODU GERĄ KAILIŲ 
Ž PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

£

/
)

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

• 68S ALLARD Ave, Verdun. 
/ Telefonas HE 5853. 
į ----------- - —
( Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
t šeštadieniais — visą dieną.

• ELEKTRA
• RADIJAS

• TELEVIZIJA
REGISTRUOKITĖS DABAR į rugsėjo mėnesį 
prasidedančius dieninius, vakarinius ir korespon

dencijos būdu kursus.
Raštinė veikia kasdien 9— 5 ir vakarais 7—9.
CANADIAN SCHOOL OF ELECTRICITY

1204 Crescent St., Montre al, P. Q. |
Telefonas UN 6-0959.

| Pavardė ............................................................................... |
j Gatvė ..................................................................................I
| Miestas ............................................. Amžius................|

MUZIKOS PAMOKOS
Op. sol. E. Kardelienė duo

da dainavimo, fortepijono ir 
muzikos teorijos pamokas. Da
bar gali priimti dar kelis moki 
nius. Susitarti galima 'telefo
nu HE 0473 arba asmeniškai 
683 Beatty Ave, Verdun.

PADĖKA.
Visiems, kurie mane lankė 

sunkioje ligoje ligoninėje, 
ačiū: Gerb. klebonui J. Kubi
liui, kun. Vilkaičiui, kun. Kul- 
biui, p. Vaicekauskienei, skau
tams ir skautėms, p-lei Vasi
liauskaitei, pp. Jūškevičiams ir 
jų mamytei, Arlauskų šeimai, 
broliui Girdžiūnui ir jo dukte
riai ir žentui Morkūnams, pp. 
Kęsgailams, pp. Kužleikams, 
pp. Silickams ir jų dukrai, pp. 
Rimkams ir jų sūnui, jpp. Vins 
kams, p. Linauskui, p. Janu- 
žui, p. Klimavičienei su dukra, 
p. Zavadskienei, p. Gyvienei, 
p. Viliamienei ir krikštasūniui 
Viliamui, p. Viliamienei, p. 
Andrulioniui, pp. Gudams iš 
Brooklyno, p. Girdauskienei, 
p. Motuzienei, p. Motiešiūnui, 
p. Lukoševičiui, p. Skruibienei 
ir Adelei, p. Graibienei, p. Bin 
džiūneinei, p. Gorčinams, p. 
Mazulaitienei, p. Mačiulienei, 
p. Žemaitienei, p. Bepšienėi, p. 
Erslovienei, p. Pundzienei ir 
jos dukrai, p. Vinskienei ir dūk 
rai, p. Gretaitienei, p. Balsie
nei, p. Milevičienei, p. Belec
kienei, p. Zubienei, p. Vaupšie- 
nei ir p. Pakulienei. Visiems 
širdingiausias ačiū už gėles, sal

danius ir vaisius.
A. Stankienė.

Aš širdingai dėkoju už lan
kymą mano mamytės.

Sūnus Apolinaras Stankus. 
PRALEIDIMAS.

Pasikalbėjime su min. V. Si
dzikausku „NL“ 33 nr., antra
me puslapy prieš paskutinį 
klausimą, yra iškritęs šis saki
nio galas ir baigminis sakinys: 
„tautinių kultūrų ir mokslo 
centrų. Mes tikimės, kad 
Strasbourge susikurs ir mūsų 
tautinės kultūros židinys“.

WINDSORE.
ŠOKIŲ VAKARAS

Po ilgesnės pertraukos 
Windsoro lietuvių bendruome
nės pastangomis vėl ruošiamas 
nuotaikingas šokių vakaras.

Šokių vakaras įvyks rugsė
jo 15 d. Croatian National Ho 
me salėje. 2520 Seminole, prie 
šais žinomą rumunų salę.

Šokiams gros puikus pramo 
ginis orkestras. Pasilinksmi
nimo metu apatinėje salėje 
veiks turtingas bufetas.

Vakaro pradžia 7,30 vai. va
karo. Visi Windsoro ir De
troito apylinkių lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti.

Windsoro Liet. B-nės K-tas.
GAUTAS LAIŠKAS

p. Juozui' Kardeliui, anksčiau 
gyvenusiam Windsor, Ont., ad 
resatą prašome atsiliepti.

Alfonsui Keršuliui.

Buvusiame K. L. T. skyriaus 
susirinkime buvo nepasitenki
nimo, kad vietinis apylinkės 
LOK-as per visą vasarą gerai 
įmigo ir nesiruošia atsibusti.

Toronto ALOK-as jau pra
miegojo ir Kanados tautinę pa
rodą. Dar šių metų pradžioje 
parodos komitetas buvo už
klausęs, ar ir šiuo kartu lietu
viai dalyvausią parodos paren 
gimuose su savo daina ir šo
kiais ir buvo gavęs atgal tei
giamą atsakymą. Tačiau iki 
paskutinio laiko nieko nepada
ryta dėl dainos kolektyvo, nes 
atskiri choristai, dalyvavę Ta 
rybos susirinikme,; teiravosi 
dėl bendros padėties. P-nios 
Tamošaitienės, kuri šiemet no 
rėjo įtaisyti dar įspūdingesnį 
lietuvišką tautodailės kampelį, 
reikalas taip pat neaiškiai kaž
kur užkliuvo, nežiūrint kad jos 
sutikimas ir visas susirašinė
jimas buvo perduotas ALOK- 
o pirmininkui.

ALOK-o darbų programoje 
taip pat stovi Toronto lietuvių 
surašymas, kuris turėjo užsi
baigti jau gegužės mėnesį. 
Kiek girdėti didelė dalis vieti
nių organizacijų savo darbą 
atliko sąžiningai, kartu sūrinis 
damos apvalias sumas Tautos 
Fondui. Taip pat ALOK-as 
bemiegodamas prilaiko Diep- 
holzo gimnazijai aukas, kurių 
skubus išsiuntimas į vietą yra 
pagrindinė buvusios rinkliavos 
paskirtis.

Vietinis Toronto laikraštis 
„Tėv. Žib.“, kuris kartais „nuo 
širdžiai“ pasisieloja bendruo
meniškais reikalais, dažnai su
kurdamas fantastiškų ir neįgy
vendinamų lietuviškumo pa
laikymui projektų, kaip Toron 
to čekų pavyzdžiu lietuviška 
vasaros kolonija, taip pat visiš 
kai pramigo svarbiausius ir 
prie pat nosies stovinčius ne
atidėliotinus reikalus. Stekas.
DVI DIDELĖS ŠVENTĖS.

Šiuo metu Toronte turime 
dvi dideles šventes: vieną me
no, o antrąją — biznio. To
ronto meno galerijoje nuo rug
pjūčio 5 d. iki rugsėjo 16 vyks 
ta atgabenta iš Europos „Habs 
burgo dinastijos meno rinki
nių paroda“, kuri iš tikrųjų yra 
labai turtinga. Tokios parodos 
šiame kontinente — tikra re
tenybė.

Antroji — biznio šventė, va
dinama „Canadian National 
Exhibition“ mus ne tiek intri
guoja, tuo labjau, kad šiais me 
tais lietuviai net savo skyriaus 
šioje parodoje neturi. Reiški
nys labai apgailestautinas ir 
»et skandalingas. Įvairiausio 
pobūdžio tarpusaviams gin
čams ir vainai dėl kažkokio įsi 
vaizduojamo vadovavimo, ener 
gijos lietuviams netrūksta, ta
čiau kai reikalas sukasi apie ne 
palyginti svarbesnius dalykus, 
mūsų dinamikos, deja nėra.

Spaudoje, žinoma, pilotiš- 
kai nuplaunamos rankos sa
kant, kad parodos admistra- 
cija nenori kartoti tų pačių da
lykų, kad stoka organizuotu

mo, o apie tai, kad buvo pavė
luota pasirūpinti, ar kad Bebu
vo paprašyti ar įpareigoti ata
tinkami įtakingi ir su parodos 
administracija moką susikalbę 
ti asmenys, nekalbama.

Kanados didmiesčiuose tai 
netinka. Ne prieš dvi ar tris 
savaites pradedama jiems sce
nų jieškoti. Tokiais atvejais, 
žinoma, scenų administrato
riams nieko kito ir nelieka kaip 
tik mandagiai atsakyti kad ne 
norime kartoti tų pačių vaidi
nimų. O argi neaišku kiekvie
nam, kad lietuviškas liaudies 
menas, šimtmečiais kristaliza- 
vęsis, yra pernelyg pastovus?

M. LIETUVOS BIČIULIŲ 
DR-JOS SUSIRINKIMAS 

TORONTE.
Rugsėjo m. 30 d. 4 vai. p. 

p. Toronte, lietuvių parapijos 
salėje šaukiamas M. Lietuvos 
Bičiulių dr-jos Toronto skyr. 
narių metinis susirinkimas, 
kuriame bus valdybos bei re
vizijos komisijos pranešimai 
ir naujų organų rinkimas.

Praėjus vasaros atsosto- 
goms vėl tikimasi visa energi
ja dirbti tiek remiant visokerio 
pai mažlietuvių bei jų tuatinę 
kovą, tiek tų dviejų mūsų tau
tos dalių geresniam pažinimui 
ir sugyvenimui busimoj Ne
priklausomoj Lietuvoj. Todėl 
visi tautiečiai, kuriems mūsų 
tautos reikalai yra svarbūs, tu 
retų, nežiūrint pažiūrų skirtu
mo, prisiimti sau tos tautinės 
pareigos dalį. Tad kviečiame 
Toronto lietuvius atvykti į su
sirinkimą ir įsirikiuoti-į tą dar
bą.

Narių dalyvavimas būtinas.
M. L. B. Dr-jos Toronto ak. 

LAS PARENGIMŲ SEZONO 
ATIDARYMAS

„Laisvosios Lietuvos“ penk 
mečio ir LAS Kanados Vieti- 
ninkijos atstovų suvažiavimo 
proga, š. m. rugsėjo 15 d. 7 v. 
vak. UNF salėje, 297 College 
St. įvyksta linksmas šokių va
karas.

Bus gera muzika, loterija, šo 
kiai ir veiks bufetas su stipriais 
ir gaivinančiais gėrimais.

Mielą jaunimą ir visuomenę 
prašome atsilankyti.

„Laisvoji Lietuva“.

MŪSŲ MEISTERIS.
(Atkelta iš 1 pusi.) 

% taško, bet nesutikus, šešta
dienio rytą partiją ir tuo pa
čiu turnyrą laimėjo.

P. Vaitonis turėjo daug sim
patijų iš žiūrovų pusės i riš vie 
tinės Vancouverio spaudos, ne 
tik turnyrą baigiant, bet visą 
laiką.

Dabar Lietuvos ir Kanados 
meisteris turi teisę ir atstovaus 
Kanadą preliminarinėse pasau
lio pirmenybėse 1952 m. Euro 
poje; tiksli vieta dar nežinoma. 
Po šitų pirmenybių Jjus atrik- 
ta 10 geriausių šachmatininkų, 
kurie atskirame turnyre persi- 
rungs dėl pasaulio meisterio ti 
tūlo.

Linkime p. Vaitoniui sėk
mės. K. Lukošius.
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Š.
DĖMESIO HAMILTONIECIAMS !

m. rugsėjo mėn. 22 dieną, 19,30 vai. „Dainavos“ sa
lėje antį- i.eji šio

RUDENS ŠOKIAI
Programoje: vieno veiksmo komedija ir pora plastinių 

šokių.
Šokiams gros „Aidai“ su naujom jėgom. 

Bufete stiprūs ir gaivinantys gėrimai. Kviečiame vi
sus hamiltoniečius lietuvius ir iš apylinkių skaitlingai 

dalyvauti.
L. Kat. Mot. D-jos, Hamiltono skyrius.
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Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas), nuosa
vybės perleidimo, paskolų 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. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

| GYDYTOJAS Dr. ALEKSAS VALADKA

* pradėjo medicinos praktiką 506 Annette St. (prie Run- !
E nymede St.), Toronto. Ligonius priima pagal susita- [

rimą. Telef. MU 9959. 1
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