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VLIKas su diplomatu šefu susitarė
Skubu „Nepriklausomos Lie 

tuvos“ skaitytojams pranešti 
gerą žinią, kurios jie be abejo 
laukia. Būtent — geros ži
nios.

Gal todėl, kad žinios geros, 
man jas pasisekė šį kartą gau
ti gana nesunkiai. Pasisekė 
net gauti oficialus komunika
tas, apie kurį minėjau praėju
siame savo pranešime. Komu
nikatą čia pridedu.

KOMUNIKATAS.
Elta yra įgaliota pranešti, 

kad Lietuvos Diplom. Šefas 
St. Lozoraitis ir VLIKo Dele- 
garija š .m. rugsėjo 2—12 die
nomis tęsė pasitarimus dėl nuo 
latinio bendradarbiavimo Lie
tuvos laisvinimo darbe tarp 
VLIKo ir Lietuvos Diplomati
jos Šefo.

Visų laisvinimo veiksnių veik 
lai derinti susitarta daryti bend 
rus VLIKo Politinės Komisi
jos ir Diplomatijos Šefo pa
sitarimus, kuriuose bus svars
tomi visi politinės bei diploma 
tinės veiklos klausimai, liečią 
Lietuvos Valstybės Nepriklau
somybės atstatymą ir jos su
tvarkymą demokratiniais pag
rindais.

Kuo plačiausios Lietuvių vi
suomenės dalyvavimui laisvi
nimo darbe patikrinti susitarta 
bendrai šaukti konferencijas. 
Jų sudėtis, darbų tvarka, lai
kas ir vieta bus nustatoma VLI 
Ko ir Diplomatijos Šefo susi
tarimu.

Tais klausimais, kuriais ne
pasiekta susitarimo numatyta 
tartis tolimesnėje bendradar
biavimo eigoje.

Susipratimo dvasioje pasi
baigusių pasitarimų proga 
VLIKas ir Diplomatijos Šefas 
su didžiu skausmu ir pagarba 
minėdami Krašto aukas Lietu
vos laisvei, nuoširdžiai sveiki
na kovojančią Lietuvių Tau
tą, tvirtai siekiančią Tėvynės 
išlaisvinimo, reiškia jai ištiki
mybę. ; £ -į'

VLIKas ir Diplomatijos Še 
fas dėkoja visiems tautiečiams 
laisvajame pasaulyje, atsidėjus 
dirbantiems Lietuvos ir lietu
vių tautos gerovei. Siekdami 
darnumo lietuviškoje veikloje, 
jie taip pat kviečia sustabdyti 
visokius pasireiškimus, kurie 
nesiderina su lietuvių tautos 
vieninga kova dėl laisvės ir su 
lietuvių tautos solidarumu. (

Diplomatijos Šefas ir VLI 
Kas su tikru pasitenkinimu 
'konstatuodami augančią drau
gingų valstybių ir tautų simpa
tiją kovojančiai Lietuvių Tau
tai, nuoširdžiai dėkoja Lietu
vos draugams už jų paramą ko
voje dėl nepriklausomos Lietu 
vos atstatymo.

Rugsėjo 13 d., kaip spėjau, 
tiarai pasirašytas susitarimas 
iš vienos pusės Diplomatijos 
Šefo min. St. Lozoraičio, savo 
ir diplomatų vardu, iš kitos pu 
sės VLIKo delegacijos, kurią 
sudarė J. Norkaitis, J. Kamins
kas, J. Makauskis ir T. Šidiš
kis. Kaip kalbama, pasirašius 
susitarimą, iš abiejų pusių pa
reikštas pasitenkinimas. Tą pa 
sitenkinimą esąs pareiškęs ir 
VLIKo pirtnininkas prel. M. 
Krupavičius specialiai tam 
skirtame subuvime. Patikslini 
ma, kad VLIKo pirmininkas 
teigiamai įvertinęs 
ir pareiškęs, jog 
duos našių vaisių, 
tarimo vykdytojai 
reikšmę teigiamai 
lietuvybei. Min. Lozoraitis pa
sakęs, kad visko tikslas yra iš
laisvinti Lietuvą ir tokią ati
duoti į krašto žmonių rankas.

Kaip čia kalbama, spaudos 
sudarytoji nepalanki pasitari
mams atmosfera privedusi prie 
to, kad šalys iš pirmo posėdžio

ORO KELIU IŠ

sutarusios neliesti ginčijamų
jų klausimų ir apsiriboti vien 
Tėvynės išlaisvinimo ir jos at-

TREMTIES
kūrimo demokratiniais pagrin
dais klausimais. Tai ir lAivo 
geriausia bazė.

susitarimą 
susitarimas 
jeigu susi
suptas jo 

Tėvynei ir

Pasiruošimai gynybai
eina sėkmingai

TAIKA SU JAPONIJA PASI RAŠIUS. KONFERENCIJA 
OTTAWOJE. NAFTOS KLAUSIMŲ AKTUALU

MAS. AMERIKA RUOŠIASI VISU RIMTUMU.
San Francisko konferencijos 

išdavos rusams nemalonios. 
Kietas vakarų nusistatymas 
Rusijos imperializmo atžvilgiu 
Kremlių gerokai pritrenkė. 
Ypač nemalonūs Rusijai, Japo
nijai vakarų padaryti pažadai: 
Sachalinas, Mandžiūrijos gele
žinkelių koncesijos ir 
Ypač nemalonus Rusijai Japo 
nijos įjungimas į Pacifiko pak
tą ir į saugumo sistemą, kurios 
tikslas yra 
Kremliaus 
vcjaus.

Ta pačia 
Ottawos konferencija, kurion 
susirinko Atlanto p. valstybių.

užsienių reikalų, krašto 
apsaugos ir finansų 

ministerial.
Dalyvauja visų 12-kos vals 

tybių ministerial, kurie planuo 
ja ir derina užsienių reikalų, 
krašto apsaugos ir finansų rei
kalus. Šioje konferencijoje tu 
ri būti galutinai išspręsti Tur
kijos ir Graikijos įjungimo į 
Atlanto pakto sudėtį klausi
mai. Neabejojama, kad tos dvi 
valstybės įjungiamos į Atlan
to pakto valstybių sudėtį. Jos, 
drauge su Amerika ir Anglija 
gauna s 
ruoštis ginti Viduržemio jūrų 
sritį ir artimuosius rytus, dėl 
kurių gali būti paktas dar pra
plėstas. Galimas dalykas, kad 
artimiesiems rytams saugoti 
bus sudarytas atskiras jungi
nys, kuriu būtų įtrauktos ir 
artimųjų valstybės, bet tai atei 
ties klausimas.

Antras nepaprastai svarbus 
klausimas, kurį spręs Ottawos 
konferencija, tai bus

vakarinės Vokietijos įjun
gimo į Europos gynimo 

sistemą.
Tai nelengvas klausimas, 

ypač, kad Prancūzija tebenuo- 
gastauja dėl sąvojo saugumo, 

(jeigu Vokietija, kaip praeitis 
parodė, atsigavus vėl pultų 
Prancūziją. Tas prancūzus 
verčia būti asargius ir tai su
daro tūlą kliuvinį.

Tačiau tikimasi, kad sunku
mai bus nugalėti (o jų yra ir iš 
vokiečių pusės) ir vakarinė Vo 
kietija bus įžungta į bendrą 
Europos saugumo sistemą ir 
bus vienas jos ramsčių.

Bendrai, Amerika šiems sau 
' gurno žingsniams ruošiasi visu 

atsidėjimu. Ruošiami planai 
ne tiktai apsigynimo, bet, pri- 

■ leidžiant, kad karas yra neiš
vengiamas, Amerika ruošia ir 
pokarinio sutvarkymo klausi- 

' mus. Žodžiu, Amerika jau ne
benori kartoti Wilsono arba 
Roosvelto klaidų, kurios nepa
prastai brangiai kainuoja. To
dėl Amerika lygia greta apsi
gynimo pasiruoširrtsjns daro 
ir tvarkos pokarinės įvedimo 
pasiruošimus.

Dėl to steigiamos specia
lios studijos, įkuriamas 

Laisvosios Europos 
universitetas.

Jan priimami studentai tik
tai tie žmonės, kurie po išlais
vinimo pasižada grįžti į savo 
kraštus. Jie bus ruošiami nau
jam gyvenimui, naujose sąly
gose.

Įdomu, kad taikos Korėjoje 
klausimas visai įšalo. Korėjo
je vyksta ypatingai žiaurios ir

kita.

apsigynimas nuo 
imperialistinio pa-

kryptimi vyksta ir

atkaklios kovos. JTO ne tik
tai sėkmingai ginasi, bet eina 
pirmyn, ypač rytiniame fron
te, kuriame komunistai siun
čia mirti vieną po kito kariuo
menės dalinius. Apie paliau
bas komunistai, įsakyti iš 
Maskvos, jau nustojo kalbėti.

Naftos klausimai eina 
aktualyn.

Irane laukiama Mossadegh 
kabineto krizės, po kurios 
premjeravimą paimsiąs kon
servatorius, taikos' su vakarais 
šalininkas.

Naftos klausimas aktualus 
ir Irake. Irako ministeris Nu
ri Said jau nuvyko į Londoną 
ir ten tariasi su Anglijos veiks
niais.

Tai vis faktai, kurie rodo, 
kad karo reikmenų sritys da
rosi labjau opios, o tuo pačiu 
vis jautresni karo ir taikos pa 
laikymo klausimai.

POLITINIS VEIDRODIS
pagal

naujausį NEWSWEEK periskop

Spaudžia Kašmiro problemos 
sprendimą?

JAV užs. reikalų ministeri
ja susirūpinusi Indijos nusista
tymu pagreitinti Kašmiro klau 
sirno sprendimą. Vienas Indi
jos globojamas Kašmiro vadas 
nori kuo greičiausiai įvykdyti 
Kašmiro konstitucinio parla
mento rinkimus, kuris turėtų 
pasisakyti dėl teritorijos, už 
kurią dabar ginčijasi ir Indija 
ir Pakistanas. Kadangi tai bū 
tų tik vieno kandidatų sąrašo 
rinkimai toje srityje, kurią da
bar kontroliuoja Indijos armi-

Vis dėlto kalbama, kad pa
sitarimai buvę nelengvi, ypač 
kad tūla srovė dariusi pasiprie 
šinirnų. Bet šalys, turėdamos 
gerą valią ir reikalų svarbumą 
prieš akis, rimtai laikėsi ir pa
sitarimus privedė ligi teigiamo 
galo. Kadangi nesutarimas tę 
sėsi 6 metus, jo vaisiais tenka 
ypač pasidžiaugti.

Jeigu viskas gerai ir toliau 
klotųsi, — tai ir šis susitarimas 
butų indelis ir pozityvus žings 
nis pirmyn. (jlH).

— Letuvivj baritonas A. 
Brazis priimtas į Metropolitain 
operą, laimėjęs konkursą.

— Atsistatydino JAV karo 
ministeris Maršalas.

KANADOS EMIGRACIJA
Šių metų pirmieji šeši mė

nesiai rodo, kad šiais metais 
imigracija Kanadon nuo pernai 
padvigubėjo. Imigracija sieks 
arti 160.000 tai yra aukščiau
sias skaičius nuo 1926 metų, 
kada imigracija į šitą kraštą 
siekė 166.000.

Laikotarpyje nuo sausio m. 
1 d. iki birželio mėn. 30 d., 
80.000 imigrantų jau atvyko į 
Kanadą. Pereitais metais per 
tą patį laikotarpį atvyko tik 
37.000 ir pernai iš viso atvyko 
74.000.

Toronto Telegram: Cana
dair b-vė Montrealyje gavo iš 
JAV užsakymų už 100 mil. 
dol. B-vė dabar ieško kvalifi- 

specialų uždavinį— ikuotos darbo jėgos ir numato 
dabartinį (6000) darbininkų 
skaičių patrigubinti.

J. de Geneve: Amer. gen. 
Ely tariasi su britų gynybos 
min. Stillwell. Spėjama, kad 
dėl lėtai vykstančios oro bazių 
statybos Prancūzijoj, britai 
siūlo ruošti bazes ir Anglijoj.

Le Droit: JAV pradėjo reng 
ti naudojimui praeito karo ae
rodromus Grenlandijoj, taip 
pat tik ką prasdiėjo judėjimas 
Islandijos oro bazėse.

Time. Jau iš McArthuro in
cident oKremlius pamatė ame
rikiečių kantrybę baigiant iš
sekti. Dabar Sovietų taikos ini 
ciatyva skirta Amerikos atsi- 
ginklavimui susilpninti.

D. Lawrence: Ar tuo 
ma leist priešui suprasti, kad 
užpuolimui nepasisekus pra
laužti mūsų linijas — mes su
tiksime šu paliaubomis ir komp 
romisais? Ar Korėja yra mū
sų būsimos karinės laikysenos 
pavyzdys?

Gen. de Gaulle: reikia tiek 
apsiginkluoti iki bus galima 
diktuoti Rusijai taiką ir pri
versti ją arba atsižadėti ambi
cijų arba išnykt. i

J. & S. Alsop: Ekspertų nuo 
mone Sovietai nori užliūliuoti 
Vakarus, sulaikant jų ginkla
vimąsi „protingo nuosaikumo 
ribose“. Jei tautos gali snaus
ti tiesioginio karo pavojaus 
akivaizdoj — jos tikrai užmigs 
matydamos taikos ženklus. Ta 
da ateis laikas miegančius pi
giai ir užtikrintai sunaikinti.

Le Droit: Vokietijos konsu
lato Ottawoje pranešimu už 
keleto savaičių Kanada ir Vo
kietija paskirs veina kitai savo 
vo ambasadorius.

Vajus „N. L.“ būstinei
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

statybos reikalams šėrų 
219. Tuinila Jonas, 

Boston, USA ....

nori-

W. Chamberlin: Britai nu
sprendė nesigriebti jėgos prie
monių dėl Irano alyvos. Jie 
tikisi ekonominiu spaudimu pa 
siekti kompromisinio susitari
mo.

Le Droit: Persijos alyvos 
laukai patiekia 6 nuoš. pasau
linės produkcijos. Jų neteki
mas neiššauktų katastrofos. 
Irano spragos išlyginimas bri
tams kaštuotų apie 350 mil. 
dol. dasmet. Tai būtų didelė 
piniginė našta, bet ji tolydžio 
mažėtų naujiems alyvos lau
kams išvysčius gamybą.

The Atlantic: Būtų klaidin
ga Irano įvykius traktuoti lyg 
tai būtų tik alyvos apsirūpini
mo klausimas. Iš tikrųjų čia 
sprendžiamas Vid. Rytų sau
gumas. Dabar Iranui ir Va
karams graso sukeltas kovin
gas nacionalizmas, kuris gali 
tik įsisiūbuoti, kad jo nepajėgs 
suvaldyti šiandieninė silpna 
vyriausybė.

J. de Geneve: Sąryšy su pa
kartotinu W. Taylor apsilanky 
mu Romoj, spėjama, kad Tru- 
manas numato diplomatinių 
santykių užmezgimą su Šven
tuoju Sostu.

D. Acheson: Mes siekiam 
išugdyti karinį pajėgumą, tuo 
pašalinant užpuolimo pavojų. 
Turim tiek sustiprėt, kad būt 
aišku, jog bet koks karinis už 
puolimas bus nesėkmingas.

M. Fleischmann, JAV ga
mybos produkcijos virš: per se 
kančius 12 mėn. lėktuvų gamy
ba patrigubės, tankų ir motori
zuotų priemonių bus padaro
ma 4 kart daugiau.

Le Figaro: Prof. Richter 
preiškė esą Argentina suteik
tų Amerikai savo žinias apie 
atomą mainais už mašinas ir 
žaliavas kurių Argentinai rei
kia atominės gamybos išplėti
mui ir sunkiąjai pramonei.

1.819, čekai

< Lietuvos " 
nacionalinį 
M.Mnžvvdn

P. J. Tuinilai širdingai dėko 
pirko jame už malonų dalyvavimą ir 

bendro lietuviškojo reikalo rė 
10,— mimą. „N L”

Nuo 1946 metų arti pusės 
miliono naujų kanadiečių pa
didino gyventojų skaičių. Per 
182.000 atvyko iš Britanijos 
salų, 47.000 atvyko iš Jungti
nių Valstybių, 84.000 iš Šiau
rės Europos ir 179.000 iš Pie 
tinės Europos ir kitų kraštų.

Šiais metais buvo galima pa
stebėti Britų imigracijos pa
gyvėjimą. Per šių metų pirmą 
jį pusmetį jų buvo 14.130, tuo 
tarpu pernai buvo tik 6.738.

Iš atskirų kraštų 1951 m. 
Olandija stovi pirmoje vietoje 
su 11.297 imigrantais. Antro
je vietoje buvo Italija su 9.522, 
ir Vokietija trečioje su 8.280. 
Kitos tautinės grupės ėjo se
kančia tvarka: lenkai — 4.800, 
estai — 3.136, ukrainiečiai —
2.642, danai — 2.305, prancū
zai — 2.272, žydai — 2.984, 
vengrai
1.642, jugoslavai — 1.589, ki
niečiai — 1.304, latviai — 1. 
259, belgai — 1.190.

Atvykimai iš Jungt. Vals
tybių nedaug pasikeitė. Per
nai atvyko 3.244, o šiemet bu
vo 3. 688.

Bendrame skaičiuje (79. 
785) buvo 37.472 vyrų, 22.183 
motarų ir 20.130 vaikų netu
rinčių dar 18 metų amžiaus.

Didžiausia dalis vyko į On
tariją, nes ji priėmė 45.082.

Quebec priėmė 15.204, Alber 
ta — 6.430, Britų Kolumbija
— 5.649, Manitoba — 3.700, 
Saskatchewan — 1.953, Neva 
Scotia — 891, New Brunswick
— 639, Prince Edvard Island
— 114, Newfoundland — 113 
ir Yukon bei Northwest Ter
ritories — 10.

Jeigu emigrantas gali sumo 
keti 30 dol. savo krašto valiu
ta, tai Kanados vyriausybė jam 
paskolina likusią dalį, kuri jam 
reikalniga, kad pasiektų pasky 
rimo vietą Kanadoje. Paskola 
gali būti sugrąžinta per dve
jus metus.

Tam tikras potvarkis įgalina 
imigrantus keliauti Trans - Ca 
nada Air Lines lėktuvu beveik 
taip pigiai kaip laivu. 
IMIGRACIJA IŠ KANADOS

Kanada džiaugiasi šių me
tų imigracijos gyvumu, nes yra 
laukiama, kad 160.000 nauji 
kanadiečiai atvyks 1951 metais. 
Tai yra didžiausias skaičius, 
kuris buvo atsiektas nuo 1929 
metų. Bet judėjimas eina ne 
tik viena kryptim. Yra žmo
nių, kurie apleidžia irgi Kana
dą.

Per paskutinius dvejus me
tus 26.000 kasmet apleido Ka
nadą. Didžiausia dalis, apie 
76 nuoš., iš jų išvyko į Jungt. 
Valstybes ir 15 arba 16 nuoš. 
į Didž. Britaniją.

Nuo birželio mėn. 1949 iki 
Britų Kolumbija stovi antroje 
vietoje su 19 nuoš., po to seka 
Quebec su 14 nuoš., Alberta ir 
Manitoba su trupučiu daugiau 

Nukelta į 10 psl.

kuri 
eko-

kur

ja, tai niekas neabejoja, kokių 
reikia laukti rinkimų duomenų.

Artėja Irano krizė.
Nors savo užsispyrimu Ira

no min. pirmininkas sužlugdė 
anglo - iraniečių žibalo klausi
mo sprendimą, tačiau Maskva 
ir toliau Mossadegh, savo ra
dijo pranešimuose kolioja, kaip 
„pasidavusį imperialistams“. 
Galima priežastis: Maskva dar 
tebesibijo, kad britų ekonomi
nis spaudimas, galįs priversti 
Techeraną sutikti su anglų są 
lygomis, kad išvengtų ekono
minio sugriovimo, kuris, savo 
keliu, atidarytų plačiausiai du
ris raudonųjų kontrolei. Tarp 
kita ko, Londone yra skaito
masi su rimta galimybe, kad 
Abadane greitai reikės ang
lams panaudoti karines jėgas 
savo piliečiams apsaugoti.

Prancūzija dėmesio taške
Panašiai kaip ir Britanija 

ir Praniūzija panaudos savo 
parašą po Japonijos taikos su
tartimi, kaip derybų objejktą, 
dėl stambesnės JAV paramos. 
Mat pasirašytoji sutartis, Pa
ryžius nuomone, yra grynai ja
ponų ir amerikiečių reikalas. 
Prancūzai įrodinės, kad su sa 
vo turimais ištekliais, jie ne
galį lygiai prisidėti prie Euro
pos apsiginklavimo proble
mos ir toliau kas metai išmes
ti po 1.000.000.000 dol. karo 
tęsimui Indo-Kinijoje. Jie ar
gumentuos, kad Prancūzija ne
gaudama didesnės paramos su
grius po infliacijos našta, 
visai sugriausianti krašto 
nominį gyvenimą.

Užsienio kryptys
Amerikos diplomatiniai

jeriai keliaują už geležinės už
dangos privalo keliauti dviese, 
ką anksčiau atlikdavo vienas 
asmuo. Užsienių reikalų minis 
terija turi žinių, kad keletas ki
tų tautų pasiuntinių buvę nu
žudyti.

Belgų karinės jėgos yra pir
mosios Europos kontinente, 
pradėjusios apmokymą ir or
ganizaciją pagal amerikinę sis
temą nuo kuopos ligi divizijos 
lygio ir nusigrįžusios nuo 
tų linijos. Belgų armija 
pirmoji kontinentinė jėga, 
ri Š. Atlanto pakto ribose 
amerikietiškai išlavinta.

Darbštūs rusai.
Indų pareigūnai New Delhi 

yra tikri, kad rusų lėktuvai nau 
dojasi kai kuriais vakarų Tibe
to aerodromais. , Neseniai ne
toli Tibeto sienų nukridusis in 
dų lėktuvų įrankiai veikė taip, 
lyg netoli būtų radaro sekimo 
stotys, taip tvirtina šios srities* 
žinovai.

Rusija neseniai perkėlė j ry
tų Vokietiją keletą šimtų MIG- 
15 naikintojų. Taip pat rusai 
užbaigė, prie Chemnitz, vieną 
po žeme įmonę iš kurios būsią 
išleidžiama šimtai MIG-15. Be 
to, visi rytų VVokietijos aero 
dromai taip paruošti, kad ga
lėtų priimti rusiškąjį B-29 mo 
delį, TU-4 — bombonešį.

Kariniai žybčiojimai
Karinės srities mokslininkai 

šiuo metu dirba prie tokio slap 
to naujo kautynių ginklo, kad 
net kongreso nariams nebuvo 
leista susipažinti su jo stamb- 
menomis. Esama kai kurių už 
uominų, kad tai galį būti su
derintos atominės energijos ir 
biologinio karo sudėtinis gink
las.

Šiuo metu jau yra gamina
mos atominės bombos, kurios 
būsiančios galima numesti iš 
garso greičiu skrendančių 
sprausminių lėktuvų.

bri- 
bus 
ku
bus
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tikslai
BR. RAILAI) 
kas yra ta organizacija, kuri ve 
da kovą už Lietuvos viešpatin- 
gumą. Bet mums aišku, kad ši 
kova yra reikalinga maksima
lios lietuvių sutelktinės jėgos. 
Iš to išeina, kad VLIKas turi 
visas lietuvių jėgas telkti. Bet 
ką ligšiol matome? Kodėl at
metama Mažosios Lietuvos re
zistencija? (Aš tai laikau po
litiniu kriminalu). Kodėl pa
smerkta lietuvių Rezistencinė 
Santarvė? Kodėl nepajieš’kota 
su tom lietuvių organizacijom 
bendradarbiavimo? Žinau, kad 
ne visas VLIKas yra taip nu
sistatęs, bet kodėl bijoti tai pa 
sakyti viešai? Gal atsakomy
bė norima pasidalyti?

Man atrodo, kad jeigu VLI 
kas jau pasiėmė vadovavimo 
pareigas, tai jam tos rolės la
bai pakanka. Jis neturėtų mė
tytis į šalis ir griebtis visokių 
visokiausių funikcijų, ir jis ne
turėtų mėtyti veiksnių, kurie 
nieku nėra suteršti ir yra pa
siryžę dalyvauti bendroje ko
voje už bendrus tikslus VLI
Kas turėtų rasti būdų ir prie
monių susitarti. VLIKas tu
rėtų mokėti telkti į vienybę vi 
sas jėgas ir tam telkimui turė
tų rasti kelių, priemonių ir bū
dų.

Su diplomatiniais atstovais 
jau tariamasi, bet atsiranda 
naujų veiksnių: Laisvosios Eu
ropos Komitetas; prisimena
ma Laikinoji Vyriausybė, kaip 
realiausis kandidatas į vad. 
Exilinę vyriausybę, jeigu būtų 
reikalas; yra Mažosios Lietu
vos Taryba; gali dar atsirasti 
kokie veiksniai, — VLIKo ir 
yra uždvinys visus pritraukti 
prie bendros kovos, visus sude
rinti į alkciją už bendrą
jį tautos tikslą — Lietuvos 
viešpatingumą. Bet ne stum
ti nuo savęs.

Todėl, Kolega, mes galime, 
manau, viešai patvirtinti savo 
nuoširdų norą ir pastangas da
ryti visa, kas mūsų galioje, kad 
visos lietuviškos, organizuotos 
ir neorganizuotos, jėgos būtų 
suvestos veikti ir kovoti bend
romis jėgomis už suminėtus 
bendruosius visus mūsū tikslus 
— Didžiuosius mūsų Tautos 

J. Kardelis.

..... "Jė--- ---

Mūsų
(VIETOJE LAIŠKO

Did. Gerb. Kolega,
Seniai jau turėjau atsakyti į 

viešą Sveiko laišką, bet užklu
po visokios nelaimės ir atsaky 
mas nusidelsė. Mane jau ap
lenkė tūlas „nepartinis“ „T. 
Ž.“ advokatas, kuris, tiesa, tai 
kė jau į mus abu.

Mūsų patarlė sako: „Genys 
margas, o svietas dar marges- 
nis”. Jo gi nuomonės, kurios 
kartais, kaip ir minimo „nepar
tinio“ advokato, esti tokios suk 
tos, arba supainiotos, kad į 
jas atsakinėti nėra prasmės. 
Mes kalbame atvira ir tiesia 
kalba, kad būtume ne tiktai 
suprantami, bet, kas svarbiau
sia, kad galėtume pasitarnauti 
objektyviai tiesai išaiškinti ir 
reikalui padėti.

Sveikas palietei tūlus mūsų 
lietuviškojo gyvenimo keistu
mus, negeroves, trūkumus. 
Mums abiems atrodo, kad tai, 
kas negera, reikia taisyti, ge
rinti. Mūsų priešininkai gi, 
nepasako, kad tai, ką mes kons 
tatuojame, yra gera, bet kaž
kodėl vis dėlto puola ne tuos 
negerovių kūrėjus, bet... mus, 
kurie negeroves konstatuoja
me.

Negerovės gi taip jau yra 
pribrendusios, kad jų palieti
mas pasidarė nepaprastai opus. 
Jau vien šis faktas rodo, kad 
jos turi būti pataisytos, paša
lintos. Kodėl tat mus puola, 
kai mes tą visiems matomą tie
są suminime?

Man regis, kad jų nepasiten 
kinimas 'kyla todėl, kad mes ne
rimstame dėl negerovių ir ne
duodame joms gilintis, ir kad 
mes į negerovių chirurgus 
kviečiame pačius lietuvius, 
viešumą, opiniją. Kad mes, ne 
neigdami nei partijų, vertinda 
mi ir nepartinius tautiečius, ir 
patys nesislėpdami su savo įsi
tikinimais, sakome, jog tuos 
klausimus spręstų visi lietu
viai ir kad mes visiems lietu
viams pripažįstame lygias tei
ses ir lygų balsą. „Stovinti ba
la“, kaip Sveikas pastebėjai, 
gal, ir naudinga joje besivei- 
siantiems, tiktai ji nenaudinga 
Lietuvos reikalams. Todėl mes 
ir judiname šiuos „liūnus“.

Mes nenorime neigti, kaip 
ligšiol kad sakoma, jog VLIK-Tikslus, 
ft©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©)

Kaikuriuose Kanados lietu
vių laikraščiuose tilpo straips
niai su priekaištais Kanados 
centriniam LOK-ui dėliai per- 
lėto bendruomenės organizavi
mo. Kad Kanados lietuviško
ji visuomenė nebūtų klaidina
ma, skaitome sau už pareigą 
painformuoti, kad ne viskas 
atatinka laikraščiuose padary- 
tom išvadom.

KLC Tarybos ir KL Sąjun
gos atstovai susirinko pirmo 
posėdžio Montrealyje „NL“ 
redakcijoj, 1949 mt. liepos m. 
1 d. surasti tarpusavio bendra
darbiavimo pagrindus.

Šių pastiramų pasėkoje gi
mė KLB-LOK-as. Kanados 
LOK-as pirmo posėdžio susi
rinko 1949 m. spalių m. 28 d. 
(protokolas Nr. 4), ir štai, kas 
per tą laiką yra padaryta:

Priimta ir paskelbta.
a) Laikinųjų organizacinių 

komitetų sudarymo taisyklės,

Senieji ateiviai yra stipriau 
įsikūrę, bet visi dirba, o nau
jakurių padėtis mums visiems 
yra gerai žinoma. Per dieną 
fabrike, o vaikare visuomeninis

5. II. 50 mt. protok. Nr. 11.
b) Kanados lietuvių regis

tracijos taisyklės 10. II. 50 mt. 
protokolas Nr. 12.

c) Laikinasis Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Statutas, darbas, kuris negali būti labai 
23. IX. 50 mt., protokolas Nr.
19.

d) KLB Krašto Tarybai iš
rinkti taisyklės, 13. 4. 51 mt., 
protokolas Nr. 24.

Be to yra atspausdinta 20. 
000 lietuviams registracijos 
kortelių, už kurių atspausdini
mą esame skolingi spaustuvei 
300 dolerių. Kanados LOK- 
as pastovios būstinės neturi. 
Posėdžiams prisiglaudžiama 
ten, kur malonūs šeimininkai 
užleidžia savo butą daugiau
siai turime galimybės pasinau
doti „NL“ redakcijos patalpo
mis.

Iš trylikos LOK-o narių, se
nųjų ateivių yra du, naujaku
rių 11.

našus dėl fizinio pervargimo. 
Daug laiko atėmė Laikinojo 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės statuto priėmimas, ypač 
liečiąs rinkiminės sistemos pa
sirinkimą. Buvo du projektai, 
vienas siūlė centralizuotą, ki
tas lokalinę rinkimų sistemą. 
Negalint tuo reikalu susitarti, 
buvo jieškota išeities ir vienbal 
šiai buvo nutarta tuo reikalu 
kreiptis į VLIK-ą kaipo arbit
rą. VLIK-o atsakymas buvo 
gautas ir svarstytas LOK-o po
sėdyje liepos mėn. 7 d. 1050 
mt. protokolas Nr. 18.

Buvo didžiuliai finansiniai 
trūkumai, net rašomai medžia
gai ir bylų viršeliams nusipirk 
ti. Kad palengvėtų našta, bu-

NEUŽTARNAUTAS IR
Labai gerai žinome, kad lig- 

šiol, kiek galėjo ir kur galėjo, 
daugiausia Lietuvos nepriklau 
somybės reikalams yra nuvei
kę Nepriklausomos Lietuvos 
Diplomatai. Jie ir VLIKui, 
(kiek jis nuveikė, yra padėję, 
parūpinę sąlygas. Todėl, 
ypač atsižvelgiant į visiems ži
nomas objektyvias sąlygas, ku
riomis ne vienos Lietuvos lais 
vinimo byla ilgesnį laiką buvo 
„užšaldyta“, nėra nė mažiau
sio pagrindo už tai pulti Nepri

NEGRAŽUS PUOLIMAS
klausomos Lietuvos diploma
tus, kaip tai 36(89) nr. daro 
„Tėviškės Žiburiai“, iškeldami 
nepagrįstų priekaištų ir net 
priekaištaudami jiiems gyveni 
mą dideliuose miestuose, ge
ruose butuose ir tt. Įdomu bū 
tų paklausti „TŽ“, ko gi Dip
lomatai galėtų pasiekti palikti 
elgetomis?

Prieš tokius spaudos pasisa 
kymus reikia tiesiog protestuo 
ti.

Lietuviškoji bakūžė Brocktono
Gražų rugsėjo 9 d. sekmadie 

nį Brocktonan, Mass, USA, 
suplaukė dešimtimis tūkstan
čių automobilių ir putobusų, 
suvežusių Brocktono žemes 
ūkio sąjungos (Agriculture 
Society) surengton mūgėn - pa 
rodon šimtus tūkstančių lan
kytojų. Tą dieną įvyko ir ofi 
cialusisį Lietuviškosios bakū

žės — liet, tautinio liaudies me 
no parodos atidarymas. Šiemet 
šiai parodai ypatingai kruopš
čiai ir atydžiai pasiruošta. Pil 
ną rengėjų įdėto triūso ir rū
pesčio vertę lankytojas pajun
ta tik įžengęs į pačią parodą.

Prie pat įžanginių mugės — 
parodos rajono vartų stovi akį 
verianti Lietuviškoji Bakūžė. 
Tai daili, šviesiomis spalvo
mis dekoruota, lietuvio ūknin- 
ko gyvenamojo namo stiliaus, 
trobelė. Ji skaningai apso
dinta medžiais; viename jos fa 
sado kampe — lietuviškas sti
lingas kryžius. Visa tai suda
ro itin patrauklų įspūdį ir tik 
patekusį mugės rajonan lan
kytoją burte užburia, sukelda
mas jame neišvengiamą smal
sų — būtinai užsukti ir į jos 
vidų, taigi, liet, tautodailės pa 
rodon!

Pati lietuvių tautinio meno 
paroda šiemet paruošta su at
sidėjimu, tiek turiniu, tiek for
ma. Ypatingo orumo, spalvin
gumo bei turtingumo ekspona
tų gausa, parodai suteikia Prof 
Tamošaitenės dalyvavimas ir 
šstatymas joje savųjų audinų, 
k. t.: puikių, taut, motyvais 
austų kilimų, taut, kostiumų, 
įvairių juostų, užuolaidų, štai 
tiesių, megstukų, liet, lėlių ir 
kit. Lietuviškos staklės, kuro 
se pati Prof. Tamošaitienė pa
rodos metu audė taut, dėvinius, 
sutelkė ties savimi nenutrūks-žųjų lietuviukų.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©f

pažymėta jų vertė: 5, 10 ir 50 
smulkiausių kiekvienos šalies 
piniginių vienetų. Ženkleliai 
galės būti lipdomi ant laiškų 
šalia pašto ženklų, ant mokyk 
lų pažymėjimų, ant įvairių bi
lietų, pakvitavimų ir tt.

ORO PASTŲ IS TREMTIES
—“A.B.” išraše i juosteles 

ir pertransliuoja i Lietuva 
kalbas ir pareiškimus visos 
eiles žymiųjų Amerikos lietu
viu veikėju, kaip A. Olio, L. 
Simučio, dr. P. Grigaičio, dr. 
St. Biezio, Vanagaitienės, inz. 
Rudžio ir kt. “AB” translia
cijų programa nuolat tobuli
nama.

parodoje
iš Bostono.

„NL“ bendradarbio pranešimas 
tančias eiles stebėtojų, ypač 
svetimtaučių, kuriuos juntamai 
paverga liet, audinių įvairu
mas, skonis ir spalvinga jų do
vana. Nebus perdėtai pasaky
ta, jog Prof. Tamošaitienės da 
lyvavimas šiemetinėje Liet. 
Bakūžės parodoje Brocktone 
nulemia liet, liaudės meno pa
rodos pasisekimą ir neabejotiną 
pranašumą — pirmavmą kitų 
taut, grupių pasirodymų — pa 
rodų atžvilgiu. Atskirus pavil
jonus — parodas, be lietuvių, 
mugėje turėjo dar: airiai, ita
lai ir prancūzai, bet gi su sa
vo pasirodymais šios senos ir 
didelės grupės tikrai negalėjo 
reprezentuoti savųjų tautų.

Lietuvių parodoje, be taut, 
audinių, eksponuota ir: ginta
ro, odos išdirbiniai, medžio dro 
žiniai, koplytėlės, kryžiai bei 
kruopštaus darbo lietuviškai 
stilizuotas, stambus laikrodis 
ir kt.

Parodos iškilmingas atidary
mas įvyksta 3 vai. po pietų, p. 
adv. P. Viščiui, vienam iš nuo
širdžiausiu ir entuziastiškiau
sių parodos rengėjų, tarus įžan 
ginį žodį.

Programinei kalbai kviečia
mas prie mikrofoio adv. B. Kai 
vaitis iš So. Boston. Po B. Kai 
vaičio kalbos, žodį apie liaudies 
meną ir jo reikšmę pasako 
Prof. Tamošaitienė. Meninėje 
programos dalyje — vietos 
liet. taut, šokių grupė, vadov. 
Špakauskaitės, grakščiai pašo
ka keletą tautinių šokių. Pasi 
rodo programoje ir pora ma- 

Programa

pravedama 8-sios rugsėjo Taut 
Šventės paminėjimo ženkle.

Tarptautinėse, visos mugės 
rėmuose, vykusiose varžybo
se — pasirodymuose, lietu
vius reprezentavo O. Ivaškie- 
nės tautinių šokių grupė iš So. 
Bostono. Už jos grupės sklan 
dų pasirodymą stebėtojų mi
nia nesigaili lietuviams šokė
jams karštų aplodismentų, net 
ir pats pranešėjas per garsia
kalbį žavisi lietuviais ir jų 
grakščiais šokiais. Neabejoti
na ir šioje estradoje lietuviams 
tenka garbė būti pirmaujančių 
eilėse.

Šiais metais vykusioji Brock 
tono mugė yra 14-toji iš eilės. 
Tiek pat metų skaičiuojame ir 
Liet. Bakūžės parodoms. Kas 
met parodą - mugę, kuri būna 
atidaryta nuo 8 — 15 d. rug
sėjo, aplanko apie vienas mil 
lionas žmonių.

Bakūžės užnugaryje įruoš
ta lietuviška virtuve - užkan
dine pasinaudo ja daugis paro
dos lankytojų, netgi svetimtau 
čių. Ši užkandinė, tai vienin
telis lėšų šaltinis gausioms pa
rodos parengimo išlaidoms pa
dengti, nes pati bakūžės paro
da lankoma nemokamai.

Liet. Bakūžės parodos 
sisekimu ir jos reikšme, 
prezentuojant Lietuvą ir
kultūrą amerikiečių taut, gru 
pių tarpe, netenka abejoti - 
yra itin didelė ir prasminga.

Nuoširdus ir itin sklandus 
Brocktono viet. ir naujųjų lie
tuvių bendradarbiavimas su ne 
nuilstančiais liet, darbo atsto
vais, yra šviesus vieningo Lie
tuvos vadavimo pašaukto, dar 
bo pavyzdys visoms lietuvių
išeivijos kolonijoms! P. Alis.

pa- 
re- 
jos

Ji

vo kreiptasi į vietos ALOK-us 
prašant paremti centrinį LOK- 
ą lėšomis. To pasėkoje iš įvai 
rių ALOK-ų esame gavę nuo 
įsikūrimo iki 27.VII. 1951 mt. 
155 dolerių, iš kurių 47 dole
rių už registracijos korteles, o 
LOK-ui paremti per dvejus 
metus liko tik 108 dol.

LOK-as neturi galimybės 
net rašomąjai mašinėlei nusi
pirkti, — visi rastai rašomi 
ranka, arba atskirais atvejais 
paprašoma parašyti, mašinėle 
tų lietuvaičių, kurios dirba vie 
tos įstaigose.

Su džiaugsmu galime pabrėž 
ti, kad atsisakymų nebuvo.

Tokiai padėčiai esant galite 
patys spręsti, ar galima greitai 
į įvairius raštus atsakyti, ku
rių būna nemažai, arba atspaus 
dinti įvairias išleistas taisyk
les, statutus, aplinkraščius, ku
rių reikia po 24 egzempliorius, 
nes tiek yra Kanadoje apylin
kių — seniūnijų.

LOK-o nutarimu iš 13. 4. 
51 mt. protokolas Nr. 24, vi
sos apylinkės - seniūnijos bu
vo įpareigotos iki š. m. gegu
žės mėn. 15 d. atsiųsti LOK-ui 
turimas suregistruotų lietuvių 
korteles, kuriomis remiantis, 
LOK-as galėtų skelbti Krašto 
Tarybai rinkti rinkimų datą ir 
nustatyti, kiek kuri apylinkė- 
-apygarda renka atstovų į Kraš 
to Tarybą.

Gegužės mėn. 15 d. data jau 
seniai praėjo ir per tą laiką iš 
visos Kanados esame gavę tik 
63 korteles.

Išvadą, mieli tautiečiai, pa
darykite patys. Kanados LOK- 
as yra padaręs viską, kad tik 
pagreitintų rinkimus į Krašto 
Tarybą. Dabar eilė pasitemp
ti vietos ALOK-ams ir skubiai 
atsiųsti turimas užpildytas re
gistracijos korteles. Jų nesant 
nėra galimybės skelbti rinkimų 
datos.

Kanados LOK-o nutarimu 
iš 20. VII. 51 mt. protokolas 
Nr. 27, galutinis terminas už
baigti lietuvių registraciją ir 
pristatyti centrui turimas už
pildytas korteles nustatytas 
iki š. mt. spalių mėn. 15 die
nos.

Centrinis LOK-as gerai su
pranta vietos ALOK-ų sunkias 
bendruomenei organizuoti są
lygas ir nuoširdžiai prašo pri
sitaikyti prie galutinio spalių 
m. 15 d. termino ir registraci
jos korteles atsiųsti nesivėluo- 
jant. Mes visi dirbam „Vardan 
tos Lietuvos“. . . Dirbant pa
sitaiko ir klaidų, bet, mieli tau 
tiečiai, kas iš mūsų klaidų ne
daro, turbūt tiktai tie, kurie 
nieko nedirba.

P. Juškevičienė, 
LOK-o Pirmininkas.

L. Balzaras, 
Sekretorius.

AR GALI VYSKPAS AP
Ir Vengrijos Rymo katalikų 

bažnyčios galva kardinolas 
Mindsenty, ir Čekoslovakijos 
arkivyskupas Grosza bolševikų 
jau yra nuteisti ilgus metus 
kalėti ir jų likimas, galima sa
kyti, yra budelių rankose. Nė
ra abejonės, kad ir kitų katal. 
kraštų, patekusių už geležinės 
uždangos, vyskupus laukia pa 
našus likimas, nes bolševizmas 
yra nepermaldaujamas bažny
čios priešas.

Ne vienam kartais kyla klau 
simas: kodėl katilikiškųjų kraš

ŽENKLELIAI REMTI 
MOKYKLOMS.

Vokietijoje pasilikusieji lie
tuviai tremtniai išlaiko šiuo me 
tu 16 įvairių švietimo įstaigų, 
jų tarpe Vasario 16 gimnaziją 
su 90 moknių ir 10 mokytojų, 
12 vargo mokyklų ir 2 vaikų 
darželiu. Toms visoms mo
kykloms išlaikyti reikia tiek 
daug lėšų, kad vien tik Vokie
tijoje jų surinkti nėra įmano
ma.

Artimiausiu laiku PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba išlei
džia vargo mokykloms remti 
ženklelius su atvaizduota „Mo 
tinos Mokykla“ ir įrašu „Per 
šviesą į laisvę“. Ženkleliuose 

tai pamiršo vieną mažą smulk
meną, kad popiežius yra kartu 
ir Romos vyskupas, o joks vys 
kūpąs negali apleisti diocezijos 
kad ir dėl kritiškiausių prie
žasčių“.

Dar Vokietijoje tebesant, 
mūsuose buvo kalbų, kad Arki 
vyskupas Skvireckas ir jo pa
vaduotojas vyskupas Brizgys 
yra patekę į Šventojo Tėvo ne 
malonę, kam juodu apleido sa
vo dieceziją.

Turint galvoje aną oficialų

LEISTI DIOCESIJA?
tų aukštoji dvasiškija nepasi- 
trukė į vakarus, o pliko savo 
vietose ir pateko bolševikams į 
nagus? Panšus kluasimas ne
seniai buvo iškilęs Amerikos 
spaudoje ryšium su Tėvo Šven 
tojo likimu tuo atveju, jei Ro
mai gręstų bolševizmo pavo
jus. Buvo kalbama, kad tuo 
atveju R. Katalikų Bažnyčios 
galva turėtų pasitraukti į va
karų pasaulį. Ryšium su tuo 
Vatikano oficialūs sluogsniai Vatikano sluogsnių pareiški- 
paskelbė: mą, dabar galima tvirtinti, kad

Sensacijas mėgstą žurnalistie gandai buvo teisingi. B».

AUKOS „NL“ 
PALAIKYTI.
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Pruseikinė kalba.
L. Pruseika „Vilny* ‘rašo:
„Mūsų laikraštinis darbas 

vyriausia remiasi objektyviu 
jo įvertinimu ir sąmoningais 
finansiniais veiksniais“.

Sumaslkolėjusiam Pruseikai, 
žinoma, lietuvių kalba sunkiai 
duodasi, todėl jis painioja są
vokas. Jis girdėjo apie veiks
nius, ir „modernina“ savo su- 
maskolėjusią kalbą, bet nepa
taiko. Jis veiksmus supainio
ja su veiksniais. Ir su objek
tyvumu, tikriausiai, netvarko
je. Štai, ką reiškia netekti lie
tuvybės ir sumaskolėti.

Registruoja „mirusiųjų 
dūšias“?

Komunistinė spauda nuolat 
skelbia sąrašus aukotojų ir su
mas, kurias esą jie suaukoja.

Reikalo žinovai gi sako, kad 
tai yra „mirusiųjų dūšių“ re
gistracija. Komunistams bend
rai aukojimas yra labai mažas, 
tačiau 'komunistai užrašinėja 
ir skelbia žmonių pavardes ir 
tariamas jų aukojamas sumas, 
kad galėtų pateisinti nelegaliai 
gaunamus „judošiaus gra
šius“. Kai numato, kad prie 
jų gali prisikabinti saugumo 
organai ir pareikalauti įrody
mų, kad tie pinigai ne iš už- 
seinių gauti, bet suaukoti pa
čių žmonių...

Tiesa, „mirusiųjų dūšių“ 
aferos yra Rusijos reiškinys 
praeityje, jis, gali būti, išmo
kino komunistus visur, kur tik 
tai jų yra, daryti „mirusiųjų 
dūšių“ kombinacijas ir dabar.

Abortininkai.
Tai naujas titulas, kurį sau 

patys paskyrė „Liaudies Bal
so“ redaktoriai ir bendradar
biai. Jie atvirai pradėjo ginti 
dr. Kaškiaučių ir kriminalinius 
jo abortus, už kuriuos jis sėdi 
kalėjime.

Senas Kanadietis be reikalo 
dedasi neišmanėliu, ir nori įkal 
bėti, kad abortai yra normalus 
reiškinys.

Teisybė, abortai yra daromi 
ir yra leisti įstatymais, bet ta
da, kada gydytojų konsiliumas 
nustato, kad nėštumas ir gim 
dymas yra pavojingas nėščiai 
moteriai. Tokiu atveju gydy
tojai elgiasi pagal įstatymus ir 
už tai teismas jų nebaudžia.

Bet komunistas Kaškiaučius 
darė įstatymais uždraustus 
abortus, kelias moteris nuvarė 
į kapus. Tai yra kriminalas, 
už kurį jis ir pasodintas į kalė 
jimą. Ir todėl Senas Kanadie
tis gina tikrą kriminalistą ir 
dar nepataisomą, nes jis jau pa 
kartotinai dabar nubaustas.

Mandrapypki*.
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Spaudafcir demokratinis Lietuviai Anglijos padangėje PREKYBOSREIKALU
pasas.

HENRIKAS ŽEMELIS

TŪKSTANTIS ŽINGSNELIŲ. ..

—- Tūkstantis žingsnelių, tai ne fa telpa nemaža įdomios ir links 
i distancija pasakys sportinin- nios pasiskaitymui medžiagos.

Tikrai juokingų dalykų pa
sitaiko mūsų spaudoje. Kar
tais skaitai ir stebiesi, kaip žmo 
nės taip nusirašo, jog papraš- 
čiausioji tiesa jiems lieka lyg 
toli šviečianti žvaigždė — nei 
šilumos, nei šviesos. Tamsa 
išvadose, palyginimuose ir net 
reikalavimuose. . .

Neseniai su VLIKo ir min. 
Lozoraičio vedamais pasitari
mais, šiame, kontinente kilo 
gan smaiikoki ginčai. Niekas 
per daug tuo nesistebėjo, nes 
kuo daugiau nuomonių, tuo 
lengviau rasti teisingą spren
dimą. Be to ir plačioji visuo
menė turėjo progos tais svar
biais klausimais susidaryti pa
kankamai tikresnį vaizdą. Ant
ra vertus, laisva spauda kito 
kelio nežino ir jai yra svetimos 
įvairios ,,generalinės linijos“ 
ir cenzoriai. . .

Deja, neapsieita be kurjozų. 
Suinteresuotiems pradėjus ata
ką ir pasirodžius priešingoms 
nuomonėms, pasigirdo tokios 
išvados: „totalistines idėjas at 
stovaujantieji”, reikalavimas 
patikrinti „demokratinį pasą'* 
ir tt. Vadinasi, reikalas papras 
tas: kurie nepritaria „genera
linei linijai“, arba leidžia pa
reikšti priešingą nuomonę, be 
jokių rezervų priskiriami tota
listines idėjas atstovaujančių 
asmenų grupei, o redakto
riams, kurie panašius straips
nius įdėjo — reikia patikrinti 
„pasus“.

* *
*

Toliau, dar įdomiau. Tie pa 
tys demokratinių pasų dalinto 
jai nusistebėjo, kaip drįso kai 
kurie laikraščiai dėti pasikal
bėjimą su min. Lozoraičiu? 
Štai tau devynios! Demokratai 
reikalauja cenzūros! Mes ga
lime plūsti, bet kiti atsakyti— 
jau ne, bus nedemokratiška. 
Arba vėl. Viename laikraštyje 
buvo paskelbtas ALTo iždo 
globėjo pasisakymas dėl netin
kamos surinktų aukų kontro
lės. Iš naujo triukšmas, bet 
jau po „nekolegiškumo“ iška
ba, kaip galima panašius str. 
skelbti spaudoje, kada galima 
tarpusavyje išsiaiškinti? Ir tt.

Tai vis charakteringi „de
mokratiškos“ spaudos laisvės 
supratimai. Nesenįai man te
ko matyti tokį atsitikimą. Vie
nam demokratiškam piliečiui 
buvo pasiūlyta pasiskaityti įdo 
mus straipsnis, bet ne jo arti
mam dūšiai laikraštyje. Jis ne 
tik atsisakė skaityti, bet ir 
laikraštį paimti į rankas, nes 
anot jo, tas laikraštis „apkrės
tas bacilomis1 *. Taip, gerbia

mieji, mes per daug esame ap
krėsti fanatizmo bacilomis.

H*
M-

Visi tie reiškiniai, man at
rodo, labai blogai atestuoja 
mus pačius ir mūsų demokra
tinį supratimą. Ypačiai nuos
tabu, kad jis kartojasi tokiame 
krašte, kurio demokratinio pa 
so tikrumu niekas neabejoja. 
Važiuodami į šį kraštą tikėjo
mės surasti pilną spaudos lais
vės supratimą ir daug ko pasi
mokyti. Juk ne veltui, atvy
kus į šį kraštą, dažnas išdidžiai 
sakydavo: „Ką jūs išmanote 
apie tikrą demokratiją? Juk 
ten Europoje visokie „izmai“ 
dešimtmečiais jus valdė...“

Tas tiesa, būti tikru demo
kratu yra labai sunku. Teisin
gai viename laikraštyje buvo 
parašyta, jog taip sunku, kaip 
ir būti mandagiu, bet iš kekvie 
no mokytojo reikalaujama pa
vyzdžių.

Spauda yra tiesos ir laisvės 
tarnaitė, todėl visų pareiga ją 
remti, tobulinti ir nuolat kelti 
jos lygį. Bet jei atsiranda to
kių, kurie nori jai užmauti bet 
kokios spalvos apynasrį — ji 
tada tampa nelaisva ir tada tik 
rai verta susirūpinti jos demo
kratinio paso tikrumu.
t- .........je--------------------- ■ -■> e- —t

DALFo KRONIKA
— Susidonjėjimas didžiojo 

New Yorko Lietuvių tremti
nių pagalbos vajum laipsniškai 
didėja. Vajus prasidės šių m. 
spalių 1 d. ir tęsis iki spalių 7 
d. Rinkliava bus užbaigta di
deliu koncertu - vakaru, spa
lių 7 d. Lost Battalion Hall, 
93-29 Ęueens Blvd., Elmhurst, 
L. I., N. Y. ■ Bilietai į koncer
tą jau pardavinėjami.

— Vokietijoje rugpjūčio m. 
1 d. visose trijose zonose buvo 
8.484 lietuviai tremtiniai; iš jų 
daugiau nei pusė tikisi emi
gruoti, daugiausia į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Kana
dą. Vokietijoje gyventi pasi
liks per 4.000 lietuvių, dau
giausia ligoniai (671), vaikai 
iki 16 metų (970), seneliai 
(373) ir bedarbiai (462) ir apie 
1.788 darbingi, bet dėl įvairių 
priežasčių negalinčių emigruo
ti.

":.««► l -u

SAVI PAS SAVUS,
Palaikykite tuos, kurie skel
biasi „Nepriklausomoje Lie
tuvoje“.

kas ir ne kelionė patvirtins ke 
liautojas. Tačiau jei pažvelg
sime, kas tai ją atlieka, be nuo 
monių skirtumo vieniems tai 
priskirsime rekordu, o kitiems 
paprastu pasivaikščiojimu.

„Nepr. Lietuvos“ platinimo 
darbas Anglijoje dar tik gyve
na kūdikio vystykluose dienas, 
bet jis toks stiprus ir energin
gas, kad ligšiol jau nužygiavo 
1443 žingsnelius. Tik motina 
gali pergyventi tą džiaugsmą, 
tas nuotaikas, kada jos kūdikis 
jau pradeda žengti pirmuosius 
žingsnelius. Mus „NL“ platin 
tojus Anglijoje užlieja dar di
desnis džiaugsmas ir pasidi
džiavimas prieš kituose kraš
tuose esančią lietuvių visuo
menę, kad mūsų jaunutis kū
dikis — „Nepr. Lietuvos“ pla 
tinmio darbas neįskatant pre
numeratas išžygiavo. Anglijos 
lietuviuose 1443 pavienais eg
zemplioriais.

Šia proga būtina padėkoti 
mūsų Gerb. spaudos platinimo 
pionieriams p. VI. Janušaus
kui, Armthorpe, Nr. Donces- 
ter, p. V. Šalvaičiui, Manches- 
teryje ir p. A. Gerdžiūnui, 
Widnes, Lancs. Pastarieji dir 
ba, kad tik lietuviškas spaus
dintas žodis gyvuotų, nuolat 
skelbtų pasauliui ir jame išblaš 
kytiems tautiečiams, kad Lie
tuva spontaniškai veržiasi išsi
vaduoti iš žiaurios boševikų 
vergijos ir vieningai žengia į 
prisikėlimą.

Šie žmonės iš platinimo dar
bo neturi jokio pelno, atvirkš
čiai tik kartkartėmis asmeni
nius nuostolius. Tačiau nesi
skundžia, nes gerbia ir verti
na lietuviškos spaudos klestė
jimą aukščiau nei anglišką ši
lingą.

Tuo pačiu nuoširdžiai tenka 
padėkoti GG tautiečiams, ku
rie mūsų „NL“ platinimo dar
bą rėmė ir teberemia prenume
ratomis ar pirkdami jos pavie
nius egzempliorius. „NL“ ats 
tovybė Anglijoje paskatinta 
Jūsų maloniais ir daug pasiti
kėjimo duodančiais linkėjimais 
laiškuose, kviečia visus malo
niuosius tautiečius įsijungti į 
„NL" platinimo talką prenume 
latomis ar pavienių egz. pla
tinime. Taigi:

Į talką aukštaičiai., 
Į talką žemaičiai.
Į talką, į talką, 
Visi lietuviai!

Naujas leidinys.
Šiuo laiku Anglijoje, Covent 

ryje išleistas naujas iliustruo
tas žurnalas „Klajūnas“, ku
riame taip pat pasitalpinęs ir 
linksmasis „Apuokas“. Žurna

Manoma, k|ad leidykla pasi
stengs šį leidinį paskleisti ir 
už D, Britanijos ribų.

Atostogos Anglijoje.
Anglijoje liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais skaitomi atostogų 
mėnesiais, nes šiame laikotar
pyje fabrikų darbininkai ir įs
taigų tarnautojai gauna apmo
kamas atostogas. Šioms meti
nėms atostogoms paprastai ang 
lai visus metus po truputį tau
po fabriko ar įstaigos hollidey 
club kasoje ir atostogose atsi
ėmę sutaupąs vyksta į kurį pa 
jurio miestą vasaroti. Svetim
šaliai darbininkai esantieji Ang 
lijojc savo atostogas praleidžia 
žymiai kukliau. Paprastai eks 
kursija nuvyksta vienai dienai 
į kurortų miestą pasižvalgyti 
ir pakanka, nes priešingai iš
tekliai nelabai balansuojasi.

Tautiniai šokiai anglų 
visuomenei.

Joninių išvakarėse Bradfor- 
do lietuvių tautinių šokių gru
pė, vadovaujama p. O. Šergaly 
tės, anglųvisuomenei atvirame 
ore, pašoko mūsų tautinius šo 
kius: Kepurinę, Kalvelį, Sukti 
nį ir Rugelius. Šokėjai publi
kos buvo sutikti ir palydimi 
gausiais aplodismentais. Ang
lai mūsų tautiniais rūbais ir 
tautiniais šokiais yra labai su
sidomėję. Pakvietimų dalyvau 
ei su tautiniais šokiais įvairio
se anglų organizacijų progra
mose buvo gauta ir anksčiau. 
Tereikia grupei palinkėti tik 
puikios sėkmės, kad ji galėtų 
juose dažniau pasirodyti ir tuo 
pačiu angluose populiarinti lie 
tuvio ir Lietuvos vardą.

Nemalonios Joni.lės.
Birželio mėn. 21d. bedirbda 

mas fabrike p. Jonas Juška ne
laimingo atsitikimo atveju ma 
šinoje sulaužė dešiniosios ran
kos pirštus. Nelaimingasis tuoj 
pat greitosios pagalbos mašina 
buvo nuvežtas į ligoninę.

Bradfordo lietuviškoji visuo 
menė nuoširdžiai užjaučia. Rei 
kia pabrėžti, kad p. J. Juška 
yra veiklus lietuviškose organi 
zacijose ir buvo pirmuoju Brad 
lorde lietuvių choro chorve
džiu.

Lietuvių bažnyčios remontas.
D. Britanijos lietuviai tetu

ri tik vieną lietuvišką bažnyčią 
Londone. Šiais metais ji nusi
statyta naujai išdekoruoti. Šiuo 
reikalu kreipiamasi į visus D. 
Britanijoje esančius lietuvius 
prisidėti prie šio darbo. Tam 
tikslui yra sudaryta 10 laimėji
mų daiktinė loterija, kurios bi 
lietai platinami po visą Angli-

Ramiais laikais ne vienas iš
vykdamas apsigyventi svetur, 
maždaug turėjo sudaręs pianą, 
Ką jis mano ten pradėti. Lie
tuviai, būdami daugiausia ūki
ninkų vaikai, išvykdami svajo 
davo įsigyti žemės ūkį, ar inies 
tuose namus ir tokiu būdu nau 
jame krašte įsikurti. Retas ku 
ris pagalvodavo apie prekybą. 
Daugumos pradžia buvo maž
daug ta pati — fabrikuose, ang 
hų kasyklose ar kur nors ki
tur sunkus fizinis darbas. Tik 
vėliau, praėjus keliems me
tams, galėjo realizuoti savo 
planus.

Per antrą pasaulinį karą di
delis skaičius lietuvių buvo pri 
versti palikti savo tėvynę ir ap 
sigyventi kitur. Šie naujieji iš 
eiviai vyko be jokių planų pa
stoviai įsikurti ir vyko ten, kur 
galėjo, o ne kur norėjo. Dabar 
jie dešimtimis tūkstančių iš
siblaškę po visą pasaulį sten-

ją. Gautasis iš loterijos pelnas 
bus sunaudotas bažnyčios re
monto reikalams.

Lietuvis žuvo eismo nelaimėje.
Eismo nelaimėje žuvo lietu

vis Jonas Kęstys. Velionis tu
rėjo 51 metus amžiaus, kilęs iš 
Mažeikių aps. Anglijoje gyve
no Kempston Hardwic.ke. Lai 
dotuvių apeigas atliko ir pa
mokslą pasakė kun. A. Kaz
lauskas. Laidotuvėse dalyvavo 
vietos lietuviai ir kt. tautybių 
nariai.

J. Janulaitis,
„NL“ Atstovas Anglijoje.

KLCT narys Jonas Meilutis ir 
solistė Birutė Žaganavičiūtė, su 
kūrė lietuviškos šeimos židinį.

giasi kaip nors įsikurti naujoje 
vietoje. Uždirbę ir sutaupę 
Šiek tiek pinigų, stengiasi da.i 
gumas įsigyti miestuose na
mus, o ne žemės ūkį,.nes 
yra pelningesnis turtas, o i. e 
to, gyvendamas mieste ratu a 
geriau apmokamą darbą, kaip 
žemės ūkyje. Yra ir tokių, ku 
rie savo sunkiai uždirbtas sau 
taupas panaudoja automobi
liams įsigyti. Tai turtas, ku
ris duoda tik nuostolį ir suda
ro savininkui nuolatinį sveika
tos ir gyvybės pavojų.

Prekybos imtis ir iš naujųjų 
išeivių retas kuris surizikuoja. 
Suprantama, lietuviams preky
ba yra dalinai svetima sritis, 
nes Lietuvoje prekyba didesne 
dalimi buvo kitų rankose, o be 
to, prekybai vesti reikalingas 
patyrimas ir turėti pinigų. Taip 
pat prekyba yra surišta su ri
zika, ko nėra, nei su žemės 
ūkiu, nei su namais, jeigu jie 
įgyti ne skolon. Tačiau pre
kyba yra vienintelė duodanti 
nuo įdėto kapitalo didžiausį 
pelną ir užtikrina prekybinin
kui savarankų nuolatinį darbą. 
Yra lietuvių biznierių, kurie ir 
neturėdami patyrimo, tik rizi
kuodami savo santaupomis 
ėmėsi prekybos ir gerai verčia 
si. Tas parodo, kad lietuviai 
yra gabūs prekybininkai.

Žinoma, ne visi prekybos ga 
h imtsi, nes ne visi turi pinigų, 
drąsos ir svarbiausia įgimtų 
pirklio gabumų, bet dalyvauti 
prekyboje gali visi, ar būdami 
akcininkų bendrovių akcinin
kais, ar kooperatinių bendro
vių pajininkais už tai gauda
mi dividendus. Šių rūšių bend 
rovių lietuviams būtų reikalin 
ga steigti, nes tai yra sritis, 
kuri ne tik duotų pelną daly
viams, bet sukurti lietuviškas 
ekonomines tvirtoves ir tam 
tikrą lietuvių skaičių aprūpin
tų darbu.

Turime pakankamai visų sri 
čių jau patyrusių specialistų, 
kas labai mažina riziką, dėl 
konkurencijos ir pasisekimo, o 
tik reikalinga imtis iniciatyvos 
suorganizavimui. visuomenės 
kapitalui. Žinoma, yra labai 
svarbus veiksnys pasitikėji
mas, kurio deja, lietuvių tarpe 
vis dėlto trūksta, ir tai nugalė 
ti nėra lengva, bet geri norai 
ir pasiryžimas gali pašalinti 
šią kliūtį. Gera pradžia, kad 
ir mažesniame maštabe gali bū 
ti akstinu pritraukti visuome
nės didesniam skaičiui.

Šiuo metu pramonė vis dau
giau gauna užsakymų karo rei 
kalams, tuo pačiu didės uždar
bis, visuomenės pajamos ir pir 
kimo galia, todėl yra patogus 
laikas prekybai. Tat ar never
tėtų šis klausimas pasvarstyti, 
o gal būtų galima jį net reali
zuoti. Tr.

Istorinių dokumentų ir Kazys
faktų konstatavimas. ŠKIRPA

Sukiliminės vyriausybės 
genezė

„Taip pat butų klaidinga ma 
nyti, kad tegalime atstatyti sa 
vo valstybę vien svetima pa
galba ir kad todėl nebūtų pras 
mės aukoti mūsų tautos geriau 
siuosius sūnus nelygioje kovo
je su galingesniu priešu. Ši
tokia galvosena yra salioninių 
politikų ypatybė, kurie niekad 
negali apsispręsti. Lietuva at
statyta svetimomis rankomis, 
mums nebūtų miela. Be to, 
jos niekas mums neatstatys, 
jei patys nesiimsime jos atsta
tyti. Pagelba mums, mažai tau 
tai, yra reikalinga ir būtina, 
bet tik kaip pagelba. Visą gi 
kovos naštą turime pasiimti ant 
savo pečių. Juo pajėgsime dau 
giau jos pakelti, tuo daugiau 
įgysime svorio santikyje tarp 
mūsų siekiamo tikslo ir pagal
bos, kuria siėkiame pasinau
doti. Ta pagelba, dėka suside 
dančioms Europos Rytuose 
aplinkybėms, ateina mums vi
sai naturališkai; tik mokėkime 
ją racionaliai išnaudoti savo 
interesui. Numatomomis saly 
gomis ją geriausiai išnaudosi
me, jei, lemiančiam momentui 
atėjus, patys stversimės gink
lo — paimsime krašto valdy
mą patys, bet nelauksime, kad

9. .4
Apie tai, kaip siekti tikslo:
„Laisvės tautoms niekas vėl 

tui nesuteikia. Tautos už ją ko 
voja nesigailėdamas jokių au
kų. Nors ir ne visados laimi, 
bet nuo savo idealo neatsisako, 
nežiūrint, kad ta kova būtų il
ga ir kokių dar prisieitų patir
ti smūgių pakelyje iki išsilais
vinimo. Lietuvių tauta neteko 
valstybinės laisvės, bet niekas 
negali užginčyti jai teisės ir 
laisvę atgauti ir už jos atgavi
mą kovoti“.

„Likusioji užsieniuose Lietu 
vos diplomatija ir užsienio lie
tuvių organizacijos deda ir 
dės toliau visų pastangų Lietu 
vos atstatymo idėją nuolat pa 
laikyti ir įkelti užsie-se visur, 
kur tik įmanoma. Bet diplo
matinių pastangų neužtenka. 
Pasakytina dar daugiau : jos 
tėra pagelbinės. Jei pati tauta 
už savo laisvę nekovotų, mažai 
tebūtų, iš viso, jos vertinamos 
kaip realios pastangos laisvei 
atgauti bei savo valstybę atsta 
tyti. Tad lemiančiuoju fakto
rium Lietuvai išlaisvinti tenka 
skaityti kovos frontą Tėvynė
je“.

są krašto valdymo aparatą į sa 
vo rankas ir pastatyti vokie
čius prieš įvykusį faktą, su ku 
riuo jie turės vėliau skaitytis. 
Be to, energingas veikimas ne
sigailint jokių aukų turėtų ne 
tik faktinos, bet ir moraliniai- 
-politinės reikšmės. Lietuva 
tuomi sustiprintų savo teisę rei 
kalauti iš vokiečių, kad neda
rytų kliūčių Lietuvos valstybę 
atstatyti nebelaukiant karo pa
baigos. Pagaliau tai turėtų dar 
ir didelės tarptautinės reikš
mės, nes iš to visas pasaulis pa 
tirtų, jog lietuvių tauta tikrai 
yra pasiryžusi atgauti laisvę; 
tai suteiktų mūsų diplomatijai 
labai stiprų argumentą, visur, 
kur tik įmanoma, suintensyvin 
ti Lietuvos atstatymo reikalo 
gynimą“.

„Jei dėl Vyriausybės suda
rymo su vokiečiais susitarti ne 
pavyktų, kitaip tariant, jei vo
kiečiams pradėjus puolimą ne
būtų iš lėktuvų platinami vy
riausybės ir Aktyvistų Fronto 
atsišaulkimai, o taip pat apie 
Vyriausybės susidarymą nie
ko nebūtų pranešta iš Berlyno 
per radiją, tai reikia skaityti, 
jog vokiečiai Lietuvos atžvil
giu dar turi užpakalinių min
čių“.

„Nuo sukilimo betgi ir to
kiame atsitikime susilaikyti ne 
reikia. Jis turi būti vykdomas, 
kaip paruoštas, su tikslu pa
grobti krašto valdymo apara
tą į savo rankas. Krašto Vy

mums kas iš šalies padarytų to 
kią malonę“.

„Tad aktingumas, pasiryži
mas nesigailėti jokių aukų ir 
stvėrimasis ginklo bei aktyvi 
kova su priešu yra tas kelias, 
kuriuo tenka pasukti, kad at
gavus Lietuvai valstybinį sa
vistovumą ir laisvę“. . .

Apie naujos Lietuvos Vyriau 
sybės paskelbimą:

„Yra pagrindo vilčiai, kad 
gal pavyks su vokiečių politi
ką sprendžiančiais faktoriais 
susitarti. Kol kas betgi tai nė 
ra tikras dalykas, nes vokie
čiai laikosi didelio atsargumo. 
Ar bus leista mums sudaryti, 
kaip norime, savo Vyriausybę 
iš anksto, tatai greičiausiai pa
aiškės tik paskutiniu momen
tu, prieš pat vokiečių kariuo
menės žygį prieš raudonąją ar
miją, arba faktinai jam. jau 
prasidėjus?

„Kaip ten bebūtų su Vyriau 
sybės sudarymu, svarbiausia 
užduotis, kuri kiltų vokiečiams 
žygiuojant pirmyn, tai yra 
krašto valdymo aparato užgro 
bimas būtų pirmas realus 
žingsnis prie Lietuvos suvere 
numo atgavimo. Todėl reika
linga dėti visas pastangas Lie
tuvoje slaptai taip susiorgani
zuoti, kad vokiečių kariuome
nei pajudėjus prieš rusų rau
donąją armiją, spontaniškai vi 
same krašte įvyktų visuotinis 
sukilimas. Jo tikslas paimti vi 

riausybę tokiame atsitikime tu
rėtų paskelbti Vilniaus Cent
ras revoliuciniu 'kelių, kad pa
stačius vokiečius prieš įvykusį 
faktą“.

„Revoliucinės Vyriausybės 
paskelbimo’aktas turėtų būti 
laiku paruoštas ir tinkamai su
redaguotas, kadangi jis būtų 
didelės istorinės, tarptautiniai 
-teisinės ir moraliniai - politi
nės reikšmės, ne tik dabarčiai, 
bet ir ateičiai, ypač jis būtų 
svarbus pačios Vyriausybės 
legalizavimuisi ir kaip nesu
griaunamas argumentas Lietu 
vos diplomatijai užsieniuose 
ginti Lietuvos atstatymo rei
kalą visame pasaulyje“.

„Kalbamas aktas turėtų bū
ti sustatytas ir skelbiamas Lie 
tuvos Aktyvistų Sąjūdžio, kaip 
vienintelio lietuvių tautos va
lios reiškėjo ir vykdytojo“.

Apie laikyseną tuoj po 
sukilimo:

„Visur, kur tik sukilimas 
pavyko, pastatomi viešųjų įstai 
gų ir įmonių priekyje savo žmo 
nės. Patartina visur, kur tik 
dar galima, grąžinti į senas 
vietas buvusius, t. y. teisėtos 
Lietuvos Vyriausybės savo lai 
ku paskirtus pareigūnus, kaip 
pavyzdžiui: apskričių viršinin
kus, miestų burmistrus, vals
čių viršaičius, .gelžkelių stočių 
viršininkus, pašto viršininkus 
ir t. t. Taip pat tuojau grąžin 
ta visa viešoji policija, vieton

kad kūrus gyventojų laikiną 
miliciją“.

„Visi minėtieji pareigūnai 
turi būti tuojau, kaip sukilimas 
toje ar kitoje vietoje įvyks, pa 
raginti grįžti į savo senas vie
tas ir užsidėti turėtą nepriklau 
somos Lietuvos metu unifor
mą. Bendrai, ir visi kitokie iš
oriniai požymiai valstybės bu
vimo ir valdžios veikimo turi 
būti atstatyti“.

„Grąžinti į savo vietas parei 
gūnai ar naujai paskirtieji tuo 
jau išleidžia reikalingus vie
šai tvarkai, gyventojų saugu
mui ir bendram ramumui palai 
kyti skelbimus ir viešus įsaky 
mus; juos plačiai išplatinti ir 
viešai išlipdyti, kad gyventojai 
žinotų, kaip jiems laikytis ir 
kad visi patirtų, jog valdžia 
yra ir veikia“.

„Grąžinimas senų pareigū
nų, uniformos restauravimas, 
valstybės ženklų atstatymas ir 
skubus išleidimas ir viešas pa
skelbimas įvairių valdžios įsa
kymų — vis tai yra aktai, ku
rie turi vokiečiams parodyti, 
jog krašto valdymo aparatas 
tapo atstatytas ir veikia, kaip 
pridera. Vokiečiai, šitaip pa
statyti. prieš įvykusį faktą, ne
galėtų su juo nesiskaityti“.

„Reikalingus personalinius 
pakeitimus grąžintuose parei
gūnuose, jei jų tarpe būtų ne-
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Didžioji ir Mažoji — viena Lietuva.

„Tu mums duodi tikrybę 
kad mes nesame visiškai 

užmiršti...“

Lietuviai visur

Jau greit bus metai, kai pasi
rodė mažlietuvių mėnesinis laik 
raštis „Keleivis“. Dėl pinigi
nių sunkumų jis kartais ir re
čiau išeina, bet atsiteisia skai
tytojams, pasirodydamas kaip 
dvigubas arba trigubas nume 
ris.

„Keleivis“ surištas su maž
lietuvių tradicijomis, ir jį pa
žįsta tiek draugas, tiek priešas. 
Tat jo tolimesniu išlaikymu, 
yra labai susirūpinusi M. L. T. 
Spaudos Komisija. Negauda
ma piniginės paramos iš jokių 
fondų, ji „Keleivį” gali leisti 
tik Mažosios Lietuvos proble
mą suprantančių bei tą kraštą 
mylinčių lietuvių aukomis.

Šiandien nusiskundžiama, 
būk per daug išeina lietuviškų 
laikraščių, ir kad skaitytojai ne 
bežiną nei ką ir besakyti. Čia 
ne vieta kritikuoti ir spręsti, 
kuris laikraštis šiandien yra 
svarbus ir turi būti leidžiamas. 
Norėtųsi tik pasakyti, kad su
stojus eiti „Keleiviui“, aptils 
mažlietuvių balsas Vokietijoje. 
Kartu bus atimtas ir paskutinis 
mažlietuvių padrąsinimo bei 
sustiprinimo ramstis.

Ką reiškia mažlietuviams 
„Keleivis“ ir kodėl jie jį taip 
myli? Į klausimą gal geriau
siai atsakys patys jo skaityto
jai:

„ . . . Kai aš „Keleivį“ skai
tau, man taip malonu, taip jau
ku, lyg ir mano seniai mirę tė
veliai aplink mane būtų. . . aš 
čionai tik viena Klaipėdos kraš 
to lietuvė. Iki šiol nieko neži
nojau apie lietuvių veikimą. 
Kiek galiu, pridedu nors vie
ną markę. Gaunu tik 50,40 
DM (apie 12 dol.) pašalpos į 
mėnesį. Bet labai norėčiau, 
kad „Keleivis“ mane nuolat 
lankytų. . .”, rašo klaipėdiškė.

„ . . . Aš širdingai dėkavoju, 
kad man praėjusiame mete du 
kart lietuvišką „Keleivį“ atsiųs 
dinai, kuris mane labai atgaivi 
na ir palinksmina. Aš 
šios dienos tą laišką 
jvį“ garbinu. . . “, rašo 
nietis.

„ . . . Labai ačiū, kad

* Tarptautinės Diplomatų 
Akademijos narių susirinkime, 
įvykusiame Montevideo mies
te, Lietuvos ministeris Dr. K. 
Graužinis pasakė kalbą, kurio-

1 je nuodugniai išaiškino dabar- 
L tinę Lietuvos padėtį ir nurodė 
1 smurto aktus, kuriais okupan 

tai pasigrobė Lietuvos terito
riją. Komentuodamas Lietu
vos ministerio kalbą, generali
nis akademijos sekr. Dr. A. F. 
Frangulis pareiškė, kad visas 
civilizuotas pasaulis privalo 
remti lietuvių, latvių ir estų 
kovą už savo gimtinių nepri
klausomybę, pažymėdamas, kad 
teritorijos okupavimas smurto 
keliu neatima okupuotų šalių 
diplomatų turimų teisių. De
mokratinės šalys elgiasi teisė
tai, pripažindamos okupuotų 
šalių pasiuntinius teisėtais sa
vo tautų atstovais.

* Urugvajaus Lietuvių Ta
ryba persiorganizavo, pasiva
dindama Daktaro Kazio Gri
niaus vardo lietuvių draugija 
Urugvajuje.

Draugijon įeina liaudininkai, 
socialdemokratai ir kilniems 
Griniaus idealams prijaučian
tieji lietuviai bendrai. Į Gri
niaus vardo draugijos valdybą 
išrinkti: M. Krasinskas — 
pirmininku, A. Gumbaragis — 
sekr., T. Dzevečka — ižd., Pr. 
Vikonis, VI. Baliukas, J. Laz- 
dauskas ir V. Vijūnas — val
dybos nariai.

* Juozas Kazickas Yale uni 
versitete gavo ekonom. mokslų 
daktaro titulą ir dirbs Jėzuitų 
Georgetown universitete bei 
kr. apsaugos min. Rytų Euro
pos ekonom. tyrimų skyriuje.

* Inž. Ed. Kasaitis New Yor 
.ko universitete išklausė vieno
semestro kursą, gavo išeitųjų 
Kaune ir Vokietijoj mokslų 
užskaitas ir inžinieriaus chemi 
ko diplomą. Dirba savo spe
cialybėje.

Iš visur ir apie viską
— Amerikiečių įstaigos nu- 

Pramonininkai pp. Čiuvins statė, kad vien tik praėjusiais apribojo 
S. Paulyje, Rua Cubatao,

dar iki 
„Kelei- 
pilkal-

mus ap 
lankei. Buvom jau labai Tavęs 
pasiilgę. Turėjom jau baimės, 
kad negalėsi ateiti. Tu nebū
tinai privalai mus dažnai lan
kyti. Tu esi mums kaip myli
mas svečias, kuris negali daž
nai ateiti, bet kada jis ateina, 
tai visuomet ką gražaus ir tin
kamo atneša, dėl ko mes jį my
lime. . . Tu mums duodi tikry 
bę, kad mes nesame visiškai už 
miršti, bet sudarome bendruo
menę, kuri audroj bei bėdoj vie 
nas kitą neapleidžia. . .* *, rašo 
lietuvis iš Labguvos apskrities.

Taigi, „Keleivis“ yra dar tas 
ryšys, kuriuo įmanoma įjungti 
išblaškytus ir visokiais būdais 
bauginamus mažlietuvius. M.
L. T. Spaudos Komisija prašo, 
kad šito ryšio palaikymui pa
dėtų visi pasaulio lietuviai. Ji 
būtų labai dėkinga, kad dauge
lis „Keleivį“ užsiprenumeruo
tų, kas užgarantuotų jo leidi
mą. Jei atsirastų daug tautie
čių, kurie sutiktų išleisti per 
mėnesį 15 et. už „Keleivį“, tat 
būtų daug padėta .

Tat paraginkime savo drau
gus ir pažįstamus, kad užsipre
numeruotų mažlietuvių „Kelei 
vį“. Ta pačia proga priminki
me, kad tokiu parėmimu jie pa 
deda bent dalinai padengti tas 
spaudos išlaidas, kurios reika
lingos dabartinėje spaudos ko
voje su mažlietuvių materialiai 
stipresniais priešais.

Tiesa, dar esama žmonių, ku 
rie sako, kad dabar ir nesvar
bu, kaip ir kokiu būdu visokie 
ginčai išsispręs. Viską nulem- 
sianti ateitis. Tas gali būti, ta 
čiau kodėl mes lietuviai turime 
daleisti, kad silpnesnieji mūsų 
broliai būtų skriaudžiami, pa
juokiami ir iš jų pasityčioja- 
ma? Kodėl mes negalėtume 
padėti tiems, kurie, nebijoda
mi jokių grąsinimų, nori gin
tis ir kovoti už savo teises? At 
jauskime jų padėtį, kad vėliau 
galėtume pasidžiaugti ir jų lai
mėjimais. Mažosios Lietuvos 
žmonės neužmirš vardų tų, pa- 
dėjusiųjiems jų ypatingai sun 
kioje būklėje.

Į Kanadą atsiųstas ir kažku
riose vietose jau išplatintas š. 
m. gegužės, birželio ir liepos 
mėn. „Keleivio“ numeris. Ka 
dangi dėl anksčiau minėtų sun
kumų M. L. T. Spaudos Komi
sija „Keleivio” negalėjo išleis 
ti kas mėnesį, ji paskutinį nu
merį išleido trigubą — 24 pusi. 
Jame daug istorinės medžia
gos, rašoma šių laikų aktualio
mis mažlietuvių temomis. „Ke 
leivis“ iliustruotas daugiau 
kaip 20 paveikslų.

Atskiras „Keleivio“ nume
ris (8 pusi.) Kanadoje kainuo 
ja 15 et., dvigubas — 30 ir 
trigubas numeris — 40 et. Me
tams prenumerata su persiun
timu kainuoja 1,70 dol., pusei 
meitų — 0,90 et. Pageidavus 
atsiunčiami ir anksčiau pasiro- 
džiusieji „Keleivio” numeriai. 
Norintieji užsisakyti laikraštį, 
kreipiasi į Maž. Lietuvos Bi
čiulių Druagijas arba tiesiog į
M. L. T. Spaudos atstovą se
kančiu antrašu: A. Lymantas, Janeiro medžio prekybininkas, 
7116 Cartier St., Montreal, biznio reikalais lankėsi S. Pau 
Que. ly-

* 
kai, 
671, Vila Mariana, atidarė nau 
ją rašomosios medžiagos ir dai 
lės dirbinių prekybą.

* Agr. A. Kazakevičius, ko
pūstų auginimo specialistas, 
ūkininkų yra dažnai kviečia
mas kaip konsultantas į ūkius. 
Pažymėtina, tkad juo susido
mėjo ir Kolumbijos žemės ūkio 
ministeris Bogotoje ir pakvie
tė į ministeriją.

* Dr. V. Paprockas išlaikė 
valstybinius kvotimus ir atida
rė ofisą 1375 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y.

* Prof. B. Kodaitis, Kauno 
V. D. Universiteto observato
rijos įkūrėjas ir astronomijos 
katedros vedėjas, su žmona at 
vyko Amerikon ir apsigyveno 
Detroite pas sūnų.

* Aldona Nugarus, dramati
nis sopranas, dalyvauja Chica 
go Tribune paskelbtame Chi- 
cagoland Music festivalio kon 
kurse.

* Kun. J. Kluonis, dirbęs De 
troito lietuvių parapijoje, ir 
ypatingai 
pagalba tremtiniams, 
studijų į Vokietiją.

* Komisarų taryba 
bė, kad. Kretingos, 
Alytaus, Lazdijų, Tytuvėnų ir 
Ramygalos rajonuose blogai 
esą suorganizuoti gyvulių 
ūkiai.

— Britų finansų ministeris 
dividendų (metinio 

mokėjimus akcinin- 
Dėl šios priežasties bir

žoje krito daugelio bendrovių 
akcijų vertė.

— Italijoj išsivystė Sovietų 
Sąjungos špionažas. Adrijos 
jūros pakraščiuose policija iš
kratė vieną motorinę valtį, ku
rioje rasta sovietų armijos uni
formų ir didelis kiekis komu
nistinės literatūros.

— JAV karo strategai yra 
linkę pastumti atominių bom
bų vaidmenį į antrą planą, nes 
dabar jau turima naujų, prak
tiškesnių įrankių, kurie naikin 
tų priešo armijas, bet apsaugo 
tų civilius gyventojus ir mies
tus.

pasižymėjęs didele* 
išvyko

paskel- 
Salantų,

* Bass Hill lietuvių koloni
ja Sydnejaus priemiesty bus 
didžiausia Sydnejuje. Čia bai
gia kompaktiškai įsikurti, apie 
30 lietuvių šeimų nuosavose 
pastogėse. Giniotis savo šei
mos pajėgomis yra baigęs pa
statyti ir įrengti tos vietovės 
pažibą — mūrinį namuką.

* Lietuvos konsulas Al.
lišaitis ir E. Polišaitienė, bir
želio 16 d., minėjo savo 35 me 
tų vedybinio gyvenimo sukak 
tį-

* Aukso žiedus liepos 21d. 
sumainė Leonardas Baltruko- 
nis su Apolonija Latvėnaite, 
iš Casa Verde, S. Paulo.

* Pr. Ziezis, žinomas Rio de

Po-

* Paleckis, pasirodo, „lai
mingiausias iš visų Pabaltijo 
respublikų „prezidentų“, Lat 
vijoj ir Estijoj anksčiau komu 
nistų pastatytieji jau nuversti. 
Paleckis dar tebesilaiko.

* Nusiskundžiama, jog smul 
kiosios pramonės ir prekybos 
ministerija nerodanti veiklu
mo. Kolektyviniai ūkai esą ne 
aprūpinti reikalingomis prekė
mis.

* Chicagoje prie organizuo
jamos Amerikos lietuvių bend 
ruomenės įsteigta centrinė švie 
timo komisija, kurios prezidiu 
mą sudaro Dr. P. Mačiulis, 
pirm., M. Kriščiūnas, vice- 
pirm., ir Ben. Babrauskas, sek 
retorius. Komisija gvildeno 
lietuvių kalbos pamokų, vado
vėlių ir programos klausimus.

* Juozas Masiulis, gyvenąs 
Vila Beloje, S. Paulo, šiomis 
dienomis atidarė barą - resto
raną Rua dos Roseiras. J. Ma 
siulis anksčiau yra buvęs veik 
lūs lietuviškųjų organizacijų 
veikėjas.

* Kazys Jurgelevičius, barą 
- restoraną, Vila Zelinoje, per
leido kitiems, o pats pasiliko 
prie kito biznio — tipografijos 
„Vytis“. Neseniai įsigijo mo
dernišką, automatišką spausdi
nimo mašiną.

metais paslaptingu būdu iš peilio) 
Amerikos buvo iššmugeliuota kams. 
1400 centnerių aukso. Dau
giausia auksas iškeičiamas į 
brilijantus arba perkamas už 
popierinius pinigus. Kadangi 
kituose kraštuose, kur yra in
fliacijos pavojus, auksas daug 
brangesnis nęgu Amerikoje, 
tad biznieriai jieško kelių auk 
są pristatyti ten, kur jis trigu
bai bei keturgubai brangesnis. 
Pvz., Palestinoje aukso unci
ja kainuoja iki 100 dolerių, o 
Amerikoje tik 35 dol.

— Brazilijos valdininkai, ati
darę diplomatinį paštą, adre
suotą komunistinės Lenkijos 
atstovybei Rio de Žaneire, ra
do tris tonas komunistinės li
teratūros. — Amazonas estade į Por-

— Australijai reikia gele- to Velho miestą atvyko galvi- 
žinkelininkų. N. Valijos vy- jų varovas Antonio Medonca, 
riausybė pasiuntė į Europą kuris pabėgo nuo Ngambigua- 
Emigracijos Departomento di
rektorių ir geležinkelių valdy
bos atstovą, ikad jie D. Brita
nijoj ir kituose vak. Europos 
kraštuose surastų 8.000 vyrų 
geležinkelių ir 
darbams.

— Popieris 
brangsta ir jo 
mažėja. Kylant popierio kai
nai, brangsta ir laikraščiai. 
Pav., prancūzų laikraščių kai 
na šiomis dienomis dar kartą 
padidinta.

— Advokatas K. Jurgėla pa 
galiau paskirtas „Amerikos 
Balso“ lietuvių skyriaus ve
dėju, nors jo kandidatūra iš
kelta jau nuo pat pradžios lie
tuviškųjų pranešimų įvedimo.

— JAV krašto apsaugos vi- 
ceministeris F. Pace pareiškė, 
kad Sovietai gali bet kada Per 
siją arba Jugoslaviją užpulti 
ir dėl to JAV gali būti bet ku
riuo metu į tretįjį pasaulinį ka 
rą įtraukta.

paprastų kelių

visam pasauly
kiekis spaudai

ra giminės indėnų, kurie per 
kelias dienas pradėjo supti 
vilkstinės galvijus ir žmones. 
Vienos dienos ankstų rytą in
dėnai puolė. Puolimo metu 
Antonio Medoncai pavyko pa
bėgti, bet jo draugai žuvo nuo 
indėnų strėlių. Kada Antonio 
jau buvo pabėgęs, jis matė dū
mus didelių laužų, kuriuos su
kūrė indėnai, kad iškeptų ir su 
valgytų kritusius draugus.

— Meksikos sostinė Mexico 
City per paskutinius 8 mėne
sius pasmuko 14 colių žemyn.. 
Dumba todėl, kad giliau po 
miestu yra vulkaniškų (ugnia- 
Ikalnišku) pelenų ir vandens 
„košė“.

— Munchene DP Komisijos 
pareigūnai Vokietijoje stengia
si pagreitinti tremtinių emigra 
ei jos į Ameriką tempą. Tuo 
reikalu neseniai Munchene įvy 
ko specailūs susirinkimai, ku
riuose dalyvavo ir BALFo ats 
tovai.

5-tas
PELĖDOS NR. JAU IŠĖJO.

Iliustracijose vaizduojama: Ką peri Stalinas. Mūsų di
dieji — VLIKAS, ALT ir Lozoraitis. Menininkų galerija. 
Paskutinis Munšeino Mohikanas. Meškeriotojai ir tt.

Turiny rašoma: Maldelė į dolerį viešpatį. Raganų vir
tuvė. Iš amerikoniškų vėlių ir velnių gyvenimo. Intymus 
daktaro pasikalbėjimas. Meilės kankinys (eilės). Raudona 
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40 et.

Parduodame ir išrašome knygas vokiečių kalba iš Vak. 
Vokietijos, Šveicarijos ir Austrijos.

Paskutinės knygų naujienos: Putino Altorių Šešėly 4,— 
dol., Barono Žvaigždės ir vėjai 2,00, Dr. Gaidamavičiaus 
Išblokštasis žmogus 2,00, Jazmino Moteris, nuo kurios aš 
pabėgau 1,00 ir Balio Lietuviškos pasakos 2,50.

Turime daug Amerikoje, Vokietijoje ir Lietuvoje iš
leistų leidinių ir gaidų.
... .Užsakymus adresuokite: LIETUVIŲ KNYGYNAS 

NEMUNAS, 3143 So. Halsted St., Chicago 8, Ill., Te'lef. 
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betinkamų tolesnei tarnybai, 
bus galima padaryti vėliau, kai 
sukilimui praėjus viskas vėl 
grįž į normalines vėžes. . .“

Baigiamieji žodžiai: 
„Pasyvumas ir ištižimas

Lietuvą pražudė; 
Aktyvumas ir ryžtumas turi ją 

išgelbėti!
Lietuvių Aktyvistų Fronto 

Vadovybė“.

Šią instrukciją galima su pa 
grindų vadinti pagrindiniu 23 
birželio sukilimo paruošimo 
dokumentu. Nors ir ne viskas 
įvyko kaip buvo suplanuota bei 
instrukcijoje sugestijonuota, 
bet, paėmus bendrai, ji buvo 
realizuota. Tačiau ji atsiekė 
savo tikslo ne dėlto, kad buvo 
LAF Vadovybės giliai apgal
vota ir patiekė pogrindžio or
ganizacijoms išsiamiamų suges 
tijų ir nurodymų, kaip viską 
paruošti, bet kad ji atitiko 
bendram lietuvių tautos pasi
ryžimui už savo laisvę ir Lie
tuvos nepriklausomybę. Jos 
praktišką reikšmę būtų ga
lima palyginti tai, kokios ture 
jo lietuvių savanorių pašauki
mas 1919 metų pabaigoje, ka
da pirmą kartą lietuvių tauta 
stvėrėsi ginklo kovai už Lietu 
vos atstatymą. Skirtumas tik 
tas, kad anuomet savanoriai 
galėjo organizuotis nesislaps

tydami, tuo tarpu kai naują
ja: savanorių kartai — lietu
viams aktyvistams — prsiėjo 
organizuotis slaptai, nes kitaip 
nębuvo įmanoma.

Tuo metu, kai LAF sąjūdis 
apėmė Lietuvoje vis platesnius 
sluoksnius ir pasiruošimas le- 
menčiam žygiui sparčiai ėjo 
pirmyn, ant LAF Vadovybės 
Berlyne pakibo Damoklo kar
das iš vokiečių Gestapo pusės. 
Nors LAF paslaptys Gestapui 
nebuvo prieinamos, tačiau apie 
ipagrindinį lietuvių tikslą jis 
žinojo. Nuo pat LAF užuomaz 
gos Berlyne susidarymo, ši or 
ganizacija ne tik neslėpė, jog 
ji siekia Lietuvos nepriklauso
mybės, bet šį reikalavimą skel 
bė viešai. Šitaip buvo elgiama 
si sąmoningai. Pirma dėl to, 
kad LAF Vadovybė skaitė jog 
siekimas Lietuvos nepriklau
somybės yra šventa lietuvių 
tautos teisė ir šiuo klausimu ne 
gali būti jokių kompromisų. 
Antra — politinio takto sume 
timais, atsižvelgiant, kad Rei 
cho vyriausybė vengė pasisa
kymų už Lietuvos nepriklau
somybę, tuo išsišifruodama jog 
turi piktų užmačių į mūsų kraš 
tą. Jei, nežiūrint to, ji vistik 
LAF-to branduolio Berlyne ne 
užgniaužė, tai tik dėl to, kad 
propagandos sumetimais, irgi 
tvirtino, neva pripažįstanti tei 
sę mažoms tautoms gyventi.

Šį prieštaravimą tarp vokiečių 
oficialinės propagandos ir pa
slėptų tikrųjų tikslų prieš Lie 
tuvą LAF tad ir išnaudojo siek 
damas pastatyti vokiečius prieš 
faktą Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo.

Tačiau kai vokiečiai pajuto, 
jog LAF nėra vien politikuo
jančių lietuvių tremtinių sam- 
burys po mano, kaip Lietuvos 
Pasiuntinio globa, bet kad jis 
giliai leidžia šaknis pačioje Lie 
tuvoje, prasidėjo prieš jį intri 
gos iš gestapo pusės. Iš pra 
džios jos buvo vykdomos per 
vokečių slaptus agentus lietu 
vų tremtinių tarpe. Jau 1941 
metų pradžioje sakyti agentai, 
kurių pavardės maždaug buvo 
iššifruotos, ėmėsi įtikinėti pa
skirus lietuvių veikėjus Berly
ne, neva pabrėžimas Lietuvos 
nepriklausomybės esąs per di
delis reikalavimas. Jie piršo pa 
sitenkinti vien „išlaisvinimo“ 
šūkiu, ir aiškino, jog perdaug 
reikalaudami, galime negauti 
nieko. Tai, be abejonės buvo 
naciška politikos tiesa, bet ji 
LAF-tui buvo nepriimtina.

Trumpai prieš Velykas bu
vo susilaukta ir betarpiško 
įspėjimo iš suminėto naciškos 
politikos vykdomojo organo, 
nors ir nekompetentingo užsie 
nio palitikos klausimais. Tas 
įspėjimas įvyko šiuo būdu: inž.

E. Galvanauskui užėjus į vo
kiečių saugumo įstaigą papra 
šyti leidimo nuvykti šventėms 
į Klaipėdą (p. Galvanauskui 
vokiečiai buvo uždraudę gy
venti Klaipėdoje), vienas atsa 
kingas šios, anuomet visaga
lės, institucijos pareigūnas pa 
naudojo tą progą tam, kad pa 
darius priekaištų LAF Vado
vybei. Jis aiškino Galvanaus
kui jog reikalavimas Lietuvai 
nepriklausomybės esąs nere
alus dalykas ir iliuzija. Tuo 
esą tik klaidinami žmonės. Nau 
joje Europoje mažosios tautos 
suverenumo neturėsiančios, 
nes turės šlietis prie Vokieti
jos, kuri vadovausianti visam 
Europos kontinentui. Kiek vė 
liau, rodos apie balnadžio vi
durį, susilaukiau ir aš įspėjimo 
iš to paties pareigūno. Užėjus 
man į saugumo įstaigą dėti pa
stangų paliuosuoti kaikuriuos 
Suvalkų krašto lietuvius, ku
riuos vokiečių vietiniai organai 
buvo suareštavę, kalbamas pa
reigūnas užvertė man ant gal 
vos visą kibirą naciškos politi
nės „išminties“. Kai paban
džiau su ta jo išmintimi nesu
tikti, aiškindamas jog joks lie 
tuvis niekad naišsižadės Lietu 
vos nepriklausomybės, sušilau 
kiau į tai replikos, kuri jokių 
komentarų nebebuvo reikalin
ga: kilus rusų-vokiečių karui, 
esą III-jo Reicho kariai lietų

savo kraują ne taip sau. . . lie- 
vuviai esą turį suprasti, jog 
Letuva sudaro vokiečių Lebens 
raum'ą (gyvybinę erdvę). Ki 
taip sakant, kalbamas pareigu 
nas priminė tą, kas lietuviams 
jau gerai buvo žinoma nuo pat 
Kryžiuočių Ordeno laikų ir ką 
Hitleris savo knygoje „Mein 
Kampf“ buvo atvirai atskei- 
dęs, siekdamas išugdyti vokie
čių tautoje groboniškas užma
čias. . .

Nors tai, kas buvo suminėto 
policijos valdininko pasakyta, 
ir atitiko naciškiems planavi
mams prieš mūsų kraštą, bet 
tai vistik dar nebuvo joks Rei
cho vyriausybės oficialus pa
reiškimas. Lietuvos dipl. pos 
tas Berlyne turėjo tikrų žinių, 
jog toks sprendimas .Lietuvos 
klausimu dar nebuvo priimtas. 
Atbulai, buvo rimtų duomenų, 
jog vok. Užs. Reik. Ministeri
joje buvo projektuojama atpa
žinti Pabaltijo valstybes bei 
leisti lietuviams, latviams ir 
estams sudaryti savo tautines 
vyriausybes, kai rusų Raud. 
Armija bus iš tų kraštų išva
ryta. Pagal tą projektą, Vokie 
tija terezervavo sau tik forma 
linę kontrolę, atsižvelgiant, 
kad tie kraštai, rusų - vokie
čių karo atsitikime, pasidary
tų vokečių kariuomenės užnu
gario sritimis. Ta kontrolė bū 
tų buvusi vykdoma per ypatin

gus Vokietijos įgaliotinius, ku 
riais buvo numtaomi buvę pa
skutinieji Vokietijos Pasiunti
niai Lietuvoje, Latvijoje ir Es 
tijoje.

Atsižvelgant, jog Vok. Užs. 
Rkl. Minsterija, kaip kompe
tentinga užsienio politikos 
klausimais, kokių nors piktų 
nusistatymų link Pabaltijo 
kraštų nebuvo suformulavusi, 
nuotaikos link tų kraštų vokie 
čių kariškose sferose buvo ga
na palankios. Tai teikė gali
mybę Latvijos ir Estijos Karo 
Attache toliau palaikyti santy 
kius su vok. Karo Vadovybės 
atsakingais karininkais, nežiū
rint to, kad tų kraštų pasiun
tinybių veikimas buvo suspen
duotas. Blogesnėn padėtin bu 
vo atsidūręs Lietuvos karinis 
atstovavimas. Mat, mūsų ka
ro Attache, nežiūrint Lietuvos 
Pasiuntinių konferencijos Ro
moje priimto nutarimo, kad su 
spenduotų Lietuvos Pasiunti
nybių Šefai ir vyresnieji tų Pa 
siuntinybių nariai toliau pasi
liktų sostinėse, (kur jie skaitė
si akredituotais, o taip pat ne
siskaitant su mano įspėjimais, 
sauvalingai apleido savo postą 
ir išvyko į saugųjį užokeanį, 
kai tik pradėjo nubirėti kiek 
daugiau bombų ant Berlyno 
priemiesčių iš anglų lėktuvų.

Bus daugiau.
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Vienos dienos 
nutikimos.

ANTANO RŪKO
„BUBULIO 1RDUNDULIO“ 

PREMJEROS PROGA
Nuostabiai gausus Montre- 

alio lietuvių skaičius rugsėjo 
9 d. buvo liudininkas, kaip vie 
ną gražų sekmadienio rytą du 
geriausi kaimynai, neišskiria
mi draugai, abu ir likimo su
gretinti, kaip našliai — Bubu- 
lis, turįs vienturtę dukrą Ra
dastą ir Dundulis, turtingas sū 
num Dobilu, — dėl tūlos naš
lės, bet dar nenurimstant jieš- 
kančios „kavalierių“, Agulės, 
kaip ji sakė, „pleptelėjimo“, 
kad Bubulio bičių spiečius, gal 
būt, ne į mišką „nurūkęs", bet 
Dundulio susisemtas, - amžinai 
susipyko, susibarė ir dėl „kie
to būdo“ vos neišardė gerų san 
tykių ir jų vaikų laimės, kuri, 
kaip ir jų tėvų draugystė, bu 
vo iš jaunų dienų jau kraunan 
ti šeimos židinio žiedą. Lai
mei, geras lietuvio būdas, kad 
ir pasipykti, tačiau susitaiky
ti ir po to dar stipriau susimy 
Įėjus, draugingai gyventi, — 
nugalėjo, taika ir laimė dar 
stipriau švietė jų pastogėse ir 
žadėjo dar šviesesnį rytojų. Ir 
labai gražiai išėjo: nei prasi
skolinusiam „kūtvėlai“ Šaltekš 
niui, biznio, ne meilės — sielų 
vienybės, sumetimais nepasi
sekė suvilioti Radastos, nei nu 
sižiūrėjusiai „gerą kąsnį" Ro
žei, prikivylioti našlį Bubulį, 
nei jau daug įkartų „kartam“ 
piršliui Taruliui sumegzti rū
pimą „buznelį”, — bet taip gra 
žiai per vieną dieną sutvarkyti 
visus reikalus, kurie nuo anks 
tyvo ryto ligi vėlyvo vakaro, 
prasideda, vystosi ir užsibai
gia, kaip Lietuvoj buvo įprasta 
sakyti — amerikoniškai, atseit 
gerai — net trejom vestuvėm, 
ir patarimu, pageidavimu, lin
kėjimu visai publikai: „tegul 
visų mūsų širdyse didžiulė 
meilė plaka!"... Ir kada ši

K. Veselka, 
„Bubulio ir Dundulio“ 

dekoratorius.

„Bubulio ir Dundulio“ premjeros dalyviai (iš kairės) : B. Dikinienė — Rožė, E. Gailevičiūtė — Agulė, A. Dikinis — Dundulis (ir veikalo režisie
rius), J. Akstinas — Bubulis, D. Dikinytė — Radasta, A. Rusinas Dobilas, V. Kerbelis— piršlys Tarulis, V. Sabalys — viengungis Šaltekšnis. At

vaizde nėra K. Veselkos — viengungio Girdžiaus (drauge ir šio pastatymo dailininko). Foto Vachnianin.

visų šio „linksmo 3 veiksmų 
nutikimo“ dalyvių sutartinė 
frazė nuskambėjo didžiule Ge 
su Hali auditorija, tirštai per
pildyta gražios lietuvių
publikos salė, galėjo at
sistoti atvangi, patenkinta ir 
gerai nusiteikusi. Vaidinimo 
sugestija buvo tikrai ta, kad 
žiūrovų širdyse „didžiulė mei
lė plakė“. Sutartinai 
triukšmingi aplodismentai, už
dangai nusileidus, nekėlė jokių 
abejojimų, kad vaidinimu visi 
patenkinti ir kad jis Teatrui 
vis dėlto davė spektaklį.

Didžiausis viso to kaltininkas, 
žinoma, autorius A. Rūkas, 
anot patarlės „iš adatos priskal 
dęs visą vežimą“. Ar maža 
spiečių „nurūksta“ į miškus, 
ar maža „ilgaliežuvės bobelės“ 
ką „paplepa“ (prileiskime, kad 
ir apie Montrealio poras ir dar 
neporas. . .), bet ar kas čia vai
dina dėl to „koncertus“? Bet 
A. Rūkas, kiek mums žinoma, 
iš to vieną dieną trukusio„links 
ino nutikimo“, norėjęs su
kurti dar dideShį „trobelį“: vi
są vaidinimą perpinti daino
mis, muzika ir padaryti iš spėk 
taklio (materialiai lyginant) 
tartum kūpančią šampano tau 
rę, kuri maloni gerti, švelniai 
svaigina ir sudaro linksmas 
nuotaikas. Bet p. Dikinis, re
žisavęs veikalą, kukliai pasirin 
ko savo atsakomybei tiktai re
žisūrą, pastatymą daręs pagal 
J. Blekaičio dar tremtyje pa
darytą pastatymą. O šis „Bu 
bulį ir Dundulį” subuitinęs,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

dėl ko jis atrodąs šiek tiek ap
sunkintas. Bet tūli žiūrovai ja 
me vis dėlto pasigenda „rea
lios tikrovės“, — girdi, per- 
puošnūs jau Lietuvos kaimie
čiai. . . . Visas tas nuomones 
suderinti neįmanoma, nes, anot 
patarlės, „kas galva — tai kal
ba“. Bet niekas, atrodo, ne
gali nepripažinti, kad vis dėlto 
davė spektaklį ir spektaklį įdo 
mų, vertingą.

Tikrai gi: meno aukštybėms 
nei ribų, nei saiko nėra. Bet 
ši trečia Lietuvių Dramos Te
atro Kanadoje premjera įrodė, 
kad vis dėl to — tai yra Teat
ras ir jo pafetatymuose yra me 
nas. Ar J. Šlekaitis pastatė A. 
Škėmos „Živilę“, ar dabar A. 
Dikinis surežisavo A. Rūko 
„Bubulį ir Dundulį“, — vis 
dėlto, nežiūrint tūlų momentų, 
kurie čia visai suprantami ir 
pateisinami, vaidinimai yra me 
niško lygio ir gero meniško sko 
nio.

Pirmai uždangai pakilus, ge
rą nuotaiką su'kelia iškart pa
dvelkianti iš scenos lietuviška 
atmosfera, kurią šiuo kartu su 
kūrė scenovaizdžio forma dail. 
K. Veselka. Tiesa, kaip ir vi
so pastatymo bendrasis planas 
yra Tremties — dail. V. And- 
riušio ir rež. J. Blekaičio, — 
tačiau realizavimas, išpildy
mas yra savaimingas, origina
lus ir tikrai gražus. Teatrališ
kai sukurtas ir scenovaizdis ir 
kostiumavimas. Pabrėžtina, 
kad liaudies kūrybos motyvų 
panaudojimas yra labai vykęs 

ir gražus. Gal tiktai Bubulio 
prieangio laiptai yra kiek mont 
reališki. K. Veselka vertas nuo 
širdaus pagyrimo. Ypač, kad 
jis moka panaudoti visai mo
dernias vaizdavimo priemones.

Sunkiausis darbas teko, ži
noma, A. Dikiniui. Jam teko 
ne tiktai režisūra, bet ir bent 
minimalus paruošimas naujų 
žmonių. O tai yra tikrai neleng 
vas uždavinys. Jeigu žiūrovas 
nelabai ką galėjo pastebėti iš 
naujokų darant „liapsusų“, jei 
gu jie supažindinti su elemen
tariniais scenos technikos rei
kalavimais, tai yra didelio ir 
ilgo darbo vaisius. Tai buvo at 
siekta per 70 su kaupu repeti
cijų, kurios pareikalavo apie 
200 valandų darbo. Bet darbo 
vaisiai verti ir pagyrimo ir pa
sigrožėjimo. Ypač malonu, kad 
naujai įvesdintieji į sceną, tu
ri jai gabumų, meilės ir noro 
dirbti. O darbas juk yra viso 
ko gražiausias kūrėjas. Menas, 
priešingai daugelio nuomonei, 
yra reikalingas didžiausio dar
bo, maksimalinio žmogaus jė
gų įtempimo ir didžiulės va
lios.

Šį kartą, gal tai beveik ir pir 
masis kartas, A. Dikinis pasiro 
dė ne tiktai kaip gabus akto
rius, bet ir kaip gabus režisie
rius. Nors bendrame pastaty
mo plane jis laikėsi J. Blekai
čio pastatymo apmatų, tačiau 
yra davęs savaimingą interpre
taciją, savaimingų mizanscenų 
ir sukūręs savaimingus daly
vių būdo pavaizdavimus. Vien 

jau fizinės dalyvių savybės ver 
tė jį jieškoti naujų priemonių 
ir tas jam gražiai pavyko.

Du gabūs aktoriai — A. Di
kinis ir J. Akstinas — susitiko 
scenoje kaip du kaimynai — 
Bubulis ir Dundulis. Abu bū
dingi, abu savaimingi, ir žiūro
vas iš jų nieko daugiau nega
lėjo pareikalauti.

Jų vaikai: Radasta Bubuly- 
tė — D. Dikinytė ir Dobilas 
Dunduliukas — A. Rusinas, 
abu scenos naujokai, bet abu 
buvo guvūs, abu jaunatviškai 
pakilūs ir žiūrovui kelią gerų 
įspūdžių.

Suprantami jiems tūli ne- 
dasakymai. Gražų, šiltą ir sai
kingą viengungio Girdžiaus 
vaidmenį sukūrė K. Veselka. 
Ypač gražiai jis jautė eilių rit 
mą. Tai darė labai gerą įspū
dį.

Paprasta ir nuoširdi Rožės 
rolėje, dar garsiojo Vana 
gaičio Dzimdzi-Drimdzi teatro 
aktorė, B. Dikinienė.

Būdingas piršlio rolėje V. 
Kerbelis, gerai tipingas.

Ypatingų sceninių gabumų 
pareiškė viengungio Šaltekš
nio vaidmeny V. Sabalys ir 
ypač našlės Agulės vaidmeny 
E. Gailevičiūtė. Taip persivaiz 
dinti, kai šie du naujokai per 
si,vaizdiną, reikia turėti jau 
talento.

Tiek trumpai ap\e atskirus 
„Bubulio ir Dundulio" daly
vius.
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Šios sudėties Montrealio 
Lietuvių Drama sukūrė spek
taklį, kurio gali pasižiūrėti net 
išlepinto skonio teatralas.

Montrealio lietuviai, nebuvo 
apvilti. Jie natūraliai iš pir
mojo momento, ikai tiktai paki 
lo scenos uždanga, pajuto kon 
taktą su vaidintojais ir visą mie 
lą vakarą jį palaikė, labai gy
vai ir jautriai reaguodami ly
dėjo ligi paskutinio uždangos 
nusileidimo. O tai yra reiški
nys, kad vaidinimas žiūrovams 
pataikė į jų jausmus, mintis 

j— protą ir širdį.
Ir kaip gaila, kad mes retai 

tokių spektaklių susilaukiame. 
Kaip gaila, kad mes vis dar ne
sugebame mūsų aktorių stip
riau paremti, medžiagiškai pa
laikyti. Kaip gaila, kad mes 
net ir įvertinti jų pasiaukojimo 
negalime. Tik paskaičiuokime: 
6 mėnesius kas savaitę po 3 re 
peticijas. . .

Ir kaip gaila, kad tiktai vie
nas spektaklis išnešamas. Vis 
dėlto verta būtų „Bubulį ir 
Dundulį“ pakartoti. O dides
nėms lietuvių kolonijoms tik
rai verta ir patartina panĄityti 
šį tikrai gražų spektaklį. Jei
gu „Živilė” kai. Ikam buvo per 
sunki ir nesuprantama, tai „Bu 
bulis ir Dundulis“ jau visiems 
yra suprantamas ir, be to, links 
mas, šventiškos nuotaikos, su 
dainomis.

Tai visiems prieinama, bus 
neabejotinai įdomu ir tikrai 
verta pamatyti. J. Kardeli»4
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ADOLFINA SKAISTIENĖ

Laiškas, f
Alė Dainienė ilgai laiko rankoje laišką. Jau yra sute

mę ir nebegalima išskaityti didelių karščiuojančio žmogaus 
ranka parašytų žodžių. Juos jauna moteris žino bemaž min
tinai, bet šio gelsvo voko ir gabalėlio popieriaus nebegalima 
padėti kur nors tarp laiškų ar į perskaitytą knygą ir pamirš
ti, kaip negalima išrauti iš gyvenimo paskutinių dešimties 
metų, nors ji labai stengėsi tai padaryti. Ir kodėl šiandien, 
grįžusi iš darbo, rado ant stalo šeimininkės padėtą šį laišką? 
Kaip Domas, kurį ji pažino nuo kūdikystės dienų ir kuris 
penkerius metus vadinosi jos vyru, sužinojo adresą ir parašė? 
Šitas žmogus turėtų palikti ją ramybėje.

Alė praveria langą ir vėsus ežero oras užtvindo kamba
rį. Ji numeta laišką ant lovos ir stengiasi nuvyti mintis, ku
rios yra sunkios, kaip debesys, pakibę virš lygaus ežero pa
viršiaus. Ne, šitų minčių ji neįstengs praskaidrinti knyga 
ar geru žurnalu. Miegas neateis, kaip rūpestingas tėvas ir 
neuždarys kambarėlio langinių.

Moteris nusirengia ir atsigula šalia numesto laiško.
— Dukrele, — prisimena motinos žodžius, bei pirmą 

rudenį atvežusi ją į gimnaziją ir apgyvendinusi vieną pas 
svetimus žmones, išveždjima ramino. — Aš tau rašysiu il
gus, ilgus laiškus. Kai bus liūdna ir jausies viena, atsigulk 
ir skaityk juos. Tada jausi mane šalia savęs ir tau bus gerai.

Taip ji ir darydavo. Užmigdavo prisispaudusi prie krū
tinės mamos, vėliau Arvydo, laiškus. Bet šito ji nejudina ir 
jo artumas ją kankina. Norėtų suplėšyti į mažyčius skute
lius ir paleisti vėjams, kaip šitas žmogus yra pasielgęs su jos 
gyvenimu, bet rankos nepajudina ir laškas guli kaip juoda 
dėmė ant baltuojančios tamsoje antklodės.

Gimnazijos Alė nebaigė. Dėl pamėgimo vaikų ar Domo 
prikalbėta, įstojo į mokytojų seminariją. Dar mokykloje 
vaikai juokdavosi, kad Dainių Domukas Alę sekiojąs, pieš

tukus ir plunksnas jai atiduodąs, bet mažytė auksaplaukė 
antrojo skyriaus mergaitė nesuprasdavo tų juokų, o ketvirta- 
skyris berniukas kovodavo už savo damos garbę ir nekartą 
grįždavo namo su sukruvinta nosyte. Vasaromis jie kartu 
palaukėmis bėgiodavo, laivelius pavandeniui leisdavo ir kai 
Domukas, pabaigęs mokyklą, į miestą gimnazijon išvažiavo, 
Alė pasislėpė klėtyje už javų aruodo ir visą pusdienį išverkė.

Po kelių metų Alė išvažiavo į gimnaziją. Baigusi ketu
rias klases, įstojo į mokytojų seminariją, kurioje ir Domas 
mokėsi. Kaip tėviškėje, taip ir čia, jiedu buvo geriausi drau
gai : kartu mokydavosi, džiaugdavosi ir liūdėdavo ir nebuvo 
Alei geresnio šokėjo pasilinksminimuose, kaip Domas. Bu
vo jie nerūpestingi ir laimingi, kol jaunas studentas Arvydas 
įsibrovė į jų gyvenimą. Pamilo jį Alė iš pirmo susitikimo. 
Nuliūdo Domas. Lyg debesys apsiniaukė jo visada šviesus 
veidas ir, sutikęs Alę, nebesurasdavo žodžių ją prakalbinti. 
Toji, švytėdama laime, negalėjo suprasti, kodėl jos draugas 
nesidžiaugia drauge su ja. Domas baigė seminariją dvejais 
metais anksčiau už ją ir, gavęs paskyrimą mokytojauti to
limame Vokietijos pasienyje Pabalių kaime, nė neatsisveiki
nęs išvažiavo.

Neliūdėjo be jo Alė, nes Arvydas, mylintis ir mylimas, 
užimdavo mintis ir laisvalaikius.

— Dar dveji metai, Ale brangioji, ir aš pabaigsiu moks 
lą. Būsiu teisėjas su akiniais ir ūsais ir ar būsi tu tada mano 
teisėjienė? — nekartą klausė Arvydas merginos.

— Pavasarį aš baigsiu seminariją ir būsiu mokytoja!
— Mano mokytoja, Ale, mano. . .
Atėjęs pavasaris papūtė į Lietuvą svetimais rytų vėjais, 

o vasarą sostinės gatves užplūdo svetimi tankai ir nedraugiš
kais veidais kareiviai, dulkini ir išvargę, dainavo rusiškas dai
nas.

Alė norėjo stoti į universitetą, bet jos prašymas buvo 
atmestas, nes tėvai esą liaudies priešai. Susirgo mama ir 
Alė išskubėjo pas ją. Tėvai nedideliame miestelyje turėjo 
namus ir krautuvę ir Alė labai nustebo, radusi naujus šei
mininkus juose. Ramino nuliūdusį tėvą, guodė sergančią mo
tiną, o pati gyveno Arvydo laiškais, kurie, deja, kas kartą 
ateidavo liūdnesni. Pagaliau jis visai nustojo rašęs.

Kai žiemą Alė grįžo į Kauną, niekas nepasitiko stotyje. 

Iš draugų sužinojo, kad areštavo Arvydo tėvą, o jis slapsto
si. Vieną vakarą, kai iš lygsvaros išmesta Alė dėliojo daik
tus, ruošdamosi grįžti atgal į tėviškę, pažįstami žingsniai pa
sigirdo prieangyje ir už minutės mergina atsidūrė mylimo
jo glėbyje.

— Ale, Ale! Dienos, kaip palšvos miglos, apkrito mū
sų tėvynę ir aš vos berandu kelią pas tave ateiti.

— Aš taip bijojau dėl tavęs, Arvydai. . .
— Užgesink šviesą, brangioji, nes neprietelių akys se

kioja mane. Mes, teisėtieji šios žemės šeimininkai, privalo
me gyventi, tamsoje.

Kelios valandos sutirpo, kaip sniegas Nemuno pakran
tėje ir, pirmiesiems aušros spinduliams pasirodžius dangaus 
pakraštyje, jiedu išsiskyrė, tikėdamiesi už keletos naktų vėl 
susitikti.

Gyventi reikėjo ir Alė buvo priversta jieškoti darbo. 
Arvydui Kaune slapstytis kas dieną darėsi pavojingiau. Su
tarė,, kad Alė paprašys mokytojos darbo kur nors kaimo mo
kykloje, kurios apylinkėje ir Arvydas galės apsigyventi.

Vieną rytą Alė nuėjo į Švietimo Valdybą.
— Ale!
— Domai!
— Nudžiugo ir nustebo Alė sutikusi savo seną, mielą 

draugą ilgoje interesantų eilėje belūkuriaujantį.
— Pabodo vienam mokykloje vargti ir atvažiavau pa- 

gelbininko prašyti, — šnekėjo jai Domas.----Darbo marios.
Anksčiau, kol žinojau kodėl ir kam dirbu, kenčiau vienas. 
Dabar šitiems iš vis nebesinorėtų tarnauti, tik gaila vaikų. 
Reikia juose lietuvybės kibirkštėlę puoselėti.

— Imk mane pagelbininke, Domai. Atėjau prašyti dar 
bo. Gal jie sutiktų mane į tavo mokyklą paskirti.

Gavo paskyrimą ir apsigyveno Alė Pabaliuose, mažyčia
me mokyklos kambarėlyje, prieš kurio langą eglės savo liek
nais liemenėliais didžiavosi ir kas rytą vakarėlį paukščiai, am 
amžinas meilės dainas dainavo. Domas buvo geras ir smagus, 
padedąs ir paslaugus visuose pradedančios mokytojauti mo
kytojos reikaluose. Jo juokas primindavo Alei vaikystės die
nas ir upelio, per akmenis tekančio, čiurlenimą, kuriame jų 
paleisti laiveliai plaukdavo į išsvajotas pasakų šalis arba su
duždavo ir pasinerdavo skaidriame vandenyje, išgąsdindami
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kulturwWkkojvika
PABALTIJO MOTERŲ

Rugpjūčio 25 d. Pabaltijo 
Moterų Tarybos atstovės, estė 
Mali Jurma ir lietuvė Ligija 
Dirkienė, dalyvavo New Yor
ke, Astor viešbutyje, pasitari
me su Mrs. John L. White
hurst Tarptautinės Moterų Fe 
deracijos (General Federation 
of Women's Clubs) pirminin
kė. Pasitarimo metu buvo gvil 
denamos veiklos galimybės ir 
galima parama PMT narėms 
per GFWC. Mrs. J. L. White 
hurst, ilgametė tarptautinių 
klubų prmininkė, didelę savo 
laiko dalį skiria JAV politinei 
veiklai. Šiuo metu .jinai yra 
vienintelė moteris krašto apsau 
gos ministerijos sudarytame 
krašto gynybos vyriausiame ko 
mitete. Mrs. Whitehorst arti
mai bendradarbiauja su gene
rolais Marshall’u ir Cley. Ji
nai visoje savo veikloje nepa
miršta mažųjų tautų interesų 
ir visur kelia jų slkriaudų pro
blemas. Taipogi jinai žinoma 
kaip sena ir užkietėjusi kovo
toja su komunizmu. Ponia 
Whitehurst pareiškė, kad kol 
joje rusens gyvybė, tol jinai 
kovos už tautų ir žmonijos lais 
vę. Ji pabrėžė, kad joje visa
da gyva liberalizmo ir humaniz 
mo idėja, kuria jinai savo veik 
loję vadovaujasi.

Besikalbant apie organizaci 
nius reikalus p. Whitehurst pa
žadėjo padaryti intervencijų 
atskirų Valstijų klubų pirmi
ninkėms stipendijų ir karitaty 
vinės pagelbos reikalu liku
siems Europoje tremtiniams. 
Ta pačia proga p. Withurst bu 
vo įteiktas PMT atstovių sąra
šas Europoje. Pasikalbėjimas 
praėjo malonioje ir šiltoje for
moje. Išsiskiriant buvo nu
tarta dažniau susitikti ir tuo 
būdu gyvinti moterų bendra
darbiavimą ir stiprinti kovą 
su mūsų visų bendru priešu - 
Komunizmu. D.

NEŠAME L. K. S. „ŠVIE
SOS ’ LIEPSNĄ PER VISUS 

KONTINENTUS
Dvasinės rezisctncijos sąjū

dis, sambūris „Šviesa", įsistei
gęs 1946 m. Vokietijoje, subū- 
it j savo eiles plačiai—toleran 
tiškai galvojantį akademinį jau 
nimą. Sambūrio ideologinių 
gairių įvadas skamba ryžtu ko 
voti už laisvą Lietuvą ir lietu
viškumo išlaikymą už Lietuvos 
ribų, siekiant išugdyti profesiš 
kai išlavintą, visuomeniniam 
darbui paruoštą, kultūringą ir 
dvasiškai atsparų žmogų — as 
menybę. Eidamas užsibrėžtu 
žmogaus asmenybės ugdymo 
keliu, sambūris prasiplėtė, sa
vo sudėtin įtraukdamas ne tik 
studijuojančius, bet ir studijas 

tarybos veikla 
baigusius, ar pertraukusius 
akademikus. Daugumai Švie- 
siečių stovint iš Europos išvy
kimo išvakarėse, buvo padary 
tas nutarimas iš toliau siekti 
užsibrėžtų idealų susibūrus 
vien šviesietiškon šeimon.

Pirmuose emigracijos žings
niuose, šalia veikiančių skyrių 
Europoje, įsteigiami skyriai J 
AV, Kanadoje, Pietų Ameriko 
je ir Australijoje. Šiuo metu 
su pasididžiavimu džiaugiamės 
pagyvėjusią šviesietiška veikla 
tolimiausiame kontinente — 
Australijoje. Šalia veikiančio 
skyriaus Melborne, šių metų 
brželio mėn. 23 d. įsisteigė, 
su 30 narių, skyrius Sydney' 
uje, kurio valdybą sudaro švie 
siečiai: Kedys, Šalkauskas ir 
Paltarokaitė. Įžiebiama „Švie 
sos“ liepsna Adalaide'je ir 
Perth'o skyrius vakarų Austra
lijoje. Mūsų australiškieji švie 
siečiai glaudžiai bendradar
biauja su PLB organais ir ki
tomis veikiančiomis visuomeni 
nėmis organizacijomis.

Dirbant ranka rankon, palai 
kydami glaudų tarpusavio ry 
šį tarp sambūrio skyrių ir pa
vienių išsiskirsčiusių šviesie- 
čių, tvirtai tikime grąžinti lais 
vai ir nepriklausomai Lietu
vai, tremties nepalaužtus,, dva 
siškai atsparius, sambūryje su 
sitelkusius Lietuvos dukras ir 
sūnus. šv.

STATYS PAMINKLĄ 
A. DVARIONUI

Toronte yra sudarytas a. a. 
A Dvarionui paminklo staty
mo komitetas. Dabar telkia
mos lėšos tam paminklui. Rug 
pjūčio gale Toronte buvo su
ruoštas muzikos vakaras, ku
rio pelnas paskirtas kalbamam 
tikslui. Komitetas pasikvietė 
iš Hamiltono „Aidą“ vakaro 
programai atlikti. Hamiltono 
orkestras su vadovu p. S. Jo
kūbaičiu užsirekomendavo la
bai gražiai. Tai buvo to or
kestro pirmas pasirodymas To
ronte. Orkestrui didelę para
mą sudarė vietinis ir plačiai 
žinomas instrumentalistas Alf. 
Prielgauskas.

Be to, orkestras atliko pir
mą kartą lietuviškų melioidjų 
popuri, kuris publigos ypatin
gai šiltai buvo sutiktas. . . Da
lyvavo septynetas, t. y., sustip 
rinta jo sudėtis. Solo dalyva
vo E. Dauguvietytė, pritariant 
orkestrui. Visas vakaras pa
vyko nepaprastai gražiai ir da
vė k-tui reikalingų lėšų. Visi 
labai gėrėjosi puikiu orkestro 
susigrojimu ir gražia lietuviš
ka - europietiška muzika.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AIDAI Is JAMBOREES ALPĖSE.
7-ji skautų Jamboree pasižy

mėjo savo paprastumu. Joje 
nebuvo ypatingų mechaniškų 
įrengimų, kaip kad 1947 m. 6- 
je Moissone, Prancūzijoje. 
Skautai gyveno nuostabioje 
Alpių gamtos karalijoje, nevar 
žomi bendravo ir jautėsi lyg 
viena broliška šeima.

Nepamirštami laužai.
Ypač slkautus suartindavo 

laužai. Didžiosios laužavietės 
slėnys priminė amfiteatrą. Jo 
šlaitus užpildydavo tūkstanti
nės minios skautų ir svečių.

Per pirmąjį didįjį laužą, lieps 
noms kylant padengėn, prabi
lo Tarpt. Biuro dir. pulk. J. 
Wilsonas, prisimindamas pir
mąją lordo Roberto Baden - 
- Powellio berniukų stovykyą 
1907 m. Brounsea saloje, kuri 
davė pradžią pasaulinės skau- 
tybės sąjūdžiui. Paskui aust 
rų skautų choro pradėtą 7-sios 
Jamborees dainą pagavo visi 
dalyviai ir ji nuaidėjo Alpių vir 
šūnėmis. Skaisčiai šviečiant 
laužui, prie jo, įvairių tattfų 
skautai rodė savo budingus tau 
tinius numerius ir dainavo dai 
nas. Keturiomis kalbomis per 
garsintuvus praneštas ir Lie
tuvos vardas. Lietuviai skau
tai smagiai sušoko „oželį“. Juos 
palydėjo didelės ovacijos. Jie 
ir vėl tapo dėmesio centre. Per 
visą Jamboree mūsiškiai, bend 
raudami su kitų tautų skautais, 
nuolatos vis girdėjo malonius 
atsiliepimus apie jų „oželį", 
žvalią išvaizdą ir girdėjo už
uojautas dėl Tėvynės kančių.

Svečiuose.
Rugpjūčio 10 d. lietuvių mie 

las svečias buvo amerikiečių 
skautų įgaliotinis Europoje — 
sktn. Hofmanas. Su juo lie
tuviai kartu su kitais tremti
niais skautininkais aplankė Aus 
trijos vengrus skautus.

Ir kitą dien lietuviai priėmė 
viešnagėn prancūzus, šveica
rus, italus ir savo kaimynus 
tremtinius skautus. Šveicaras 
mūsiškiams atnešė lauktuvių 
— didelį gabalą tikro Emmen 
talio sūrio. Jie su savim Jam 
boreen atsivežė didžiulį 70 kg 
(apie 155 svarų) sūrį, kuriuo 
vaišino kitų tautų skautus.

Mieli kaimynai nuo Baltijos.
Didelę staigmeną lietuviams 

padarė apsilankę estai skautai. 
Jie atvyko iš Švedijos, kartu su 
to krašto skautais. Tuo būdu 
šioje Jamboreeje dalyvavo vi
sų trijų Pabaltijo tautų skau

tai. Lietuviai ir latviai — vo 
kiečių, o estai — švedų skautų 
globoje. Jau pasieny sutikt 
suomiai skautai irgi svečiavosi 
pas lietuvius. Suomiai šioje 
Jamboreeje buvo tuo origina
lūs, kad savo stovykloje turė
jo įsirengę tikrą suomišką (ga
ro) pirtį, kuriai akmenis (ga 
rui kaisti) atsivežė su savimi 
kuprinėse iš Suomijos.

Pažintys ateičiai..............
Jamboreeje mūsų skautai už 

mezgė naujas pažintis ir susira 
do nuoširdžių draugų. Štai 
Lichtenšteino princas Emanu
elis tapo didelis lietuvių bičių 
lis ir pažadėjo tarpininkauti 
dėl paramos Lichtenšteino 
Raudonajame Kryžiuje.

Dėka kun. sktn. dr. J. Vaiš
noros pastangų ir Italijos skau 
tai pažadėjo globą ir talką lie
tuviams. Ir kitų kr;|;tų skau
tai bei vadovai, be abejo, neuž
mirš mūsų skautų.

Brangiausi svečiai
buvo Austrijoje gyveną lietu
viai iš Riedo, Linzo, Salzbur- 
go ir kt. Jų bendruomenės 
pirmininkas p. C. Liutikas, ap
lankęs lietuvius jamboristus, 
apdovanojo visus austinėmis 
juostelėmis ir įteikė biuletenį 
„Austrijos Lietuvių Bendruo
menės informacijos“.

Taip pat mielas svečias bu
vo dėdės Šamo karys — skau
tas vytis Antanaitis. Jis kaip 
tremtinys nukeliavo į JAV, o 
dabar kaip JAV karys budi tai 
kos sargyboje Austrijoje.

Kanados skautų Jamboreeje, kuri įvyko rugpjūčio mėn. pabaigoje Vandreuil, Quc., da
lyvavo ir lietuviai skautai su savo kapelionu kun. S. Kulbiu, S. J. ir drg. J. Ramanausku.
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Ir vėl užkliūva vėliavos!
Kaip ir 1947 m. Moissone 

Jamboreeje (Prancūzijoje), 
taip ir šiemet Bad Ischel trem 
tiniai skautai turėjo kovoti dėl 
savo tautinių vėliavų. Jambore 
es vyr. vadovui sktn. Inž. Kla- 
rer (austras) nepatiko tremti
nių skautų pastangos skelbti 
Jamboreeje apie savo tautų 
kančias komunistinėje priespau 
doje. Kartą apsilankęs jų sto
vykloje, jis išsireiškli, kad esą 
varoma perdaug propagandos. 
O kitą kartą, išsikvietęs visų 
keturių tautų skautų vadus, 
pareikalavo nukabinti tautines 
vėliavas, uždaryti parodėles ir 
neplatinti atsišaukimų. Tik 
dėka labai griežto mūsų sktn. 
Vyt. Skrinsko ir latvių, rusų 
bei vengrų skautininkų protes 
to visos keturios tautinės vėlia 
vos plėvesavo iki Jamborees 
pabaigos. Tačiau parodėles te 
ko uždaryti.

Nenuilstamas lietuvių skau
tų parodėlės tvarkytojas ir eks 
ponatų aiškintojas buvo pask. 
O. Gešventas. Jo ir kitų lietu
vių skautų dėka buvo plačiai iš 
garsinta Lietuvos byla.

Dievo žodis skautams.
Rugpjūčio 12 d. Lietuvos 

Skautų S-gos vyr. dvasios va
das kun. sktn. dr. J. Vaišnora 
belgų skautų palapinėje atna
šavo Šv. Mišias. Jas išklausę 
lietuviai ir kitų tautų skautai 
priėmė Šv. Sakramentą. Taip 
pat pamaldas Jamborees skau
tams katalikams laikė ir Salz- 
burgo vyskupas. Per jas gie
dojo berniukų choras, visiems 
skautams pritariant.

Reikšminga dovana.
Lietuviai skautai sulaukė 

daug parmos iš vokiečių skau
tų. Ypač didelis talkininkas 
buvo jų vyr. sk. Kajus Roller. 
Jo iniciatyva buvo gautos vi
zos Jamboreen, jis energingai 
stojo lietuvių ir kitų tremtinių 
skautų pusėje, iškilus vėliavų

nuėmimo klausimui. Užtat 
jam Jamboreeje mūsų skautai 
ypatingai ir atisdėkojo. Rug
pjūčio 1 2d. tremtiniai ^kautai 
dalyvavo vokiečių skautų ry
tiniame patikrinime — vėlia
vų pakėlime. Čia lietuviai ;yr. 
sktn. K. Rolleriui įtčike „Pa
dėkos“ ordeną.
„Skautų Aidas“ Jamboreeje.

Rugpjūčio 11 d. mūsų skau 
tai Jamboreeje sulaukė labai 
brangios dovanos iš Kanados 
— gavo pundą „Skautų Aido“ 
nr. 7—8. Jis ne tik džiugmo 
mūsiškius, bet ir nustebino k i 
tų tautų skautus savo malonia 
išvaizda ir straipsniais anglų 
bei vokiečių kalbomis. Šiame 
numeryje keturiomis kalbomis 
pasveikinti Jamborees daly
viai.

Namo broleliai.
Septintoji Jamboree pasibai 

gė rugpjūčio 15 d. Ją iš bokš 
to uždarė Tarp. Skautų Biuro 
dir. pulk. J. Wilsonas, paleis
damas padangėn 62 balan
džius, nes tiek tautų skautų su 
važiavo iki Jamborees pabai
gai. Jų tarpe skrido lietuviams 
skirtas balandis. Supraskite, 
kaip plakė lietuvių skautų šir
dys, kada jie matė ir juto, jog 
yra broliai vienos didžiulės 
skautiškos šeimos ir jų lais
vės troškimas kilo padangėn 
kartu su tuo taikos balandžiu.

Po pulk. J. Wilsono ir inž. 
Klarer kalbų paskutinį kartą 
sugiedota Jamborees giesmė ir 
atliktas paradas. Čia nebuvo 
atskirų tautinių gretų, bet visi 
15000 skautų po aštuonis su
kibę rankomis petys petin žy
giavo pro garbės svečius.

Septintosios Jamborees Aus 
trijos vėliava didingai nusilei
do, kad po keturių metų vėl 
suplasnotų kitame krašte Aš
tuntoje Jamboreeje. Būkime 
tikri, kad ir lietuviškoji tris
palvė ten plevėsuos, gal jau at 
vežta Lietuvos skautų iš lais
vos Tėvynės. G. Juškėnas.

žuveles. Bet dienos, lengvos kaip peteliškės, aguonų žieduo
se besisupančios ir naktys ramios, saldų poilsį atnešančios, 
jau buvo praėjusios.

Ji mėgo savo mokinius, mėgo ramius ir nuoširdžius apy
linkės žmones, mėgo savo darbą, bet nieko nežinosimas apie 
Arvydą temdė saulės šviesą ir naktimis nedvė sumerkti akių. 
Domas suprato ją, stengėsi išblašlkyti, bet visos jo pastangos 
tik retkarčiais teiššaukdavo jos lūpose šypseną. Alė norėjo 
būti su juo atvira, pasidalyti rūpesčiu, kuris slėgė krūtinę, 
bet pamačiusi, kad tai vaikiną skaudina, stengėsi apie Arvy
dą nekalbėti.

Vieną popietį, kai Alė taisė mažomis rankelėmis klai
dingai prirašytus vaikų sąsiuvinius, pamatė į kiemą įeinantį 
aukštą, palinkusį vyrą. Manydama, kad kurio mokinio tė
vas ateina pasiteirauti apie savo vaiką, pakilo atidaryti du
rų, bet kai šis pakėlė kepurę, sukliko pažinusi. Arvydą.

— Ne, čia nėra tau ko bijoti. Kaimas toli nuo vieškelio, 
žmonės susipratę lietuviai. Komunistai teatvažiuoja mitin
gų ruošti, mokyklos vizituoti ar su reikalais pas seniūną. Iš
davikų iki šiol savo tarpe neturim, — ramino Alė susirūpinu
sį sužadėtinį. — Aš nuvesiu tave pas Ikurį ūkininką, kurio tu 
paprašysi darbo. Jiems dabar labai reikalingi darbininkai, 
nes buvę bernai išėjo į miestus valdininkauti. Jei reikės, pa
meluosiu, kad prieš keletą metų mano draugės tėvų ūkyje 
bernavai. Tada tikriausiai tave pasamdys.

Vienintelis čia jį pažįstąs žmogus Domas, nežiūrint jo 
jausmų Alei, buvo savas ir jo bijoti nereikėjo. Bet, noiint 
išvengti bereikalingų kalbų ir nesukelti įtarimo, privalėjo 
paslėpti nuo žmonių akių savo jausmus, kas turėjo būti ne 
visai lengva.

— Kokios nuotaikos Kaune? — teiravosi Alė, ruošda
ma pavakarius.

— Liūdnos. Kas naktį vyksta suiminėjimai. Be nu
sikaltimo kalinama, sušaudoma arba išvežama, neduodant na
miškiams jokios žinios ar atsisveikinimo žodžio. Kiekvie
nas‘doras lietuvis liūdnas ir neramus. Smagiausiai jaučiasi 
rusai ir jų juokingais apdarais pasirėdžiusius žmonos. Krau
tuvės pustuštės. Įstaigų tarnautojų vietas užėmė žmonės, 
nieko apie tą darbą nenusimaną ir jokių reikalų jose nebega

lima sutvarkyti. Kiekviename gatvės kampe vyksta mi
tingai, kuriuose kalbamos tokios nesąmonės, kad klausant 
darosi kartu gerklėje.

Tą patį vakarą Arvydas apsigyveno pas seną ūkininką 
Gužutį. Domas jį pasveikino šaltai ir iš jo apsiniaukusio 
žvilgsnio negalėjai suprasti, ką jis jaučia savo širdyje.

Prabėgo žiema, nusinešdama su savimi daug nemigo ir 
baimės. Už dviejų kilometrų buvo Vokietijos siena ir kai 
rusai Pabalių kaime įsirengė sargybos būstinę, iki šiol ramus 
ūkininkų gyvenimas iš pamatų pasikeitė. Kaime švaistėsi 
rusų politru'kai, kareiviai ir už juos blogesni vietos komunis
tėliai vertėjai. Vakarais nebebūdavo saugu išeiti į lauką, 
bet ir dienos metu įvykdavo žiaurių atsitikimų. Mokyklų ko 
misarai vizituodavo labai dažnai ir mokyklos vedėjas Domas 
ir mokytoja Alė gaudavo begales įspėjimų ir grąsinimų už 
tai, kad vaikai nemokėjo internacionalo arba išeidami namo 
sukalbėjo maldą.

Ramiausiai gyveno Arvydas, Gužučio bernas, kurį ūki
ninkas pamilo kaip sūnų. Bet jo nesilan'kymas mitinguose, 
į kuriuos bijojo eiti, nes atvažiavusieji juos pravesti komu
nistai galėjo jį atpažinti, ^sukėlė įtrimą ir ilgiau čia pasilikti 
pasidarė pavojinga.

— Mes turime iš čia išnykti, Ale, — pasakė vieną va
karą Arvydas. — Reikia išlikti gyviems. Jų siautėjimas sykį 
turės pasibaigti. Karas beldžiasi į duris, o po jo prisikels 
Lietuva! Mes vėl gyvensime laisvi ir nepriklausomi! Aš 
papirkau sargybinius ir rytoj naktį pamėginsime pereiti Vo
kietijos sieną.

— Bet. . .
— Žinau, ką tu nori pasakyti, brangioji. Taip, vokie

čiai mums irgi nebroliai, bet kitos išeities nėra. Tai vienin
telė mums įmanoma pasiekti vieta, kur enkavedisto ranka ne
galės pasiekti. Todėl rytoj naktį nevėluodama nei vienos mi
nutės, lygiai 11 vai. ateik prie didžiojo skruzdėlyno. Būk 
rami, Ale, gyvensime arba mirsime drauge!

Sekančią dieną Alė nerimavo, nervinosi ir pagaliau, 
sekdama mažiesiems pasaką apie Kastutę piemenėlę ir jos 
žiaurią pamotę, pravirko. Geros vaikų akys įsismeigė į ją 
ir rausvais jų skruosteliais ėmė riedėti ašaros, o jautresnės 
mergaitės ėmė balsu raudoti.

— Ne, šitie mieli vaikai nežino, kad gyvenimas yra žiau 
resnis už nedoriausią pamotę ir kad šiandien kiekvienas lie
tuvis yra daug nelaimingesnis už našlaitę Kastutę, — mąstė 
Alė ir norėjo išbučiuoti kiekvieno papurusią galvelę. Atsi
sveikinti, gal amžinai. . .

Domas, kaip visada, buvo smagus ir draugiškas ir Alė 
norėjo jam išpasakoti viską, sudie pasakyti, tėveliams žinią 
paprašyti perduoti, bet Arvydas buvo įspėjęs niekam paslap 
ties neišduoti. Po pamokų, kaip paprastai, Domas norėjo už 
eiti pas ją dienos įvykiais pasidalyti, bet Alė pasiskundė gal
vos skaudėjimu ir užsidarė savo kambarėlyje. Ne, žiūrėti į 
šitas geras akis ir meluoti ji negalėjo.

Valandos buvo ilgos, kaip visos nemigo naktys drauge 
paėmus ir merginai atrodė, kad žavus birželio pavakarys nie
kada nepasibaigs. Ji nebuvo pagalvojusi, kad taip sunku bus 
praleisti paskutines valandas tėvynėje. Kambaryje buiVo 
tvanku ir ji išėjo į šviesią, žvaigždėtą naktį.

— Ši naktis privalėtų būti tamsi ir audringa. Tokio
mis naktimis knygnešiai neidavo į Prūsus, — mąstė atsirė
musi į žaliais lapais pasidabinusį klevą.

Domo kambarys buvo tamsus. Jis miegojo ar išėjo pa- 
sikieminėti. Daug valkarų jiedu praleido drauge šioje mo
kykloje ir Alei pasidarė graudu pagalvojus, kaip nusimins 
Domas, kai rytą nesulaukęs mokykloje, pasibels į jos kam
bario duris ir niekas jo nepakvies vidun.

Lauke buvo truputį ramiau, bet Alė nežinojo laiko, nes 
vienintelis laikrodis, gegute kukuojąs, kabojo kambaryje ant 
sienos. Bijodama per ilgai užsibūti, įėoj vidun. Laikas ėjo 
nepaprastai lėtai. Nedegė šviesos, bfet parimo palngėje ir 
laukė sutartos valandos, kada turėjo pradėti pavojingą žai
dimą gyvybe.

Pusę vienuoliktos, širdžiai smarkiai, plakant, Alė pra
vėrė kambario duris. Atsargiai, bijodama būti kieno nors pa
stebėta, perbėgo kiemą, bet miško nepasiekė, nes didžiojo 
skruzdėlyno pusėje pasigirdo vienas, antras, o vėliau visa 
salvė šūvių. Mergina sustojo ir užsidengė rankomis veidą. 
Miško pakraštyje ji stovėjo mažytė ir vieniša ir nebuvo kas 
jai patartų, ką turi daryti.

Bus daugiau.
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TRUMPOS NAUJIENOS.
Vietiniame plieno fabrike 

„Algoma Steel Corp‘n“, turin
čiam virš 6000 darbininku, ne 
seniai baigėsi nelegalus („un
authorized“) streikas, kuris 
tęsėsi 5 dienas ir buvo išjun
gęs iš darbo per 1300 vadina
mu „maintenance“ darbinin
kų. Ilgiau nusitęsęs streikas 
galėjo sustabdyti viso .didžiulio 
labriko darbą, todėl, kad „main 
tenance“ darbininkai apima 
elektro - technikus, mechani
kus ir kitokius labai reikalin
gus fabriko darbuotojus.

Išdavoje — streikuojantieji 
laimėjo mažą algų pakėlimą, 
bet per 5-ktas streiko dienas 
pralaimėjo virš 200.000 dole
rių — gražią sumą, kuri būtų 
normaliai išmokėta streikuo
jantiems, jei jie būtų dirbę be 
streiko.

Visos didesnės darbovietės 
mūsų mieste naujų darbininkų 
jau nebepriiminėja, o kai kur 
net kalbama apie atleidimus, 
kas dažnai pasitaikydavo be
veik kiekvieną rudenį.

Galvojantiems j mūsų mies
tą persikelti, patartina tai ati
dėti ligi sekančio pavasario — 
kovo - balandžio mėn., kada 
beveik visos darbovietės pri
iminėja naujus darbininkus.

Nesusigaudoma, kiek mūsų 
mieste gyventojų! Praėjusių 
metų pabaigoje miesto mokes
čių įstaigos (Assessment Dep.)

daviniais mūsų mieste buvo 
31.534 gyventojai. Tai reikštų, 
kad per paskutinį dešimt metų 
mūsų miestas paaugo 5.310 gy
ventojais.

Tačiau šiais metais visoje 
Kanadoje valdžios vykdytas 
surašymas parodė, kad mūsų 
mieste yra tik 29.851 gyvento
jas.

Nors kiek vėliau paskutiniai 
duomenys buvo pataisyti — 
padidinti, bet tai vistiek rodo, 
kad mūsų miestas yra'labai ma 
žas palyginus su Kanados did
miesčiais ir neturi 40.000 gy
ventojų, kaip kad daug kas spė 
lioja.

Kitoje pusėje upės, USA — 
Kanados pasienyje esantis 
Sault Ste Marie, Mich, yra per 
pusę mažesnis miestas, bet 
linksmesnis. . . Gaila, kad mū
sų, ne Kanados piliečių, ten 
dar neįsileidžia.

Ukrainiečiui Vasyl Kraviec 
byla už lietuvio J. Norkaus 'nu 
žudymą paskirta š. m. rugsėjo 
m. 17 d. J. Sk.

TAUTIETI! Nepamiršk savo 
mėnesinio įnašo Vasario 16 
Gimnazijai, Diepholze. Siųsk 
jį šiandien M. L. B. Dr-jos ka
sininkui A. Lymantui, 7116 
Cartier Ave., Montreal, P. Q.

Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Dr-jos L. Centro 

Valdyba.
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j AUKŠTA KOKYBĖ-ZEMA KAINA
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER US PARCEL POST.

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

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

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA. j
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Kaina U. S. dot.

5 sv. mlt. p.kavos
2 sv. m. p. kavos 
% sv. kakao 
% sv. šokolado 
% sv. arbatos 
11 oz. kompoto

Nr. 14 
$ 6,75

Nr. 15

$ 5.20

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

N1 1 F- 
$ 0 so

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 
*4 sv. kakao 
*4 sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
% sv. kakao 
*4 arbatos

Nę . 19 
$ 9.50

Nr. 20 
$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado
l/2 sv. arbatos
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*4 oz. j. pipirų 
4 oz. kokoso 
54 oz. kardamono 
1*4 oz. cinamono 
1 oz. majorano 
154 oz- paprikos

Nr. 17

$ 6.50
12 sv. gr. k. tauškų

Nr. 22 
$ 6.00

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

St. Catharines, Ont. Tai vie 
nas iš gražesniųjų pietų Onta- 
rijos. provincijos kurortinis 
miestas, 11 mylių nuo Niaga
ros krioklio, turįs apie 40.000 
gyventojų. Anksčiau apie 
šią vietovę labai dažnai buvo 
rašoma, bet šiuo laiku, net 
svarbiausių atsitikimų nepami 
ni, todėl nors senesni faktai, 
bet, manau, reikia neapleisti 
jų nepaminėjus.

Šiame mieste dabar gyvena 
apie 150 lietuvių, kurių dau
gumą sudaro naujai atvykusie 
ji. Yra kelios šeimos senesnių 
jų lietuvių, bet tie daugumoje 
viskam yra pasyvūs, dalis jų 
net išsižada Lietuvos. Prieš 
trejus metus visi neraudonieji 
buvo susibūrę į lietuvišką or
ganizaciją, bet atsiradus sąjun 
ginikams ir tarybininkams, at
siliepė tas ir St. Catharinėje. 
Prasidėjo nesutarimai. Pra
džioje vietinio lietuvių klebo
no padedami laimėjo sąjungi
ninkai, kurie, kad geriau ką 
laimėtų sugalvojo kitą pava
dinimą savo organizacijai. Pa 
sivadino Kanados Lietuvių 
Bendruomenės St. Catharines 
Apylinkės Komitetu. Bet ir 
tas mažai ką bepadėjo, ir š. m. 
balandžio mėn. 7 dieną šaukia
mame susirinkime,kartu su vai 
dyba atsilankė viso 11 asmenų. 
Senajai valdybai atsisakius, 
naujos nebuvo iš ko rinkti. St. 
Catharines apylinkės lietuviai 
lieka be jokios organizacijos.

Yra įsikūręs LASo St. Cat
harines skyrius, bet irgi dide
lės veiklos neišvysto. Gal iš 
nuveiktų žymesnių darbų bus 
š. m. liepos mėn. 21d. sureng
ta pirmoji gegužinė - piknikas.

Gegužės 26 dieną buvusios 
Komiteto valdybos narių J. 
Alanderio ir V. Povilčiaus pa
stangomis ukrainiečių salėje 
buvo surengtas Motinos Die
nos minėjimas. Paskaitai bu
vo pakviestas iš Toronto p. Rin

kūnas ir kartu ta proga buvo 
suvaidintas A. Gustaičio 1 
veiksmo vaizdelis „Sekminių 
vainikas“ p. A. Grybauskienės 
vadovybėje.

Malonus dalykas, kad iš nau 
jai atvykusių daugumas sten
giasi St. Catharinėje įsikurti, 
perka sklypus ir statosi na
mus arba tiesiog perka namus. 
Keliolika asmenų yra pirkę 
anksčiau auto, o dabar nusipir
ko namą. Namus nusipirko 
šie: Kazys Galdikas, Vi. i'au- 
lenskas, A. Kuraitis bendrai 
su A. Alšausku, A. Meškaus- 
ka su K. Bagužiu, S. Dainorius, 
ir A. Satkevičius, J. Kaz- 
ragis, M. Šorius, A. Šetikas, 
V. Aldoneris, A. Pranokus ir 
kiti. Taip pat, 73 Rolls Avė, iš 
O. F. M. lietuviai įsigiję yra 
Amerikos Pranciškonų tėvai 
sklypą ir namus. Tėvas Juve
nalis Liauba yra St. Cathari
nes lietuvių klebonas. Yra iš
nuomota St. Catharines Rymo 
Katalikų didžiosios bažnyčios 
rūsys, kur kas antras sekma
dienis 10 valandą prieš p.et yra 
laikomos lietuviams pamlados. 
Pamaldų metu visuomet yra 
giedamos lietuviškos giesmės.

Visas blogumas, kad mūsų 
kolonijoje labai mažai yra lie
tuvaičių, daugumą sudaro vy
rai viengungiai. Tai viengun 
giai išgaudę visas esamas, pri
valo jieškotis jų kur kitur. Bet 
nors trukumui esant vietoje su 
vedybomis St. Cathariniškiai 
neatsilieka. Šiais metais jau 
keliolika viengungių yra suda
rę šeimas.

Čia noriu suminėti ypač vie
ną ponią Champman, našlę po 
mirusio daktaro. Nors ji yra 
anglė, bet labai pritarianti, lie
tuviams ir laikanti tik lietuves 
tarnaites. Ji per vienus metus 
tris lietuvaites yra išleidusi už 
vyrų. Šiuo laiku vienai lie
tuvaitei tekant, už prieš 20 me 
tų atsiradusio Kanadoje lietu-
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Į J. GRAŽYS
; SIUVU NAUJUS IR
Į TAISAU SENUS
į KAILINIUS PALTUS.

( DUODU GERA KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI

I IR Š V A R I A L

į KAINOS PIGESNĖS 

KAIP KITUR.

388 ALLARD Ave, Verdun.
I Telefonas HE 5853. 
I

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
: šeštadieniais — visą dieną.

ANTANAS MATULIS 
maloniai kviečia tautiečius atlankyti jo

Užkandinę 
kuri duoda gerą pasirinkimą visokių užkandžių 

ir gėrimų.
7682 Edvard ir 6 Avė kampas, Ville Lasalle.

Telefonas: TR 8112.

DOMIMOM AGENCIES BOREAL
16 Woolworth Bldg., 

PORT AR1I1DR,Ont.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

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.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet|

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Rcg’d

ui $o,ot $!,&00.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

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

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

vio, Jurgio Allis-Ališausko ne
tik kad Mrs. Champman juos 
apdovanojo, bet dar savo na
muose suruošė jiems vestuves.

Darbo atžvilgiu St. Cathari
nėje nėra perdaug gerai, nors 
ir yra keliasdešimt fabrikų, bet 
ne visi noriai įsileidžia. Bet 
tik du fabrikai: „Antes Impe
rial“ ir „McKinnon Industries 
Limited“, kur daugiausiai mū 
su lietuviai ir yra susispietę.

Pirmasis fabrikas yra nedi
delis su keliais šimtais darbi
ninkų. Čia daugiausiai išdir
bami vandentiekių vamzdžiai. 
Atlyginimas mažiausias 0,96 
et. valandai.

Antrasis fabrikas priklausan 
tis „General Motor Corpora
tion” bendrovei, yra viens iš di 
džiausiu St. Catharines fabri
kų su keliais tūkstaniais dar
bininkų. Čia dirbama ir lietu
vių. Dirbama daugiausiai leng 
vųjų mašinų (karų) motorai ir 
kitos dalys. Mažiausias atly
ginimas 1.15 et, valandai. Abie 
jų šių fabrikų darbininkai pri
klauso prie tos pačios unijos, 
vadinamos „Local 199 UAW 
—CJO‘‘. Šiais metais „McKin

non'o“ fabriko darbininkai rin 
ko savo unijos valdybą. Išsta
tyti buvo du sąrašai: viens pri- 
šakyje su Mr. George Bennett 
— ne komunistinis ir antras 
prišakyje su Mr. Lambert Gor 
don — komunistinis. Bet š. m. 
kovo mėn. 15 dieną per rinki
mus komunistai pralaimėjo ne 
surinkdami net trečdalio bal
sų.

Baigdamas visgi kreipiuos 
į savo tautiečius, ypač kas no
rėtų apsigyventi ramiame ir 
gražiame Kanados kampelyje, 
užsukti į St. Catharines mies
tą, laimės pajieškoti.. Didumai 
iki šiol teko toji laimė ir jau 
įsikūrė čionai, ypač šią vasarą 
keliolika asmenų mūsų kolom 
ja padidėjo. Tikimės, kad ir 
toliau ne mažės, bet didės mū
sų skaičius. Ypač šiuo laiku 
po atostogų numatoma nema
žas skaičius darbininkų priimi 
nėti. Visiems mūsų kampelio 
neužmirštantiems už mūsų ko 
lonijos padauginimą esame dė 
kingi.

Reikia sudaryti ir organiza
ciją.

Darbininkas.

( PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
| LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran j 
i genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. j
j Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. t

(
PRITYRĘS EUROPIETIS SIUVĖJAS f

ITV-a. »K. STRAZDINS t
priima vyriškų ir moteriškų drabužių už-mus ir pataisymus.§ 

4858 Jeanne Mance, Montreal. TEL. CR 3668. x 
Skambinti vakarais po 6 vai. (kalba latviškai, vokiškai, S 

rusiškai) §
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^®^

©©©©©©©©•©©©©©•©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© k*©© 
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 .....................................................t. . . . 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 Zentralkomitce, Hanno
ver, Hegelstr. 7, Germany) ar pas vietos platintojus. Pla
tintojams nuolaida. Pareikalavus siunčiame katalogą.

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCo.

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

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 Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madieuius) galima susisiekti telefonu: JU 1905.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus Ųširi 
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.

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135
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Del tabako rudžių
Paskaičius p. A. Mitrauska vimo, su tuo irgi yra būdas ko

OTTAWA
laišką, tilpusį „NL“ rugp. 9 d. 
30 nr., gaunasi vaizdas, kad Ka 
nados agronomai yrą neišma
nėliai. O juk apie tabako rū
dis žino kiekvienas ūkininkas. 
Tinkamoj tabako žemės rūdys 
niekad neatsiranda. Daugiau
sia rūdžių būna žemose, drėg
nose žemėse, o ypač tokiais me 
tais, kada naiktys šaltos. Dar 
daugiau rūdžių pasirodo, kur 
tabakas auginamas pirmą kar
tą žemoje dirvoje. Tabako ru 
dys yra žinomos visur, kur tik 
tabaJkas auginamas, kaip tai, 
JAV, Afrikoje ir kitur. Visur 
rūdys pasirodo tik žemose dir
vose su šaltu podirviu.

Nuo rūdžių jokios pagelbos 
nėra, tik patartina į žemas dir 
vas tabako nesodinti, nes vi
suomet rūdys bus, nors vienais 
metais daugiau, kitais mažiau.

Agronomas p. K. Andruške- 
vičius teisingai nurodo tabako 
ligas ir mes tas ligas beveik vi 
sas turime.

Wildfire Kanados auginto
jus mažai liečia, daug kenčia 
JAV augintojai. Tabakma- 
saik išvengiama nesodinant ta 
bako į tą pačią dirvą, kur ta
bakas buvo pereitą metą.

Blue Mold Kanadoje atsira
do 1938 metais ir daugiausia 
paliečia tabako drėgnus šilta
daržius, bet su tuo blogumu 
galima kovoti. Kada tabako 
diegai paauga iki cento didu
mo, reikia purkšti skiediniu.

Fermate dust 1—3 sv. ant 
100 yardų. Ir purškimas, ir 
dulkinimas 2 kartus per savai
tę.

Šaltais ir lietingais metais 
Blue mold atsiranda ir dirvo
se, bet daugiausia ant apatinių 
lapų. Pagelbos nėrą, tik karš
tas oras ir saulė sustabdo. Yra 
ir daug Skitų ligų, kurios dau
giau ar mažiau paliečia tabako 
augintojus. Daugiausia Kana
dos tabako augintojai kenčia 
nuo Juodo ir Rudo šaknų pu- 

voti, ir visi ūkininkai apie tai 
turi žinoti. Kiekvienas ūkinin 
kas pavasariais gauna iš že
mės ūkio d-to knygutę. Gai
la, kad daugiausia tos knygu
tės eina į šiukšlių dėžę, o ne
laimei atsitikus, šaukia SOS.

Taip pat visi ūkininkai ži
no, kad prie Delhi miestelio 
yra valdžios tyrinėjimo stotis. 
Ten agronomai dirba išsijuo
sę. Kiekvienais metais liepos 
mėnesį kviečia ūkininkus at
vykti pasiklausyti profesorių 
naujų išradimų ir pamatyti vi
sokius metodus tabako augini
me.

Nuo savęs noriu patarti nau 
jai perkantiems, nepirkti ūkių 
su šaltu podirviu, nes turėsite 
visokių nemalonumų.

Tabako derlius šiais metais 
yra geresnis kaip vidutinis. 
Vietomis dideli lietūs išplakė 
trąšas ir augimas sustojo. 
Toks tabakas, nors rūšis bus 
gera, bet turi menką svorį. Vie 
tomis yra gana gero tabako.

Šiemet beveik su kiekvienu 
lietumi krito ledai. Nukentė
jo nemažai ir lietuvių, ypač Til 
sonburgo apylinkėje, kur kai 
kam apdaužė iki 20 proc.

Tabako nuėmimas eina vi
su smarkumu. Algos skynė
jams: 11 dol. ir maistas, 12 dol. 
rišėjams ir 9 dol. lapų dalyto
jams per dieną.

Pas lietuvius ūkininkus dau 
gumoje dirba lietuviai. Užtat 
vakarais daug kur girdėt skam 
bant lietuviškos dainos. Dai
nuokit, vyrai, nes nuo dainų 
praeina strėnų skausmai ir ry
tojaus dieną būna lengviau ta
bakas skinti. V. T.

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal.
Telefonas: DO 0357.

WELLAND, Ont.
KLB WELLANDO ALOK-TO APYLINKĖS LIETUVIŲ 

ŽINIAI.
Š. m. birželio mėn. 17 d. į pa 

siųstas Apylinkės lietuvių pri
imtas rezoliucijas Kanados 
Premierui, Jungtinių Tautų 
Org. Žmogaus Teisių komisi
jai ir nuorašus VLIKui, gau
ti atsakymai iš Kanados Prem 
iero ir Užsienio Reikalų Minis 
terijos, kuri pažymi „galite bū 
ti tikri, kad Jūsų rezoliucija 
prieš Lietuvos okupaciją ir lie
tuvių trėmimą bus panaudota 
iškilus kiekveinam Lietuvos 
klausimo sprendime“.

JTO Žmogaus Teisių komi 
sijos pirmininkas atsakyme ra 
šo, kad Wellando pasiųstoji re 
zoliucija bus iškelta sekančių 
JTO posėdžių sesiją, rėmuo
se : paruoštos Ekonominių ir 
Socialinių reikalų komisijos re 
zoliucijos 75 (iv), prie kurios 
kaip dokumentas seks Wellan 
do rezoliucija, eilės Nr. E 
1259. Be to minėtas rezoliuci
jos nuorašas įteiktas Sovietų 
Rusijos vyriausybei.

VLIKo pirmininkas p. M. 
Krupavičius už pasiųstas rezo 
liucijas ir aktyvų prisidėjimą 
prie Lietuvos išlaisvinimo dar
bo, dėkoja ir prašo ALOK-tą 
perduoti VLIKo sveikinimus 
visiems apylinkės tautiečiams.

Antrą kartą ALOK-o kvies
tame Wellande tėvų susirinki 
me š. m. rugpjūčio mėn. 5. d. 
išrinktas tėvų komitetas, sūdė 
tyje: p. Blužas, p. Berzenienė 
ir p. Ramanauskienė. Jų tiks
las bendradarbiaujant su ALO 
K-u, parapijos klebonu ir mo
kyklinio amžiaus turinčiais vai 
kų tėvais įsteigti šeštadienio 
lietuvišką mokyklą Wellande.

ALOK-tas tiki, kad bendrai 
dirbant bus galima pasiekti tei 
pradės veikti prasidėjus moks- 
giamų rezultatų ir mokykla 
lo metams.

ALOKtas iš kasos paskyrė 
KLB-LOK (centrui) Montre- 
alyje 30,00 dol.; pašalpą orga 

nizaciniams reikalams ir 25,00 
dol.; Lietuvių gimnazijai Vo
kietijoje.

Wellando ALOK-tas.

APIE NEPAPRASTĄ GEGU 
ŽINĘ WELLANDE.

Liepos mėn. 23 d. lietuviai 
iš plačios Wellando apylinkės 
rinkosi į Hungarų parke įvyks 
tančią gegužinę, kuri buvo iš
garsinta kaipo nepaprasta. Net 
tie, kurie paprastai gegužinių 
nelanko, šį sykį su didžiausiu 
susidomėjimu skubinosi nepa
vėluoti kažkokių ypatingų įdo 
mybių pamatyti. Kai kurie jau 
buvo pradėję nusivilti, nes sve 
timtaučių orkestro grojimą lie 
tuviškus klumpakojus dar ne
laikė nepaprastu dalyku, o ki
tokių prašmatnybių nesimatė.

Bet apie 11 vai. prasidėjo ne 
paprastoji gegužinės progra
mos dalis, kada pilnos ir tuš
čios alaus bonkos ėmė skraidy 
ti virš galvų, o vyrukas baltais 
marškiniais, tūlas J. iš Toron
to, paleido savo boksininko ran 
kas. Tai jau antras šio asmens 
apsilankymas Wellande, palie
kąs kiekvieno besilinksminan
čio širdyje kartelį, o kai kurių 
paakiuose mėlynes. Šitas žmo
gus muša kiekvieną, pažįsta
mą ar nepažįstamą, visai be jo
kios kaltės. Šį sykį nenugali
masis J. tapo paguldytas ant 
žemės ir neaišku, kaip reikalas 
būtų pasibaigęs, jei ne trys pil 
nos policininkų mašinos, ku
rios šį žmogų nebepanašų ir 
dar vieną jo bendrininką nusi
gabeno nakvynės už geležinių 
grotų.

Nepaprasta gegužinė baigė
si visai paprastai, bet vėliau pa 
prašyta salė sekančiai geguži
nei rengti tapo atsakyta. Ky
la klausimas, ar, šis žmogus nė 
ra kieno nors pasamdytas terš 
ti lietuvių vardą?

Tautos Šventę vietos lietu
viai paminėjo šiemet gausiai 
dalyvaudami pamaldose ir su
eigoje.

Pamaldų metu pasakytame 
pamoksle Dr. Kun. Razutis nu 
brėžė, išryškino tuos kelius, ku 
riais eitina, kad išliktų vertu 
lietuviu ir geru žmogumi.

Sueiga įvyko Sister of Ser
vice patalpose, kur lietuviai 
kas sekmadienis turi pastovią 
susieiti vietą.

Atidarydamas minėjimą, 
apyl. pirmininkas p. Paškevi
čius apibūdino šventės reikš
mę, josios atsiradimą ir ryš
kiuosius šios šventės bruožus: 
religinį ir tautiškai istorinį.

P. Paplauskienė savo paskai
toje išnagrinėjo kultūrinius mū 
sų tautos bruožus, kaip pavel
dėjimą iš dviejų kultūrų: mat 
rarchalinės ir numadinės. Pa
baigoje buvo išvestas atsaky
mas, kodėl Vytautas Didysis 
netapo karaliumi.

Išėjo iš spaudos J. Jazmino apysakaičių rinkinys 
MOTERIS, NUO KURIOS PABĖGAU.

Turiny 10 apysakaičių: Kiaulės mes, Baisiausias išgyveni
mas, Konfiskuota, Pavasario sapnas ir kt. Ir viena ilgesnė 
apysaka: Nežinomieji metai.
Užsakymus paštu siųsti: Mr. Jasinskas, 84 Grace St., 
Toronto. Kaina 1,— dol.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

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

A. GAURY8. P. ADAMONIS.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS I

National Restaurant 
Lietuviškas Restoranas.

SA V. M. fiUKYS.

Be paskaitos, iš mūsų litera
tūros dar gražiai paskaitė p. 
B. Ragauskaitė.

Užbaigdamas pirmininkau
jantis painformavo apie mūsų 
B-nės aktualiuosius reikalas.

Po to, buvo jauki arbatėlė, 
kurią paruošė V-bos narė p. 
Buivydienė, talkinant kitoms 
tautietiems. Smagiai besišne
kučiuojant, gražiai pavakarie
niauta; o mūsų jaunimo, vado
vaujant kultūrinių reikalų va
dovui p. Šimanskiui, linksmai 
padainuota.

*
Minėjimo metu dešimt vie

tos tautiečių per Mažosios Lie 
tuvos Bičiulių D-jos įgaliotinį 
Ottawai užsipresnumeravo 
„Keleivį“.

Atrodytų, kad tokia nedide
lė vos 1.50 dol. metinės prenu
meratos kaina vertėtų visiems 
be išimties paremti tas negau 
sias mūsų kultūrines pastan
gas, ir užsiprenumeruoti jį.

A. V.

Visi įsigykite Naują Knygą, 
POEZIJOS ANTALOGIJĄ „ŽEMĘ“.

Antalogiją redagavo Kazys Bradūnas. Studijinį (65 psl.) 
knygos įvadą parašė Juozas Grinius.

ŽEMĖJE — savo brandžiausią kūrybą spausdina: Juozas 
Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas, Vytautas 
Mačernis ir Henrikas Nagys.

ŽEMĘ išleido „LIETUVIŲ DIENOS“, 9204 S. Broad
way, Los Angeles. California. Knyga yra iliustruota ir at
spausta dviem spalvom. "Apie 200 puslapių. Kaina 4,— dol.

ŽEMĘ galima įsigyti pas leidėją ir šio laikraščio adminis
tracijoje.

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

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.
I NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi- 
’ nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at-
j sišaukimus į savo tautiečius.

NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų,
i klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
1 kimus ir korespondencijas.
j 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.
i Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica- 
! go 8, Ill., U. S. A.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

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

| DĖMESIO $
§ Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!
g Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
§ Prekyba tr pataisymai. S
I PETF/Š RADIO SERVICE |
| 7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 S
,ian—san   ii i j   i ir —>■»»■■■■—m

Tel. HE 4114

S. M AZUL A ms
SIUVĖJAS

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

MOKINK ĮMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarf tautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite trie 
dc'lerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg‘d., P O, Box 294. WestmounA, 

Quebec,

mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C.E. DUFRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave.. VERDUN

Tel. YO 0529

ei norite pirkti ar parduoti na

į COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC

R LICENZIJUOTAS ELEKTROS KONTRAKTORIUS «

H. LAPAS IS
S 
« PATAISYMAI
o VISŲ RŪŠIŲ ELEKTRIŠKI ĮRENGIMAI BEI
* 322 WILLARD Ave.
•į TELEF.: MU 6337 TORONTO - Ont.

633 Church Ave (prie Verdun Avej arti naujosios lie
tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141

Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų. 

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
nių bei gazinių pečių, radio (PHILIPS — be kurio eu

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

Mūsų atstovas lietuvis j
JUSTAS STROPUS '

Tamstoms maloniai patarnaus, suteikdamas reikalingas ' 
informacijas. Susisiekite su juo iš anksto telefonu

TR 1610 (6672 Beaulieu St., Ville Emard)._______
3XX33ZXXXXXXZZZXXZZZXXXCa33XX3a3XZXXXZXZXS3S33SD

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.

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.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E- D* BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.
259 —• 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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GRAŽIAI PRAĖJĘS
Hamiltone Tautos Šventė 

buvo pakila nuotaika ir gražiai 
paminėta. Išvakarėse „Auku
ras“ statė K. Inčiūros „Dr. Vin 
cą Kudirką“. Gaila, kad publi 
kos neperdaugiausia buvo. Po 
Mišių įvyko trumpos gedulin
gos pamaldos už žuvusius ir iš
tremtuosius į Sibirą. Laike pa
maldų įvykdyta rinkliava lietu
vių šeštadieninei mokyklai pa
remti davė 101,02 dol.

St. Michel salėje minėjimą 
trumpu žodžiu atidarė B-nės 
pirm. St. Naikauskas, pakvie
tęs paskaitos p. Sudiką.

Po paskaitos vyko meninė 
dalis, kurią pravedė p. Daugu
vietytė - Kudabienė. Progra
ma buvo trumpa, nauja ir nuo 
taikinga, publikos šiltai sutik
ta. šešiametė Laniauskaitė pa 
deklamavo du eilėraščius apie 
tėvynę. L. Šukytė vykusiai 
skambino pianinu. Po to pir
mą kartą Hamiltone pasirodė 
tautinių šokių grupė vedama 
p. Breichmanienės, pašokusi

MINĖJIMAS.
Kubilą, Lenciūgėlį ir Kalvelį, 
p. Kudabienė deklamuoja Braz 
džionio eilėraštį. Porą dainų 
padainuoja duetu Dauguviety
tė - Kudabienė ir Vyt. Dargis.

Prie. įėjimo į minėjimą buvo 
renkamos aukos ir surinkta 
140.00 dol. JI. Dl.

ATSARGIAU SU 
NEPAŽĮSTAMAIS.

Miestuose nenaujiena įvai
rūs apiplėšimai, apvogimai.. 
Liūdniau, kai kartais ir mūsų 
tautiečiams esant neatsargiems 
ar neblaiviam stovy tenka nu
kentėti. Šiomis dienomis Ha
miltone vienas tautietis, atsidū 
ręs nepažįstamų asmenų kom
panijoj, buvo pakviestas išva
žiuoti pasilinksminti. Kiek pa 
važiavus tautietis nepažįstamų 
jų apiboksuotas ir ištuštinta pi 
niginė su 121,00 dol. Apdau
žytas ir su iškraustyta pinigi
ne, buvo išmestas iš mašinos.

JI. Dl.

fi i ivi i i \
§ IMIGRATION & TRAVEL AGENCY.
/J 2005 Bleury St. 2 aukštas, kamb. 3.
§ Tvarkome imigracijos reikalus; kreipkitės pas mus ir 
$ komplikuočiausiais reikalais, mes Jums padėsime. 
Z Butų ir darbo parūpinimas. Vertimai iš ir į visas Eu- 
X ropos kalbas. Nuorašai, fotostatinės kopijos. Kalba- 
» me — angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, šve- 
w diskai ir rusiškai.
X Biuro atstovas OSKARS ASMENIS.
x Tel. dienomis M 2053 vakarais WE 5543.

PRAGIEDRULIS MŪSŲ PADANGĖJE.
tu tūrėjo Šopeno „Grief“ (liū 
desys) prancūzų kalba ir ariją 
„Madame Butterfly“ iš Pucci
ni to paties vardo operos — 
itališkai. Retas kuris solistas 
nuvo taip šiitai sutiktas, kaip 
Radzevičiūtė.

Taip pat gražiai ir su pasise
kimu, sultingu baritonu - bo
su sol. J. Rimkus padainavo 
kelias lietuvių kompozitorių 
dainas.

Programą vertingai papildė 
ir įvairino Pocius, akordeonu 
pagiojęs „Romuvėnų maršą" 
ir kit. dalykėlius.

Sumaniai parinkta ir graži 
lietuviška plokštelių muzika ir 
gi visų su dėmesiu buvo klati 
soma, žodžiu —*• tą malonų va 
karą Viktorijos parkas buvo 
pilnas lietuviškų garsų. Mūsų 
himnas pirmą kartą čia taip ga
lingai liejosi per gausingą pub 
liką, sustojusią mūsų ir paverg 
tos Lietuvos pagerbti.

Taigi koncerto pasisekimas 
puikus.

Ir po kelių dienų dažnas lon 
donietis, sutikęs pažįstamą lie
tuvį, kratė jam ranką už „be
autiful concertė1, o Londono 
radijas savo klausytojams veik 
po savaitės pastatė klausimą:

Šią vasarą Londono miesto 
sav-bės pramogų departamen
tas Viktorijos parke plačiajai 
visuomenei be kitų koncertų pa 
kvietė ir lietuvius pakoncer
tuoti. Mūsų koncertas buvo 
paskutinis ir sezoną uždarąs 
koncertas. Mažai lietuvių ko
lonijai koncerto surengimas 
pareikalavo daug pastangų ir 
darbo, o kad pasisekimas būtų 
užtikrintas, teko kviestis ope
ros solistę P. Radzevičiūtę iš 
Toronto.

Programą pradėjo mūsų tau 
tinių šokių grupė, vadovauja
ma Miro Chainausko. Lietu
vių tautiniai šokiai ir rūbai ža
vi kitataučius, tačiau kada jie 
išpildomi tikrai taip puikiai, 
kaip šiuo kartu, susilaukia and 
ringų katučių. To puikaus 
.įvertinimo pasiekta gal gera 
dalimi dar ir dėl to, kad apie 
kiekvieną šokį puikia anglų kai 
ba pranešėja p. Matukaitė mo
kėjo reikiamai paaiškinti ir 
įpinti būdingus apibūdinimus 
ir apie mūsų šalį.

Op. sol. Pr. Radzevičiūtė pra 
džioje dainavo lietuvių kompo
zitorių kūrinius, o antru kar-

„Kieno tas gražus koncertas 
buvo Viktorijos parke praeitą 
penktadienį?“ Atsakymas iš 
daugelio vietų atėjo bematant 
— „Lietuvių!" L. E-tas.

APDOVANOTI GABŪS 
MOKSLEIVIAI.

Londono Central Collegia- 
to paskutinėse klasėse yra ke
letas lietuvių. Daugumas jų 
mokosi labai gerai ir pirmauja 
kitų tarpe.

Šiemet pavasarį baigęs sa
kytą mokyklą Edmundas Pet
rauskas gavo Scholship 200 
dolerių premiją. Baigusi 1_

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

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

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir šešt.

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje 
„ARTIS“

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

medžiagų.

PAJIESKOJIMAI
— L. Bendoraitis, gyvenąs 

3343 St. tylorgan St., Chicago 
8, Ill., USA, jieško Jono Zig
manto, kilusio iš Ežeivių kai
mo, Ziniūnų valsčiaus, Joniš
kio apskrities.

— Lietuviai cinkografai, 
gyvenantieji Kanadoje ar kur 
kitur, prašoma atsiliepti cink. 
Viktorui Kapočiui, 192 - 4th 
Ave, Ville Lasalle, Montreal, 
Que.

PADĖKOS
Sunkiai galėčiau išvardinti 

visus bičiulius ir geradariu , 
lankiusius mane ligoje, uzjau- 
tusius nuoširdžiu žodžiu ii i« j 
kais, skambinusius telefonais 
iš JAV ir kitų miestų, raminu
sius ir guodusius gėlėmis .r 
dovanomis. Nepajėgdama su
minėti visų mane lankiusiųjų 
ir užjautusiųjų, bent šiais ke
liais žodžiais noriu nuoširdžiai 
padėkoti visiems ir už viską, 
kas man buvo suteikta mano

1 „ nelaimėje. E. Kardelienė.
klasių Gražina Noreikaitė ga
vo 125 dolerių Dominion Bur- 
sery pašalpą.

PAŠALPA* 
DŽIOVININKAMS.

Gražiose ir šauniose p. Ant. 
Šiaučiūno ir p. Urš. Bruožytės 
vestuvėse, belinkint jaunie
siems saulėtos ateities, buvo 
pasiūlyta vestuvių dalyvams 
sušelpti mūsų tautiečius — 
dž’ovininkus, besigydančius 
Vokietijos sanatorijose. Iš ne 
didelio palyginti būrelio buvo 
surnkta 24,75 doleriai, už 
kuriuos Londono ALOK-as už 
sakė individualinius maisto pa
ketėlius ir išsiuntė į Vokieti
ją keliems vargstantiems ir be 
sigydantiems tautiečiams.

; AKADEMINIAI KALBŲ KURSAI
' (įsteigti 1943).
* 1501 St. Catherine St. West, kamb. 23, Montreal, Que.
! ANGLŲ KALBĄ dėsto pradedantiesiems Chas Lasdin, 
J B. Sc. (kalba vokiškai, rusiškai bei latviškai), pažengu- 
; siems— Mr. Eric Essex, B. A. (Lond.).
t Mokslo pradžia rugsėjo 20 ir 25 d. vakarais.
I Intensyvios 3 mėnesių pratybos, kreipiant ypatingą dė 
[ mesį į pasikalbėjimus ir ištarimą. Mažos grupės. Mo 
' kytojai su ilgamete praktika.
- Asmeniškai užsirašyti: 1501 St. Catharine St. W. kamb.

23 nuo 5.30 iki 7 vai. vakarais. Tel. DO 0354 arba 
J CR 1607.

Ten pat yra ir prancūzų, ispanų ir rusų kalbos kursai.

Liet. Valst. Operos sol. p. F.. 
Kardelienei, Justinos Kava
liauskaitės mokytojai, ir „N. 
L.“ Redaktoriui p. J. Karde
liui už surengtą mums sužiedo- 
tuvių popietį ir dovanas— nuo 
širdžiai dėkojame. — Jūsų šei
moje mes pajutome tėvišką 
nuoširdumą. Taip pat nuošir
džiai dėkojame už vestuvinius 
sveikinimus.

— p. p. J. ir Pr. Baltruko- 
niams už sveikinimus, Bran
giems giminėms ir svečiams už 
malonų atsilankymą į vestu
ves ir dovanas, pažįstamiems 
už sveikinimus laiškais ir te
legramomis nuoširdžiausiai dė 
kojame.

J. ir B. Sriubiškiai.

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.

?^«tovybė — pardavimas. 
T ’^rausias 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.

REISE BOVRDAGES Reg'd 
MAMERTAS MATUKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ 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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PAS1RUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

CAPITOL FURNITURE CO.,
391 St. Catharine St. W. Montreal.

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. 
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621.

TR. 7412.7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle

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

Avenue, Ville Lasalle. 
TR. 7849.

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

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

. n-.—■.■■■===== -ir-
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašintų

«x s«x

BELLAZZI- LAMY, INC s
iH- —~~M~   ~H' ~~~1C

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte i

7679 George St.,TR 5151 " -.s- Ville Lasalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

tt
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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 .

m 
■W

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522. 
ar •>» ....... ■ M-M: st jt

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.

=»£ K 3C-
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Į ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

i IMPERIAL AUTO COLLISSION * 
Į G. KERĄ IT 1 S, J
į Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį £ 
j spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iŠ namų ar iš su- į 
i gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai 1 
: ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. i
t — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — , 

----- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.--------- (

!

!

==

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

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

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

karną darbą.
PAPIGINTOS. KAINOS LIETUVIAMS!

-»« ......M-........ ■>( .-—ar----------- W - at- 3Cli=3t

7578. 
ir vi-

atlie-

at

!

J

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 av Šoko- iu

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

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

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95
4 sv. rūkytų lašinių
č sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4J4 av. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių

| 3 av. kiaulinių taukų

-----  , į,, , ,, ij. UigĮ-Tr-Ss

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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O Kr re Al
KLCT POSĖDIS RUGSĖJO 25 DIENĄ

Visiems Kanados Lietuvių Valstybes, todėl išnuomoja di- 
Centro Tarybos nariams prane delį butą irparduoda baldus, 
šama, kad KLCT posėdis yra 
paskirtas rugsėjo 25 dieną, ant 
radienį. Visi KLCT nariai ma 
loniai prašomi tą datą atsimin
ti ir į posėdį susirinkti galimai 
punktualiau. Posėdis įvyks 
„NL“ redakcijos patalpose 8 
vai. vakaro. Prezidiumas.
PIKNIKAI - GEGUŽINĖS 

UŽBAIGTI
Praėjusį sekmadienį, rugsė

jo 16 d., buvo suruoštas šios 
praėjusios vasaros, kuri nebu
vo nei karšta, nei ilga, geguži
nių - piknikų uždarymas.

Nors diena buvo palyginti 
graži ir šilta, tačiau artėjantis 
ruduo jau veikia tautiečius ir 
savo oru, vėsuma ir nuotaiko
mis. Todėl uždaryman atvy
kusieji daugumoje padarė pa
skutinę trumpą iškilą. Su vi
sais atsisveikinta iki sekančių 
metų, kuriems iš anksto yra 
angažuota šių metų piknikų - 
- gegužinių vieta.

Malonu pažymėti, kad šių 
metų piknikų vietos — dide
lių sodų — šeimininkai buvo 
nepaprastai malonūs ir drau
gingi žmonės. Nepatyrę jokių 
nemalonumų ir iš piknikaut 
jų pusės, jie liko visiškai paten 
kinti ir mielai sutiko ir sekan
čiais metai ssuteikti mums šią 
vietą.

Tautiečiams, kurie lankėsi 
piknikuose ir gražiai, kultūrin 
gai, leido laiką, taip pat dide
lis ir nuoširdus ačiū. „NL“.

ATVYKO IŠ ANGLIJOS
Rugsėjo 17 dieną iš Anglijos 

„Columbia“ laivu atplaukė Rū 
ta Grigaitytė ir apsistojo Mont 
realy pas pp. Juknelius. Svei
kiname naująją montrealietę 
ir linkime gražiai įsikurti.

PRADEDAMI KALBŲ 
KURSAI

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 CH 
9214.

TALKA IŠ TOLIMŲJŲ 
VAKARŲ

Leisdamas atostogas 
realy, iš Prine Albert, 
chevano provincijos p. 
Prandkevičius, trečiadienį lan
kėsi „NL“ ir dalyvavo laikraš
čio ekspedijavimo talkoje.

IŠSIKELIA I AMERIKĄ
P. Jonas Jaspelkis išsikelia 

gyventi į Jungtines Amerikos

ELEKTRA
• RADIJAS

• TELEVIZIJA

Mont- 
Saskat 
Stasys

PARDUODAMAS daugiau 
kaip 150 metų senumo smui
kas — Stradivarijauso kopija, 
vokiškas išdirbinys. Skambin
ti po 6 vai. vak., tel. BE 2498.

ŠVIESUS, DIDELIS KAM
BARYS dviems asmenims 
nuomojamas: 3444 Nesear 

Telefonas AN 5246.

iš-
St.

„NL“ REDAKCIJOJE LAN
KĖŠI ŽYMUS SVEČIAS
Praėjusią savaitę, besilanky 

damas aKnadoje, atlankęs sa
vo brolį Mikolą, gyvenantį 
Simcoe, Ont., „NL“ redakci
joje lankėsi iš Bostono p. Jo
nas Tuinyla.

P. J. Tuinyla yra demokrati 
nės Amerikos lietuvių srovės 
veikėjas, vienas iš Sandaros kū 
rėjų, daug dirbęs tremtinių at 
gabenimui į Ameriką, turįs di
delį pasitikėjimą ir pagarbą 
tautiečių tarpe. Jis yra žino
mas kaip didelis kiekvieno lie 
tuviško reikalo rėmėjas ir už
tarėjas. Jo pastangomis dau
gelis lietuvių iš tremties galė
jo atsikelti į Ameriką ir dau
gelis jo buvo paremta tremty
je. Tam darbe p. J. Tuinyla 
tiek veikė ir tiek išvargo, kad 
dvejus metus turėjo ilsėtis ir 
gydyti. Jo kelionė į Kanadą 
buvo pirmoji po ilgesnio gydy 
mosi.

„NL“ redaksijoje p. Tuinila 
prisipirko knygų ir/ nupirko 
„N. L.” šėrą. Nuoširdus ačiū 
didžiam svečiui, pastoviam „N. 
L.“ skaitytojui ir geriausi jam 
linkėijmai sėkmės.

LIETUVIŲ MOKYKLA 
PRADEDA DARBĄ.

Š. m. rugsėjo 22 d. šeštadie 
ninė lietuvių mokykla pradeda 
darbą. Šiais metais mokykla 
bus Verdun, kurioje dirbs trys 
mokytojai. Visi mokiniai šeš
tadienį 1 vai. susirenka pa
rapijos salėje. Iš čia su moky
tojais eis į mokyklą. Mokyk
lai patalpos bus, kampas Ver
dun ir Villibrord.

ŠOKIŲ VAKARAS.
Š. m. rugsėjo mėn. 22 d. 

Aušros Vartų parapijos sa- lėmis. 
Įėję įvyks šokių vakaras, ku
rio pelnas skiriamas lietuvių 
gimnazijai Diepholze (Vokie
tijoje) paremti.

Atvykite visi! Lithuanicos 
orkestrui grojant smagiai pa
sišoksite ir tuo pačiu padėsite 
sunkiose sąlygose besimokan
čiam mūsų jaunimui Vokietijo 
je. Pradžia 8 vai. v.

Rengia lietuvių studentų or
kestras „Lituanica“.

MONTREALIO 
, PRENUMERATORIAMS.

Gerbiami Skaitytojai, kurie 
gavo pranešimus apie prenu
meratos užsibaigimą, labai ma
loniai prašomi atsiliepti, pri- 
siunčiant admnistracija mio- 
kestį (čekiu, M. O. ar pini
gais). Be to, primenama, kad 
prenumeratą galima apsimokė
ti „NL” gegužinėje arba pas 
mūsų platintojus:

K. Andruškevičius, 5155 
Bourbonniere, Apt. 6, Rsmt.

H. Adamonis, 2336 A Knox 
St., Pt. St. Ch.

A. Bilevčienė, 2547 Mont
gomery St.

Gudas, 2412 Springland, 
Emard.
Girinis, 749 Atwater Av.
Gudžiūnas, 2615 Bercy

REGISTRUOKITĖS DABAR į rugsėjo mėnesį 
prasidedančius dieninius, vakarinius ir korespon

dencijos būdu kursus.
kasdien 9—5 ir vakarais 7—9.
SCHOOL OF ELECTRICITY
Crescent St., Montreal, P. Q.

Telefonas UN 6-0959.

ir Bernardas Braz-

Ville

Raštinė veikia
CANADIAN
I 1204

| Pavardė
| Gatvė
| Miestas Amžius

MŪSŲ ^SPORTAS
PAGERBTAS MEISTERIS P. VAITONIS.

Hamiltono lietuvių organiza KREPŠININKŲ IR TINKLI 
cijos rugsėjo 15 d. vakare su
ruošė šachmatų meisterio P. 
Vaitonio pagerbimą, 
kilmes padidino savo atvykimu 
Lietuvos Generalinis konsulas 
min. V. Gylys su Ponia.

Šio vakaro programą atidarė 
J. Mikšys, pakvietęs į prezidiu 
mą min. V. Gylį su Ponia, p. 
Vaitonį su Ponia ir Hamiltono 
lietuvių organiacijų atstovus. 
Sveikino ir savo linkėjimus iš
reiškė min. V. Gylys, Bendruo 
menės vardu St. Naikauskas, 
Aušros vartų parapijos vardu 

dr. J. Tadarauskas, 
- p. Breichmanas, Au

— kun. 
„Kovo“ 
kuro vardu — p. Stasevičius, 
ateitininkų — K. Matkevičius, 
skautų — Z. Laugalys, šešta
dieninės mokyklos vardu — J. 
Mikšys. Pabaigoje žodį tarė 
meisteris P. Vaitonis, dėkoda
mas už gražų pagerbimą ir vi
sas iškilmes. Nuo lietuviškų 
Hamiltono organizacijų įteik
ta P. Vaitoniui dovana — šach 
matai, o Ponia apdovanota gė-

Po to sekė trumpa me
ninė programa, kurią atliko 
šeštadieninės lietuvių mokyk
los mokiniai, Aukuro dalyviai 
ir kvartetas. Po programos 
įvyko vakarienė, kurioj daly
vavo min. Gylys, meisteris p. 
Vaitonis ir organizacijų bei vi 
suomenės atstovai. Šio vaka
ro iškilmėse ir šokiuose daly
vavo per 200 asmenų. JI. Dl.

NINKU ŽINIAI.
Kito mėn. gale įvykstančiai 

Šias iš- Kanados ir Amerikos lietuvių 
sporto šventei, pradedamos pa 
siruošimo treniruotės: rugsėjo 
mėn. antradieniais 18 ir 25 die 
nomis ir ketvirtadieniais 20 ir 
27 dienomis. Spalio mėn.: pir 
madieniais — 8, 15 ir 22 dieno 
mis, trečiadieniais — 3, 10 ir 
24 dienomis.

Treniruotės vyks 
čių bažnyčios salėje, 
hurst St.

Sporto Klubas
HAMILTONO „KOVAS“ IR 

TORONTO „VYTIS“ 1:4.
Š. mėn. 15 d. Hamiltono re 

vanšinėse lauko teniso rungty
nėse „Kovui“ nepavyko atsi
griebti už pirmąjį pralošimą, 
ir teko ir šį kartą pralošti šiais 
atskirų susitikimų rezultatais: 

Tėvelis (K) — Rautinš (V) 
6:3; 6:3,

Paltarokas (K) — Gvildys 
(V) 6:2; 1:6;

Grajauskas
(V) 4:6; 2:6.

Dvejetuose: 
Grajauskas — 

1:61; 4 :6 ir 
Tėvelis, Paltarokas — Rau

tinš, Gvildys 4:6. 6:2; 7:9. 
dama moterų atstovių; laukia- 

Šiuose susitikimuose pasi-j 
gendame moterų ir jų pasirody 
mo. Laukas.

TRYS DIDIEJI ŽODŽIO GALIONAI
Henrikas Kačinskas, Antanas 
Gustaitis 
džionis, pakviesti Kanados Lie
tuvių Moterų Bendruomenės 
Toronto skyriaus, spalio 20 die 
ną Eatono auditorijoje duos 
nepaprastą literatūros vakarą. 
Kaip žinoma, jie yra apvažinė 
ję Europą, Ameriką ir dabar 
atvyksta į Toronto, kurios lie 
tuviams ištars atrinktą meniš
ką žodį. B. Brazdžionis ir A. 
Gustaitis skaito savo kūrybos 
perlus, o H. Kačinskas skaito 
didžiųjų lietuvių rašytojų kū
rinius. Toronteičiai iš anksto 
įspėjami spalio 20 d. atsiminti 
ir nepraleisti progos išgirsti ir 
pamatyti šiuos žymiuosius mū 
sų menininkus.
„BUBULIS IR DUNDULIS“ 
TORONTE IR HAMILTONE

K. L. M. B. Toronto sky
riaus jau seniau pakviestas Lie 
tuvos Dramos Teatras Kana
doje, sutiko vykti gastrolių į 
Toronto. Kada įvyks „Bubu- 
lio ir Dundulio“ gastrolės, dar 
tiksliai nežinoma, bet sekaančia 
me „NL“ nr. tikimasi, kad jau 
bus paskelbta, nurodant ir sa
lę, kurioje įvyks spektakliai.

tuo tarpu tos gast- 
nėra galutinai paaiš-

VINCAS TREIGIS

Teatras taip pat yra gavęs 
kvietimą gastrolių ir iš Hamil
tono, bet 
rolės dar 
kėjusios.

SERGA
Žinomuosius lietuvių visuo

menės vekėjus ir didelius trem 
tinių geradarius pp. Veroniką 
ir Vincą Treigius aplankė li
gos. Neseniai sirgo p. V. Trei- 
gienė, dabar yra susirgęs p. V. 
Treigis. Paguldytas sanato- 
rijon, kurioje turėsiąs pasilik
ti ilgesnį laiką.

Did. Gerb. pp. Treigiams 
reiškiame užuojautą, linkime 
greičiau pasveikti ir grįžti į 
gyvenimą, kuriame pp. Trei
gių veiklos baras yra labai žy 
mus.

L. E. S. RENGIA ŠOKIUS.
Š. m. rugsėjo mėn. 29 d., 

šeštadienj, YMCA salėje — 
931 College St. W. — Lietu
vių Evangelikų Susivienijimas 
rengia šokius.
mas Voiketijoje likusiems trem 
tiniams sušelpti. Šokiams gros 
5 žmonių studentų kapela. Pra 
džia 8 vai. vakaro.

L. E. S. Valdyba.

Pelnas skiria-

ukrainie-
402 Bat-

„Vytis“.

1:6, 
(K) — Žukas

Paltarokas, 
Gvildys, Žukas.

Tabako ukio pardavimai
Baigėsi vėl „tabacco harvestV ir dabar prasideda ūkių 
pirkimas ir pardavimas. Geras laikas pamatyti tabaką 
sukrautą daržinėse ir apžiūrėti tabako žemę.
Yra geras ūkių pasirinkimas. Vieni parduoda dėl blo
gos sveikatos, kiti — nebenori dirbti kai banko kny
gutė pripildyta.
Sašydami prašau pažymėti, kiek grynais galite įnešti.
CHARLES POCIUS REAL ESTATE BROKER.

Tillsonburg, Ont. Tel. 829J.

REIKALINGA
namų ruošai mergaitė, suinte
resuota dirbti geruose namuo
se. Virti nereikia. Bendix.

Teirautis tel. DE 8755.

Kvietkauskas, 1730

K.
St.

P.
Grand Trunk, Pt. St. Ch.

J. Parojus, 7240 Querbes Av.
P. Juškevičienė, 3994 Rose 

mount Blv., Rsmt.
J. Leknickas, 7659 Central 

St., Ville Lasalle.
Būsime dėkingi už malonų 

atsiliepimą.
„N. L.“ Adminstracija.

IŠNUOMOJAMAS
kambarys 6920 Mink Blvd.,

Ville Emard. Tel. HE 4114.
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DĖMESIO HAMILTONIEČIAMS !
Š. m. rugsėjo mėn. 22 dieną, 19,30 vai. „Dainavos“ sa

lėje antr ieji 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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VISI KANADIEČIAI, KU RIE TURI 70 METŲ AM- 
ŽIAUS, GALI GAUTI PENSIJAS.

1932 metais sausio mėn. 1 
d. kanadiečiai, kurie 70 metų 
amžiaus ar daugiau, gaus 40 
dol. mėnes'inę pensiją be svei
katos patikrinimo. Asmuo, ku 
ris gali gauti pensiją, turi bū
ti išgyvenęs Kanadoje 20 me
tų.

Asmenys, kurie turi teisę į 
pensiją, turėtų dabar paduoti 
savo prašymus, kad sausio mė 
nesį jie galėtų jas gaut. Pra
šymų atidėliojimas reiškia pir
mos pensijos eilės atidėliojimą. 
Prašyminių blankų galima da
bar jau gauti kiekvienoje paš
to įstaigoje.

Amžių įrodantis dokumen
tas turi būti pridėtas prie pra
šymo. Gimimo arba krikšto 
metrikai yra geriausias įrody
mas, bet jeigu jų negalima pa
rūpinti, tai tokiais atvejais 
jau yra pasirūpinta.

Asmenys, kurie dabar jau 
gauna senumo pensijas arba 
kurie gauna pensijos dalį, ne
privalo duoti prašymų. Jie au
tomatiškai nuo ateinančio sau
sio mėnesio gaus pilną 40 dol. 
pensiją. Jie yra raginami ne
duoti prašymų, nes tai nerei
kalinga ir be to sudaro daug 
darbo tarnautojams, kurie

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. JUSKA1TIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

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

GYDYTOJAS Dr. ALEKS AS VALADKA g 
pradėjo medicinos praktiką 506 Annette St. (prie Run- » 
nymede St.), Toronto. Ligonius priima pagal susita- g 

rimą. Telef. MU 9959. g

ir

iš

asmenų gauna senumo 
ir laukiama kad dar 

kanadiečių paduos pra

šiuos prašymus tvarko ir tuo 
sutrukdytų visą eigą.

Dabartiniu metu maždaug 
300.000 
pensijas 
400.000 
šymus.

SUPLANUOTAS NAUJAS 
DUJŲ TIEKIMAS VAMZ- 

DŽIAIS
Trans-Canada Pipe Lines 

Ltd. padavė prašymą į Board 
of Transport Commissioners, 
Ottawa, gauti leidimą pastaty
ti vamzdžių liniją iš Albertos į 
rytus iki Montrealio. Šita li
nija norima tiekti 
dujas.

natūralines

250.000.000
35 bendruo

to, Oshawa, Kingston ir Corn 
wall. Quebecc provincijoje ji 
aptarnautų Montrealį ir Hull, 
kaip ir Ottawa ir pagaliau 
Quebec City.

— Anglijos valdžia spalio 
.8—13 dienomis Londone turės 
svečiu V. Vokietijos premjerą 
Adenauerį.

— Amerikos ekspertai jau 
baigia tyrimus karo bazėms Is
panijoje, su kuria derybos ei
nančios labai sėkmingai 

• sklandžiai.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Čikagon buvo suvažiavę

įvairių Amerikos vietų lietu
viai studentai, kurie posėdžia
vo pirmininkaujami p. Adam- 
kevičiaus. Suvažiavimą sveiki
no konsulas dr. P. Daudžvar- 
dis, kvietęs studentus dirbti tė 
vynės labui, neatsižvelgiant 
įsitikinimus. Paskaitas skai
tė adv. Vaitiekūnas ir prof. dr. 
Jonikas. Studentų skyrių ats 
tovai padraė pranešimus apie 
Skyrių veiklą, tkuri esanti stip 
riausia Čikagoje (pirm, yra L. 
Grinius). Po posėdžių buvo 
literatūros vakaras.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
ORKESTRAS „AIDAS“ 

jau pradėjo ruoštis savo meti
nėms sukaktuvėms. Apie tai 
bus parašyta kiek vėliau. Me
tinės numatomos labai iškil
mingai atšvęsti. Orkestras tu
ri labi daug simpatikų. A. G.

IT PRIKTRUKO SAVO 
LEIDINIU:

a) Memorandum on the 
Restoration of Lithuania’s

ATVYKO LIETUVIŲ.
1951 metais rugsėjo mėn. 3 

dieną laivu „General Blatch- 
ford“ išplaukė į Kanadą lietu
viai :
1. Grybas Kazė

2. Tamošiūnas Kazys
3. Simonaitis Jonas.

Kun. V. Šarka.
ATITAISYMAS.

rio „Šviesa“ vasarinis sąskry
dis“, įsivėlė netikslumų. Gar
bės svečiais pas p. Deveinius, 
tarp kitų, dalyvavo ne buv. L. 
R. Kryžiaus pirm. D. Jasaitis, 
kaip buvo parašyta, bet prof. 
Dr. Viktoras Jasaitis.

NEMALONI KLAIDA.
Š. m. rugsėjo mėn. 16 d. 

Tautos Šventės minėjimo me
tu Wellande per klaidą nebu
vo pareikšta b-nės narei A. Ka
ralienei už pasiuvimą Wellan- 
do ALOK-tui lietuviškų vėlia
vų padėką, už ką Wellando 
ALOK ponią A. Karalienę la
bai atsiprašo ir kartu taria už 
įdėtą darbą nuoširdų ačiū.

Welland oALOK.

Linija kainuotų 
dol. ir ji aprūpintų 
menes natūralinėm dujom iš 
Albertos milžiniškų resursų. 
Šita 3.000 mylių vamzdžių li
nija būtų didžiausia pasaulyje.

Ji aptarnautų Moose Jaw ir Independence ir 
Regina Saskatchewano provin 
ei,joje; Brandon, Portage la 
Prairie ir Winnipeg Manitobo- 
je; ir miestelius Ontarijos Šiau 
rėje ir Šiaurės Vakaruose kaip 
Kenora, Fort William, Port 
Arthur bei North Nay ir pietų 
Ontarijos centrus, kaip Toron

b) 1950. III. 7d. ELTOS bi
uletenio Nr. 2 (7G)

Turintieji j u išteklius — 
maloniai prašomi siusti adre- 
sue ELTA, Goethestr. 16, 
(14b) PFULLINGEN, Ger
many. Persiuntimo ir kt. iš
laidos bus kompensuotos.

KANADOS EMIGRACIJA.
Atkelta iš 10 puslapio, 

kaip 5 nuoš. kiekviena’ir Sas
katchewan su trupučiuku ma
žiau kaip 4 nuošimčiai. Mariti 
mes Provincijos kartu su New 
foundland davė emgriacijai 
maždaug 7 nuošimčių.

Daugiausiai emigruoja iš On 
tarijos, Jai yra apie 44.5 nuoš. 
birželio mėn. 1950, 23.764 ap
leido Kanadą, tai yra 4.300 ma 
žiau negu tais metais prieš tai. 
Bet per paskutinius 6 mėn. 
1950 metais emigracija vėl ro
do didėjančią tendenciją. Vy
rų ir moterų skaičių santykis 
emigracijoje kasmet keiČasi, 
nes moterys kasmet po 1000 
daugiau, o vyrai po 1000 ma
žiau emigruoja.
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