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NERAMI 
SAVAITE 
SAVAITINĖ APŽVALGA
Praėjusią savaitę pasaulyje 

išsiplėtė didesnių neramumų, 
kurie sudaro tartum pavojais 
gresiančius židinius.

Rinkiminės kompanijos 
vyksta Anglijoje, Argentino
je; komunistų sukelti vidaus 
karai — ypač paaštrėjo Indo
kinijoje ir Filipinuose; kitoki 
neramumai — Irane, Trieste; 
didesni palitiniai spaudimai 
Jugoslavijoje, Rytinėje Vokie 
tijoje, Graikijoje ir tt. Del to 
visos žmonijos gyvenimas tar
tum atsiradęs kaip „aut vul
kano".

Spalio 25 d. Anglijos parla
mento rinSkimams kovos ypa
tingai išsiplėtė. Jos tampa tar 
turn net neįprastos Anglijos ue 
mokratijai, Kuri pasižymi „ang 
li&ku šaltumu". Pereinama net 
j tūlą spekuliavimą. Pav. Chur 
clnms j mimas bando leisti mes 
kerę, kad su Stalinu jis susi
kalbėsiąs del taikos, o viduje 
— panaikinsiąs tūlą jmonių na
cionalizaciją. 'liktai ir Chur- 
clullis neurįsta pakelti balso 
prieš daroiečių įvestą socialinį 
draudmą, kuris aaruo žaTOnėnis 
yra tikras išganymas. Darbie- 
čių vauas Atucc rungiasi ryž
tingai už tolimesnes atsilikusio 
Anglijos gyvenimo reformas 
ir tikisi laimėti.

Argentinoje prezidento rin
kimams, įkurie turi įvykti lap
kričio 11 d., nepaprastai išpū
tus propagandą už Peroną, 

bandytas daryti perversmas.
įvyko ir kovų, kuriose žuvo 

žmonių. Sukilimą darė kari
ninkai. Bet sukilimas likviduo
tas. Dalis sukilėlių pabėgo į 
Urugvajų, kiti suimti ir atiduo 
ti specialiam teismui. Peronas 
gavo parlamento įgaliojimus 6 
mėn., todėl ir rinkimai gali bū 
ti atidėti, kol geriau įssitiprins
. Stiprios kovos vyksta Indo 
kinijoje su komunistais, kurie 
kėsinasi į Hanoi. Bet čia jie 
labai sumušti. Filipinuose (ko
munistų pusėje užmuštas vie
nas iš sąmokslo vadų, vedęs 
perversmo kovas.

Komunistai sąmokslauja ir 
Malajuose, ir Burmoje, ir vi
sur, kur tiktai jie gali.

Irano naftos klausimas 
visai įstrigo ir jieško naujų ke
lių. Nesisekant susitarti, gin
čas perkeliamas į JTO Saugu
mo Tarybą, kas parodo, kad jo 
uždelsimas gali turėti rimtų, 
karu gresiančių, pasekmių. JT 
O sutiko klausimą svarstyti, 
nors prieš balsavo Rusija su 
satelitais. Irano premjeras 
Mossadegh laukiamas jau New 
Yorke.

Trieste ties sjungininkų šta 
bu sprogo bomba, kaip spėja
ma, padėta po tyčia paskleistų 
gandų, kad Triestas nutarta pa 
dalyti tarp Italijos ir Jugosla
vijos.

Tito skundžiasi Rusijos 
spaudimu, 

provokavimu pasienio inciden 
tų ir tt. O Amerika inkrimi
nuoja Rusijos satelitus, kad jie 
sulaužė taikos sutartis ir savo 
kariuomenes padidino jau tri- 
gybai. Tito teigia, kad tai vi
sų pirma esą nukreipta prieš 
Jugoslaviją, kuri dėl to atsidū
rusi nesaugioje padėtyje.

Neramumų esą ir Rytinėje 
Vokietijoje, kur žmonės prie
šinasi sovietinei okupacijai ir 
prieina net prie atviro pasiprie 
šinimo. O kai Maskva reikalau 
ja vykdyti planus, kurie neįgy 
vendinami, tai nepasisekus, ji 
smaugia žmones. Paskutinė

Princesės Elzbietos ir jos vy 
ro, Edinburgh“© kunigaikščio 
numatytas vizitas Kanadai ši
tą rudenį turi dauigau svarbu
mo negu tiktai mandagumo pa 
reiškimas valdančios šeimos 
narių iš tolimo (krašto.

Kanadiečiai Anglijos karalių 
Jurgį laiko savo karaliumi ir 
sosto įpėdinė princesė Elzbie
ta bus Kanados karalienė, ka- 
da ji užims tėvo vietą. Mūsų
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Kas girdisi anapus ribos
Prasidės durpiakasis.

Rudaminos tralktorių ir ūkio 
mašinų stoties darbininkai ir 
speciailstai rugsėjo vidury įsi 
pareigojo iki spalių pabaigos 
iškasti 10.000 to durpių dirvų 
kreikimui. Įsipareigojimą kom 
partija perskaitė per radiją ir 
ragino visas traktorių stotis 
rūpestingai apsvarstyti ruda- 
miniečių „nutarimą“ ir jį įgy
vendinti visoj „respublikoje. 
Mat, neturi kuo dirvų tręšti: 
gyvulių nėra — mėšlo nėra, o 
minerelanių trąšų tėvelis Sta- 

mis žiniomis, dėl planų vykdy 
mo netesėjimo yra sušaudyta 
eilė vokiečių ir rusų, kurių tar 
pe ir gen. Klimovas.

Korėjoje „nieko nauja“.
Karas vyksta ir darosi vis 

aštresnis. Ypatingai kietos ko 
vos vyksta ore. Komunistai 
smarkiai puola, bet atremia
mi. Taikos derybos laikomos 
galutinai dar ąienutrūkusiomis, 
bet ir be vilčių. Nesutariama 
net derybų vieta. Taikos per
spektyvų nėra, nes Maskva ne
leidžia Kinijai tartis su JTO 
dėl paliaubų ir taikos.

— Į Pusaną Korejon atvy
ko naujas D. Britanijos karo 
dalinys.

-— Bonnos parlamente pri
imtas premjero Adenauerio pa 
siūlymas atlyginti nacizmo nu
skriaustus žydus. Todėl V. 
Vokietija tuo reikalu pradėjo 
derybas su Izraeliu. 

demokratinėje parlamentarinė 
je santvarkoje valdantis monar 
chas Britų Commonwealths tu 
ri poziciją, kuri savo reikšme 
yra dauigau titulinė; Karūna 
yra valstybės simbolis.

„Karališka kelionė“ Kanado 
je yra'draugiškumo ir gero no 
ro vizitas ryšis dviejų brolių 
tautų—šitame atvejuje Brtiani 
jos ir Kanados.

Jie bus keturias savaites

ORO PAŠTU 
ilnas pats neturi ir neduoda 
Lietuvai.
Traukiniu „taikos greičiu“ 1 

km — 25 kap.
Iš Vilniaus į Baltgudiją pra 

dėjo kursuoti komjaunimo trau 
kinys „Už Tėvynę“ „taikos 
greičiu“. Traukinio vyriau
sias konduktorius Dapankovas 
tuo pačiu greičiu sugebėjo vie 
nu kartu 300 tonų daugiau pa 
krauti, nei kad iki šiol įprasta. 
Šiandien Lietuvoj traukiniu 
trumpus nuotolius važiuoti vie 
nas km (kaštuoja maždaug 25 
kap. Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos priemiesčiuose gyvenau 
tieji daribninkai iki priemies
čių stočių kasdien išleidžia 3,5 
—4 rub. bilietui. Bet tą patį 
galą galima tris mėnesius va
žiuoti už 15 rub., reikia tik pa 
rašyti gyvenimo aprašymą ir 
su fotografijom įteikti kompar 
tijos sekretoriatui. Sekretori- 
jatas nutaria, ar bilie ?? papi
ginti, ar įrašyt: į nemokamai 
vežamų sąrašus. . . Iš Vilniaus 
į Klaipėdą „kietų suolų“ kla
se kaštuoja 65 rubliai, bat iš 

tt tt
įj Brolijos Pirmūnui Vyriausiam Skautininkui S
S PETRUI JURGĖLAI,
S . . . «š. m. rugsėjo mėn. 30 d. švenčiant 50-ties metų vaisin- * 

go amžiaus sukaktį, Lietuvos Skautų Brolija siunčia ti 
tt pagarbos kupinus sveikinimus. u

Kanados Skautai. j’ 
tt S

Kanadoje ir lankysmaždaug 35 
didesnius miestus nuo Atlanto 
iki Pacifiko, seks vizitas New 
iork‘ui ir Washington’ui, D. 
C., kur jie bus prezidento Tru- 
mano svečiai.

Yra laukiama, kad karališka 
pora lankys Ottawa Parlamen 
to atidarymo metu ir princesė 
Elzbieta sakys prakalbą bend
ram žemųjų rūmų ir senato su
sirinkimui.

IŠ BERLYNO.
Maskvos į Klaipėdą, nors suo
lai kietais ir palieka, kainos ne 
paprastai „suminkštėja“, vos 
110 rublių.
. Rugpjūtį išgaudė rugsėjo . 

žuvis.
Rusnės žvejai pranešė žve

jybos pramonės ministerijai, 
kad jiems rugpjūčio mėnesį pa 
sisekė sugauti ir tas žuvis, ku
rias „supuvusios vakarų kultu 
ros“ kraštuose pajėgtų sugau
ti apie rugsėjo vidurį. Žvejus 
už tai apdovaojo pereinamąja, 
raudonąja vėliava, o žuvų pir
mą ir antrą rūšį išvežė į Rusi
ją. Lietuvoj paliekama sukon- 
servuota vien trečioji žuvų rū
šis. Pusės svaro dėžutė — 10 
rublių. Šviežia žuvis turguose 
nepardavinėjama .

„Istorikas” T. Tilvytis 
keikiasi.

Vilniuj susirinkę istorijos 
darbuotojai tarėsi „Pasaulinės 
Taikos Tarybos“ reikalais, ku 
ii savo kreipimesi reikalaujanti 
„Penkių Taikos Pakto“ pasi- 
rašymo. Susirinkusiems pir
mininkavo doc. Meškauskas. 
„Respublikinio Taikos Komi

Karališkoji pora iš Londono 
išskrenda spalio 7 d., sekma
dienį, 7 vai. vakaro lėktuvu, ku 
ris, jei bus palankios orinės są 
lykos, skris be sustojimo, ir 
Montrealyje nusileis spalio 8 
dieną, pirmadienį, apie 11 va
landą priešpiet. Dėl karaliaus 
Jurgio ligos kelionė laivu pa
keista kelione lėktuvu, nes ka
rališkoji pora nori viešnagės 
programą įvykdyti sutartu lai-

teto“ narys T. Tilvytis iškei
kė „karo kurstytojus“ ir pasi
rašė po „taikos“ reikalavimu. 
Reikia laukti, kad, kol dar ne 
ataušo, T. Tilvytis parašys 
poemą „Aš jiems parody
siu !“. . .

Mokami avansai.
Žygaičių (Taurag. ap.) Sta

lino vardo kolchozas pradėjo 
kolchozininkams už darbadie
nius mokėti po tris svarus grū 
dų avansu. To paties vardo 

Nukelta į 10 psl.

PASKUTINĖS ŽINIOS IŠ 
IŠ TREMTIES

Skubu papildomai jus infor
muoti, nes gali būti, kad ir šis 
laiškas dar spės jus pasiekti 
tinkamu laiku.

Kaip patyriau Vilkinėse sfe 
rose, rgs. 29 d. VLIKo posė
dyje oficialiai niekas nesiprie
šino susitarimo su Dipl. šefu 
ratifikavimui, bet. . . Lietuvių 
fronto žmonės (jų trys, nors ir 
trim vardais) pasisakė, kad 
ratifikavimas turįs būti atidė
tas ligi jie susisieksią su savo 
partijų centrais. . . Vadinasi— 
linksmiau. . . Tas posėdis ati-
dėtas ligi spalio 13 („velnio tu 
žinąs“?. . .).

Dar viena „linksma“ naujie 
na: pasklido gandas, kad atvy 
kęs Mažosios Lietuvos Tary
bos atstovas p. Brakas negau
nąs sutartų pareigų. . . Na, 
bet, gal, tas gandas gandu ir 
liks. (jlh)

VEIKAS 
KLIMPSTA 
ORO PAŠTU IŠ TREMTIES

Gali būti, kad lietuviai vaka 
rinėje Atlanto pusėje susilauks 
„oficiolaus“ kaikurių mano ko 
respondencijų nuginčijimo, bet 
aš vis neiškenčiu neparašęs to, 
kas tautiečiams yra įdomu.

Neiškenčiu ir šį kartą „NL“ 
skaitytojų nepainformavęs, kad 
čia vis dėlto darosi, kaip sa
koma, „Keisti dalykai", ku
riuos ir išsiaiškinti sunku.

Eita buvo pranešusi, kad Vii 
kui susitarus su Diplomatijos 
šefu, šis, laikydamasis susitari 
mo, pasiliko ilgesniam laikui, 
kail jau konkrečiai galėtų im
tis daruų, kurie numatyti susi
tarime. Taip oficialiai prane
šė Eita. Taip ir visi to laukė.

Deja. . . Prasidėjo tie „keis
ti aaiykai“, apie kuriuos neiš- 
keuč.u neparašęs, nors galiu 
vėl susilaukti „oficialaus nu
neigimo“.

Iš visų Vokietijos kampų pa 
sigirdp vienos partijos brūzdė 
jimas prieš susitarimą, kuriam 
buvo pritaręs jau ir VLIKo 
pirmininkas. „Kuriama atmos
fera“, kad Susitarimas nebūtų 
patvirtintas. „Lietuvių fron
tas“ stoja į afrontą.

Kaip teko patirti iš Vilkinių 
sferų, posėdis, kuriame turėjo 
būti patvirtintas susitarimas, 
nutrauktas, nes minėtos ,,parti 
.jos“ atstovai neatvyko. . . Pir
mininkas apsirgo.

Iš vilkinių sferų girdėti, kaa 
turėjęs įvykti posėdis su St. 
Lozoraičiu, taip pat neįvykęs, 
nes neatvyko kita pusė. Kas 
tai, visi klausiai

Kaikuriose VLIKo sferose 
vis buvo kaltinamas Diplomat! 
jos šefas, bet dabar pasirodo, 
kad jo atsargumas turėjo pag
rindo. Kaltinti kaltino, o kai 
susitarta, kai reikia pradėti 
konkretus darbas, prasideda 
tai, kas paprastoje kalboje va
dinama sabotažu.

Jeigu jau susitarta, jeigu 
susitarimas paskelbtas, jeigu 
jam pritarė VLIKo pirminin
kas, tautininkai, socialdemo
kratai, liaudininkai, ūkin. part., 
laisv. kov. ir ūkin. sąjunga, tai 
kokiu pagrindu sabotuojama? 
Kodėl didžiuma (7) prieš ma
žumą (3) turi kapituliuoti? 
Kaip tai politikoje vadinama, 
kada mažuma bando diktuoti 
daugumai? Tai tie klausimai, 
kurie šiandien, gal, daugeliui 
kitoje šviesoje parodys ir min. 
St. Lozoraičio laikyseną. Gal 
jo atsargumas ir rezervai da
bar bus geriau suprantami.

Tokios mintys kyla, kai pa- 
svarstai šios dienos faktų švie 
soje padėtį. Per visus tremti
nius, per stovyklas jau nuaidė 
jo žinios. Jos tiktai, atrodo, 
vargu iš tų šaltinių ar bepa
sieks Amerikos kontinentą.

Straipsniai pasipylė tada, 
kai prie derybų nenorėta pri
leisti, o pradėtas jau išardyti. 
Bet kai. vis dėlto susitarta, tai 
prasidėjo „tylus sabotažas“.

Tegul gi plačioji lietuviško
ji visuomenė sprendžia, kas 
čia teisus ir kas kaltas, bet šių 
faktų nutylėti negalima.

Šį kartą aš labai norėčiau su 
klysti ir būčiau tikrai patenkin 
tas, jeigu šias mano žinias ga
lėtų kas nuginčyti ir pasirody
tų, kad tikrai bent netrukus 
pasibaigtų šie reiškiniai, kurie 
daugelį tautiečių jaudina. Juk 
mūsų daugumos tautiečių yra 
tikras noras, kad mūsų kenčian 
čioji Tėvynė pajustų, kad už 
jos geležine uždanga užsklęs
tos sienos tautiečiai susijungė 
į vieningą kovą už jos išlaisvi
nimą. (jlh).

' Lietuvos ' 
nacionalinė
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REGISTRACIJOS TERMINUI 
BESIBAIGIANT

Spalio 15 dieną baigiasi Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
organizavimo tautiečių regis
tracijos terminas. Tai dienai 
visoje Kanadoje turėtų būti su 
registruoti visi tautiečiai, kurie 
dedasi į bendruomenę, t. y. — 
organizaciją, kuri suburs visa
me pasaulyje esančius lietu
vius į vieną tautinę bendrinę 
organizaciją, Kanados Lietu
vių Tarybos pavyzdžiu.

Labai reikšmingas ir labai 
svarbus tokios organizacijos 
sukūrimo faktas. Labai gražu, 
kad viso pasaulio lietuviai su
darys vieną didelę organizuotą 
šeimą. Jeigu gi pasiseks, kad 
ši organizacija bus gyvybinga, 
tai ir nauda iš jos bus labai di
delė.

Kanadai pirmąjai priklauso 
iniciatyvos garbė sudaryti to
kią bendrinę, visus lietuvius, 
visas jų organizacijas, visas po 
litines bei ideologines sroves, 
visaš partijas ir nepartinius 
tautiečius apjungiančią orga
nizaciją. 1940 metų gruodžio 
mėnesį Toronto Socialdemokra 
tai ėmėsi tos iniciatyvos, buvo 
sudaryta bendrinė organizaci
ja — Taryba, — kuri apėmė vi 
sas buvusias organizacijas, ši 
gera iniciatyva netrukus rado 
gerą atgarsi Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, kuriose ji tvir 
čiausai susikūrė ir našiai vei
kia ligšiol.

Ta pačia vienybės Tėvynei 
ir vienybės Tautiniam darbui 
idėja yra organizuojama ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė. 
Nėra kas nei sakyti, kad idėja 
puiki ir todėl visų lietuvių rem 
tina geriausiomis pastangomis.

kiai vyksta. Ligšiol pasitrau
kusioji pusė demonstruoja sa
vo nusistatymą ir net savo or
gane „TŽ“ atsisakė įdėti pas
kutinį KLB-LOKo aplinkraštį.

Tokių faktų akyvaizdoje 
tenka labai susirūpinti, kaip 
reikalai vyks toliau ir kas iš to 
bus?

Spalio 15 dieną išeina termi
nas baigti bendruomeninę tau
tiečių registraciją. Ligšioliniai 
registracijos duomenys nedaug 
kuo bepasikeitė palyginus su 
skelbtaisiais. Registracijos kor 
telių kiekis padidėjo gal tik
tai kokiu 100. Dabar jų bus 
apie 700. Tikėkimės, kad po 
spalio 15 dien. jų kiekis padau 
gės. Bet ar bus pakankamas?

Reikia konstatuoti faktas, 
kad yra lietuviškų sričių, ku
rios ligšiol dar nepajudėjo. Yra 
net kolonijų, kurios turi ir orga 
nizacijų, bet bendruomeninės 
organizacijos kryptimi nepada 
rytas nė vienas žingsnis. Ir ar 
bus padarytas? Todėl ir lieka 
didelis klaustukas, kas iš to iš
eis, jeigu ir toliau pasireikš lig
šiolinė abstinenija?

Šių faktų akivaizdoje mums 
tenka kreiptis į Kanados Lietu 
vių Tarybos skyrius,kad jie pa
reikštų susirūpinimą, daugiau 
iniciatyvos, daugiau organiza
cinės veiklos ir pačių skyrių eg 
tencija bei veiklumu. Jeigu 
jau „opozicija“ paskutiniu me 
tu atmeta Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Laikinojo Orga 
nizacinio Komiteto (KLB-LO 
K) aplinkraščius, tai ko gali
ma laukti iš tos organizacijos 
ateityje?

Šių faktų akyvaizdoje reikia lų ir įvairių kursų,

bė yra sudaryta federliniu po
būdžiu, pagal Britų Šiaurės 
Amerikos Aktą, priimtą 1867 
metais. Konferencijos metu 
buvo manyta, kad kraštui bū
tų galima duoti tokią vientisą 
.vyriausybę, kokią turi Angli
ja. Bet krašto geografinė pa
dėtis ir įvairių sričių žmonių 
skirtingi reikalavimai 
neįmanoma.

Norėdama išvengti 
per-centralizayimą, ta 
nė sistema buvo 
duoti provincijoms ir centrinei 
valdžiai specifinių galių.

Provincijos dėlto ir rūpinasi 
tais reikalais kaip švietimo, 
plentų, valsčiaus arba miesto, 
valstybinių pataisos namų bei 
kalėjimų steigimu ir išlaikymu, 
ligoninių, bepročių namų, jung 
tuvių, alkoholio pardavimo ir 
teisingumo.

Federalinė ir provincinės vy 
riausybės rūpinasi savo keliu 
žemės ūkiu, imigracija, sveika
ta šalpa, kasyklomis, darbu, re 
sursais ir viešais darbais.

Federalinė vyriausybė turi 
pilną kontrolę tąrp-provinci- 

nio transporto, kuris apima 
oro linijas, geležinkelius ir 
vandens kelius; pašto, valsty
binės gynybos, pinigų apyvar
tos ir monetų kalimo, bankų 
biznio, natūralizacijos, krimi
nalinių įstatymų, profesijų, pre 
kybos, laivininkystės ir laivų 
pakrovimo.

Federalinė Vyriausybė yra 
padalinta į dvi šakas, į vykdo-vadas, kuri turi didžiausią sika;

darė tai

valdžios 
federali- 

numačiusi

mąją ir įstatymų leidžiamąją. 
Vykdomąją šaką sudaro Gen. 
Gubernatorius, Ministeriu Pir
mininkas ir Kabinetas; įstaty
mų leidžiamąją šaką — Par
lamentas — Senatas ir Žemie 
ji Rūmai. Parlamentas yra vi
sais atžvilgiais aukščiausia ins 
tancija.

Vykdomoji šaka
Gen. Gubernatorius yra vals 

tybės galva ir karaliaus atsto
vas Kanadoje. Jis veikia labai 
retai, jei Ministeriu Pirminin
kas arba Kabinetas tai pata
ria. Gen. Gubernatorius yra 
karaliau paskirtas, bet tik su 
Kanados ministeriu patarimu.

Nors Gen. Gubernatoriaus 
svaribausios funkcijos yra bū
ti ryšininku tarp Parlamento 
ir Karūnos, jis vis dėlto neats
tovauja Britų Vyriausybės čia 
Kanadoje. Šitas funkcijas tu
ri British High Commisioner, 
kuris neturi jokių ryšių su Ka
nados Vyriausybe, bet yra iš- 
tikrųjų „Britų Ambasadorius“.

Gen. Gubernatorius turi pa
rinkti Ministeriu Pirmininką, 
jei jis mirė arba rezignavo ar
ba jei vyriausybė gavo parla
mento nepasitikėjimą. Tai yra 
tiktai šablonas, kadangi di
džiausia partija renka savo va
dą, kuris pasidaro Ministeriu 
pirmininku.

Ministeriu Pirmininku yra 
paprastai tos politinės partijos

Ministeriu Pirmininką,

Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos nariams
PONAMS LYMANTa'mS 

ir
PONIAI B. BUTYRIENEI,

jų mamytei PAULINAI BUCHNERIENEI mirus, 
reiškiame užuojautą

Montrealio MLBD-jos Valdyba.

Jaunimo dėmesiui
Jau atėjo ruduo ir prasidėjo 

nauji mokslo metai.
Gyvenimas rodo, kad su no 

ru, pasiryžimu ir valia nieko 
nėra nepasiekiamo, mums nė
ra užkirstas kelias mokslintis, 
lavintis, pralktikuotis nuo dar 
bo atliekamu laiku. Šiam tiks 
lui yra daug vakarinių mokyk 

kuriuose

tai ir parama jiems yra būtina 
ir pilna parama.
st. W., šiaurėje — 7345 Gar- 
mier st. Dėstoma: Elektra su 
įvairiais padaliniais, radijas ir 
televizija, šaldytuvai, braižy
ba (nuodugnus 3 m. kursas), 
medžio apdirbimas, statyba, 
vandentiekis (plumbing), švei 
cavimas ir kiti.

kami tam tikram laikui tokiu

Deja, nors Kanada yra, ga
lima sakyti, tos idėjos pionie
rė ; nors Kanadoje Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenė pirmiausia 
pradėta organizuoti, bet ji lig 
šiol nesiseka, dėl ko daugelis 
žmonių yra nusivylę. Ypač tas 
jaučiama tos pionierės — Ka 
nados Lietuvių Tarybos eilėse. 
Nepasitikima žmonėmis tų po 
litinių nusistatymų, kurie su
ardė venybę ir demonstratyviu 
būdu iš jos pasitraukė, tuo pa 
reikšdami didžiausią ir bet ko
kias viltis atimančią netoleran 
ciją ir nenorą bendradarbiauti.

Suprantama, kad tai yra sun 
kiai pagydoma žaizda. Ir ne
nuostabu, kad Kanadoje PLB 
organizacija nepaprastai sun-

susirūpinti ateitimi, kuri nero- 
ko, kad Bendruomenėje galė
tų būti darnus sugyvenimas 
ir darni veikla. Todėl, eidami 
į Bendruomenę ir ją palaikyda
mi, mes turime skaitytis su ne 
mūsų kuriamomis sąlygomis; 
kad mums reikia sustiprinti Ka 
nados Lietuvių Tarybos veiki
mą, rūpintis jos veikla ateity
je, kad galima būtų suburto
mis visų tolerantingų žmonių, 
nežiūrint jų politinių įsitikini
mų ir religinių skirtumų, palai 
kyti ir Bendruomenę, kuri, 
kaip dabar matyti, tada tik ubs 
gyvybinga ir Kanados Lietu
vių Taryba, ne sjos idėja re^ 
miama ir Bendruomenė.

J. Kardelis.

MINISTERIO P. ŽADEIKIO TELEGRAMA
Kaip žinoma, 

min. St. Lozoraičiu 
dėl bendros veiklos. Bet įdo
mu yra, kad jų pasitarimams 
prasidedant, Nepriklausomos 
Lietuvos ministeris Jungti
nėms Amerikos Valstybėms p.- 
Povilas Žadeikis rado reikalin 
ga pasakyti ne tiktai savo nuo
monę dėl susitarimo būtinumo. -

Vlikas su „Naujienos“ patiekia šią įdo- 
susutarė mią telegramą;

„Lietuvių visuomenė ir ga
lingesni faktorai laukia reališ- 
ko susitarimo vienybės laisvini 
mo veiklos reikalu. Siunčiu už 
jūrio lietuvių nuoširdžius linkė 
jimus“.

Komentarai nereikalingi.
XXSZXSSZZZZXXXZZXZQZXZZXESZZZZS3SZ

IRO BAIGIA VEIKLĄ
Lieka tik BALFas.

IRO baigia savo veiklą, ku
ria labai daugu Padėta tremti
niams, ypač atsidūrusiems Vo
kietijoje.

Nuo spalio 1 d. IRO sumaži 
na paramą 50 proc., o nuo 
Naujų metų visai likviduojasi. 
Tokiu būdu lietuviams šelpti, 
palaikyti belieka tiktai vienas 
BALFas.

PLB Vokietijos krašto val
dyba padarė lietuvių surašy
mą ir, jos pirmininko Pr. Zun- 
dės žiniomis, lietuvių Vokieti

joje rado dar 9.400, iš kurių 
iki Naujų Metų tikisi emigruo 
ti į kitus 'kraštus 1.400 asme
nų, taigi 1952 metams Vokie
tijoje liks dar apie 8.000 lietu
vių. Iš to skaičiaus 3.802 ne
turi jokių galimybių emigruoti, 
3.200 iš Vokietijos emigruoti 
nori, bet turi įvairių kliuvinių 
(sveikatos, DP statuso neturė 
jimas ir kt.) ir jų emigracija 
dar yra nežinoma, daugelio vi
sai neįmanoma.

Ši būsena reikalinga konsta

už mažą atlyginimą galima ko 
nors išmokti, įsigyti atitinka
mą pažymėjimą ir pagerinti 
savo darbo bei gyvenimo są
lygas.

Noriu suminėti keletą svar 
besnių vakarinių mokyklų 
Montrealyje:

1. McGill universiteto va
karinė mokykla (tel. MA 
9181, Local 304), Ikur dėsto
ma: administracijos, architek
tūros, ekonomikos, inžineri
jos, komercijos, matematikos, 
meno, sąskaitybos, žurnalisti
kos, kalbų ir daug kitų daly
kų. Pažymėtinas specialus 3 
metų anglų kalbos kursas sve
timtaučiams. Kursų kaina 
apie 10 — 60 dol. vienos žie
mos laikotarpiui. Mokslas pra 
sideda spalio mėn. viduryje.

2. Sir George Williams Col 
lege (1441 Drumond St.), kur 
dar skaitlingesnis dalykų pa
sirinkimas, negu McGill mo
kykloje. Be to, veikia pradžios 
mokykla, biznio, technikos, 
bei meno mokyklos. Pažymė 
tini buhalterijos, sąskaitybos, 
braižybos ir tekstilės techno
logijos kursai. Mokslas prasi
deda spalio pradžioje. Kaina 
15—45 dol.

3. Vakarinės amatų mokyk 
los, išlaikomos provincialinės 
valdžios. Šios mokyklos ypa 
tingai rekomenduotinos dėl 
mokesčio pigumo ir dalykų 
praktiškumo:

a) Montreal technikai Scho 
oi (200 Sherbrooke E, tel. 
PL 9091) ir jos skyriai: rytuo 
se — 3320 Hochelaga st., va
karuose — 4976 Notre Dame 
k -o
tavimo, kad Vokietijoje ir dar 
kitose valstybėse liekantiems 
tautiečiams remti reikalinga vi 
sų mūsų parama ir aukos. Ka 
dangi likusieji yra žmonės nepa 
jėgūs užsidirbti pragyvenimo,

b) Central School (1265 St. 
Denis St.), kur yra kepėjų, vi 
rėjų, kirpėjų — moterų ir vy
rų, kailių siuvimo, vyr. drabu 
žiu siuvimo, baltinių, modis
čių, pyragaičių kepimo, laik- 
rodininkystės ir kiti kursai. 
Mokslas prasideda spalio mėn. 
antroje savaitėje.

c) Auto-mechanilkos mo
kykla (360 Pine Avė E.) su 
bendru, auto-elektros ir dėžės 
taisymo skyriais. Mokslas pra 
sideda spalio pradžioje.
Berti str.) su baldų, dažymo

d) Dailės mokykla (1097 
— tapetavimo, medžio skulp
tūros, medžio finišingo, kera
mikos ir vidaus dekoracijos 
kursais. Mokslas prasideda 
spalio pradžioj.

e) School of Graphic Arts 
(2020 Kimbley st. Tel. HA 
4216), kur mokoma spaustu
vės, spausdinimo meno ir knyg 
ryšystės darbų. Mokslas pra
sideda spalio pradžioje.

4. Montreal Technikai Ins
titute (125 Sherbrooke E.). 
Dėstomi beveik tie patys daly
kai, kaip ir M. Technikai 
School, pav. elektros, metalo 
apdirbimo, braižybos >ir kiti. 
Pažymėtinas anglų kalbos ir 
aritmetikos kursas pradžia
moksliams, be to, moterims siu 
vimo, virimo bei vidaus deko
racijos kursai. Prie instituto 
yra speciali inžinerijos mokyk 
la paruošti jaunesniems inžinie 
riams. Mokslas trunka 6 me
tus. Pamokos prasideda spa
lio mėn. pradžioje.

J. Skučas.
— Vilniaus Dailės Muzie

juj atrestauruoti 18 ir 19 a. 
lietuvių dailininkų Rusecko, 
Joteikos, Ripinsko, Reimerio, 
Rustemo ir kt. kūriniai. Dai
lininkų ne vienas nuogastauja, 
kad toji „restauracija“ bus gry 
nai bolševikiška.

čių narių Žemuosiuose Rumuo 
se.

Kabinetas yra sudarytas iš 
vyrų, kurie Ministeriu Pirmi
ninko parinkti ir Gen. Guber
natoriaus patvirtinti. Kabine
tas yra vyriausybės politikos 
aparatas ir vyriausybės įvai
rūs departamentai yra jame 
atstovaujami per savo narius. 
Turime labai griežtą paprotį, 
kuris nenustatytas konstituci
joje, kad kiekvienas Kabineto 
narys turi būti Žemųjų Rūmų 
nariu.

J statymų leidžiamoji šaka
Įstatymų leidžiamąją šaką 

sudaro Senatas ir Žemieji Rū
mai. •

Senatas yra vyresnioji įsta
tymų leidžiamoji instancija Ka 
nadoje, sudaryta iš 102 sena
torių, kurie paskirti visam gy
venimui. Jie atstovauja Ka
nados provincijas sekančiai:

Newfounland, Nova Scotia, 
New Brundswick, Prince Ed
ward Island — 30; Quebec— 
24; Ontario — 24; Manitoba, 
Saskatchewen, Alberta, Bri
tish Columbia — 24.

Kad asmuo būtų paskirtas į 
Senatą, jis turi turėti sekan
čias kvalifikacijas: Jis turi bū 
ti:

a) Britų valdinys, b) ma
žiausiai 30 metų amžiaus, c) 
turėti 4.000 dol. vertės nuosa
vybę, d) tos provincijos gyven 
tojas, kurios jis yra paskirtas.

Žemuosius Rūmus sudaro 
262 Parlamento nariai, kurie 
yra viso krašto žmonių išrink 
ti. Jie yra žmonių atstovai ir 
veda valdžios reikalus visų 
žmonių labui.

Parlamento nariai yra ren-1

pat būdu, kaip ir provincinės 
legislatures nariai.

Politinė partija su didžiau
siu skaičium narių, kurie iš
rinkti į Žemuosius Rūmus, va
dinasi vyriausybės partija, o 
jos vadas pasidalo Ministeriu 
Pirmininku. Kitų politinių 
grupių nariai sudaro opoziciją.

Antroje vietoje stovinčios 
politinės partijos vadas pasida
ro „Opozicijos Vadu“. Yra pa 
žymėtina mūsų demokratijoje, 
kad Kanados Paralamentas pri 
taria opozicijos vado algai ir 
ją išmoka iš valstybinių lėšų.

Įstatymu yra nustatyta, kad 
Parlamentas mažaiusiai vieną 
kartą per metus turi susirinkti 
ir aptarti valstybinius reikalus. 
Parlamentas mažiausiai vieną 
aktas yra įvestas biliaus for
moje į Senatą arba į Žemuo
sius Rūmus. Bilius turi būti 
tris kart skaitomas ir priima
mas Žemuosiuose Rūmuose ir 
Senate. Be to jis turi gauti 
karališką sutikimą Gen. Guber
natoriaus. Jeigu senatas bi- 
liuje daro pataisymus po to, 
kai jie jau buvo Žemuosiuose 
Rūmuose priimtas, arba prie
šingai, bilius turi būti sugrą
žintas į pirmą instanciją prieš 
gaudamas karališką sutikimą.

Bilius gali būti pasiūlytas 
kiekvieno Žemųjų Rūmų arba 
Senato nario, nežiūrint ar tai 
būtų kabineto ministeris ar 
privatus narys. Finansų rei
kaluose tuirime išimtį. Finan
sinis bilius turi būti iškeltas 
Žemuosiuose Rūmuose, o prak 
tikoje įvestas ministerio. Po 
to, kai bilius buvo triskart 
skaitytas abiejuose Rūmuose, 
jis vyksta pas Gen. Guberna
torių patvirtinti.

JUOKDARIAI ...
Pruseika džiaugiasi radęs 

talkininkų.
Bolševikų „Vilny“ Prusei

ka rašo:
„Kanados provincijoj Que

bec katalikai turi savo unijas, 
kurias jie vadina sindikatais. 
Tų unijų organas „Le Travail“ 
neseniai įtalpino savo skiltyse 
reikšmingą straipsnį apie tai
ką.

Taika, sako „Le Travail“, 
yra būtina. „Krikščionims yra 
būtina darbuotis už taiką“. 
Krikščionies sąžinė negali būti 
rami, jeigu jis neįsipareigoja 
dirbti už taiką.

Pastaruoju laiku Kanados 
katalikai vis daugiau kalba ir 
rašo taikos temomis.

Bet apie lietuviškus katali
kus to tai negalima pasakyti. 
Jų lyderiai atombombiškai nu
siteikę“.

Kas gi nežino, kad karas yra 
baisus reiškinys, o lietuviai ka 
talikai tikrai geriau žino, ne
gu Quebeco prancūzai katali
kai. Bet. .. lietuviai katalikai 
ne tokie naivūs, kaip prancū
zai, kurie gali sutarti ir su 
Pruseika dėl „taikos“. Gerai, 
— taika, bet kodėl Pruseika da 
ro pastabas lietuviams katali
kams, o nieko nesako Stalinui 
ir komunistams, kurie karą 
ruošia?

„Taikos“ šalininkai kursto 
karą.

Komunistai tebezamnija apie 
„taikos peticiją“. „L. B.“ te 
berašoma:

„Mes žinome, kad daug Ka
nados lietuvių nepritaria ka
rui, trokšta taikos, bet savo bal 
so neparodė. O būtų visai ma
žas dalykas pasirašyti po peti
cija ir pasiųsti laikraščiui ar 
komitetui. Nebūtų sunku už
eiti pas kaimyną ir jo parašą 
paimti“.

Bet „LR“ nepasako, kad ši 
„taikos peticiją“ pasisako už 
Staliną, kuris turi didžiausią 
pasauly kariuomenę, tebesi- 
ginkluoja ir tebeprovokuoja 
karus ir juos palaiko. Taigi, 
„taikos peticijos“ autoriai yra 
didžiausi karo kurstytojai.

Ir gi „misionierius..
„IsB” rašo:
„Dr. Endicott, Kanados Tai 

kos Kongreso lyderis, kurs iš
gyveno Kinijoj kaip misijonie 
rius daugelį metų, gavo pa

kvietimą iš kiniečių atvykti į 
Kiniją ir susipažinti su jos gy
venimu dabar“.

„LB“ iš kairo kurstytojo, im 
perializmo palaikytojo daro 
net „misionierium. . .“ Tai 
bent misionierius — smurto 
misionierius!

Tai bent profesinės sąjungos.
Sovietinė sistema daugeliu 

kuo pamėgdžioja demokratinę 
sistemą. Ir, pav., sovietinėje 
sistemoje yra vad. profesinės 
sąjungos. Bet tai tiktai tas 
pat vardas, kaip ir demokrati
jose, o turinys visai kitas. Štai, 
ką rašo apie tas vadinamas so
vietines profsąjungas „L. 
Balsas“:

„Siekdamos kelti darbo žmo
nių gerovę, profesinės sąjun
gos vysto socialistinį lenktynia 
vimą pramonės įmonėse, žemės 
ūkyje bei transporte.. .

Socialistinis lenktyniavimas 
siekia visuotinio darbo našu
mo paiklimo“.

Taigi, sovietinės profsąjun
gos yra sudarytos tam, kad 
darbininką juo labjau galima 
būtų išnaudoti, priversti jį pa
kelti darbo našumą, t. y. — 
kad darbininkas prieš savo jė
gas dirbdamas, daugiau vals
tybei išdirbtų darbo. O už 
darbo atlyginimą tos profsą
jungos nekovoja ir neturi tei
sės kovoti, nes jos aklai turi 
pildyti įmonių direktorių —. 
bosų įsakymus ir valią.

Džiaukitės, kad ne taip pakilo, 
kaip Rusijoje.

Komunistų „Laisvė“ rašo: 
„Prabėgo apie šešeri metai 

po paskutinio karo pabaigos. 
Ten, kur karas padarė neįsivaiz 
duojamą sunaikinimą, kainos 
ant būtiniausių plataus varto
jimo prekių sumažintos jau be 
ne tris kartus.

Pas mus, „tobuliausioje“ sis 
temoje, ant tų pat prekių ir 
tuom pat laiku įkainos pakilo 
bene 300 proc.“.

Teisybė, kad kainos pakilo, 
bet ne 300, o 74 proc., o atly
ginimai pakelti 140 proc. — ba 
kainos jau triskart „numuš
tos“, o valgyti nėra ko, pragy
venimas baisiai sunkus; darbi
ninkai labai blVgai atlyginami. 
Todėl ir tenka džiaugtis, kad 
Amerikoje arba Kanadoje, ne 
taip yra, kaip Rusijoje ir sa
telituose.

Mandrapypkis.
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DIENŲ SŪKURIUOSE

Rašant šias eilutes, Lietu-
Ginčai dėi vieno titulo BRONYS RAILA

vos Diplomatijos šefo ministe- 
rio Lozoraičio ir Vliko pasita
rimai Vokietijoje dar nebuvo 
pasibaigė. Vienaip ar ki
taip. . jie.. bus ..pa
kartą teks apie juos spaudoje 
kalbėti. Lietuvių visuomenė 
gerai suprato, kad šį kartą da
lykai ėjo apie pirmaeilės svar
bos mūsų valstybinius ii' lais
vės (kovos organizacijos klau
simus.

Tačiau gal niekad ir su nie
ku prieš derybas nebuvo suda
ryta tokia keista nuotaika, 
kaip buvo pasirūpinta šį kartą. 
Gyvenime nermaliai būna taip, 
kad kai ruošiamasi kokiems pa
sikalbėjimams ir siekiama susi
tarimo, tai rūpinamasi teisin
gai pažinti savo partnerį ir su
daryti ko palankiausią dery
boms nuotaiką.

Bet šį kartą kaikurie mūsų 
laikraščiai, o gal ir kaikurios 
politinės grupės, pasirinko vi
sai kitą ir priešingą būdą. Vie 
nes iš pagrindinių pasitarimo 
partnerių buvo spaudoje už
pultas, kad jis veikiąs visai ne
pagrįstu titulu, neturinčiu nei 
konstitucinio, nei įstatyminio- 
pagrindo, kad jis nesąs joks mi 
nisteris, kad jis iš viso nieko 
nėra Lietuvos laisvinimui nu
veikęs ir dabar neveikia, kad 
jis esąs daugiau tik bendro vie
ningo politinio darbo trukdy
tojas ir pagaliau — jis joks de 
mokratas, pilnas vadistinių 
užmačių, siekiąs būti tautos va 
du ir kažką konspiruojąs už
kampiuose, susidėjęs su avan
tiūristiniais elementais. . .

Tai buvo labai įdomu. Tik 
tuomet daugeliui kilo klausi
mas : — tai kam su juo tartis? 
Kam pas jį net du kartu viži- 
nėjo Vliko delegacijos? Kam 
dabar dar tos visos derybos?...

Atrodė, lyg tarp tų dviejų 
vadinamų „veiksnių“ — Vli
ko ir Lozoraičio ėjo karas, tar 
si tarp dviejų priešinių valsty
bių. Ir kadangi viena pusė nu
sprendė, kad jai atėjęs laikas 
antrąją nugalėti, tai pasikvie
tę į derybas pagrindu — kapi- 
tuliaiija be sąlygų. O tam tiks

lui „priešininką“ reikia įbau
ginti iš anksto. O visuomenei 
parodyti, kad jis yra toks men
kas ir toks niekadėjas, jog ne
bus jokio nuostolio, jei jį nuša
linsime. ~ 
mas, 
t. y. 
gas...

Bet jis bus pakenčia- 
jei su mumis susitars, 
priims visas mūsų sąly-

Mūsų egzilinėje diplomatijo
je tai liks, kaip vienas iš gra
žiausių anekdotų.

Rūškanoji mūsų tautos gy
vėjimo tikrovė nuo tokių dis
kusijų nei per nago juodymą 
nepasikeis. Tas, kas kitam ti
tulų nėra davęs, negali jų at
imti. Kai ne Lietuvos piliečiai 
pradeda spręsti Lietuvos respu 
blikos konstituninės proble
mas, kiekvienas žinome, jog tai 
bergždžias laiko gaišinimas. 
Kai asmenys ar organai, pa
tys neturintieji jokio nei įsta
tyminio, nei konstitucinio pag

rindo, užsimoja tuo pagrindu 
„atimti teises“ ir prerogatyvas 
iš kitų, tai darosi visai links
ma.

Jau per vienuolika metų mi- 
nisteris Lozoraitis, gavęs dar 
prieš Lietuvos okupaciją mū
sų respublikos vyriausybės jpa vių laikraščiai prieš derybas su 
reigojimą, yra derinęs Lietu
vos pasiuntinių veiklą užsie
niuose. Jis drauge su kitais pri 
pažintais Lietuvos ministeriais 
yra likęs Lietuvos valstybinio

tęstinumo reprezentantu, su 
jais visą laiką vieningai bend
radarbiavęs, lemiančiųjų pa
saulinės politikos demokrati
nių faktorių, kaip toks, respek 
tuojamas.

Tačiau keli Amerikos lietu

pasididžiavimu pranešė, kad 
kai jis pereitais metais lankėsi 
Jungtinėse Valstybėse, kur tu
rėjo naudingų kontaktų JAV 
Valstybės Depart-te, tai tuo

laiku Amerikos Lietuvių Tary-

FAKTAI IR PROBLEMOS.

savaime kyla minčių, artimų ir 
mums. Visų pirma „naująjį 
amerikietį“ (br. . . kokia grioz 
diška sąvoka, ypač ne prie vei
do tremtiniams, ir primenantį 
neseną praeities, pvz., Adolfo 
„Naująją Europą” jr tt.) su
domina tai, kad žinių apie JAV 
politiką via London žymiai dau 
giau, kaip via Chicago ar Bro
oklyn.

Turime Trumano žemėje 
visko (netgi vienam mieste ko 
respondentų klubą smulkioms 
ir nereikšmingoms kronikos ži 
nutėms surinkti), bet neturime 
atviro žodžio apie Washingto
ne ūžaujančius skersvėjus 
(pvz., „Amerikos Balsas“ ir... 
JAV ambasadoriaus Ispanijoje 
pareiškimas apie tautų anapus 
likimą).

Bet grįškime prie londoniš- 
kio „Dziennik Polski“. Ir taip,

1. Lietuvis daro karjerą? 
Tai Jan Drotto, Bie/uto Len
kijos ambasadorius Turikijai, 
kuris apleidžia Ankarą ir iš
vyksta į naują paskyrimo vie
tą, būtent — į Delhi. Sovietų 
ambsadorius Indijai reikalin
gas patikimos pagelbos, mat, 
neseniai iš ten pabėgo Prahos 
atstovas. Jan yra Jonas ir pa
vardė Drūtas, jis baigęs Vy
tauto Didžiojo gimnaziją ir 
Vilniaus universitetą dar len
kų okupacijos metais. Bolševi 
kams įsibrovus į Lietuvą, bu
vo Vilniaus miesto galva. 1941 
m. birželį bėgo iš Vilniaus kar 
tu su L. Gira ir Jonu Karosu 
(porą metų buvo NKVD Vil-

Lenkiuką dienraštį 
pavarčius

JERONIMAS CICĖNAS

CBC menininkai savo laisva laikiu improvizuoja „Time- 
fora Song”, girdimą penkta dieniais 9.30 P. M. per CBC 

Trans- Canada.

Kazys 
ŠKIRPA

Istorinių dokumentų ir 
faktų konstatavimas.

Sukiliminės vyriausybės
genezė

11.
Pažymėtinas įvykių supuoli 

mas. Tuo metu, kai naciai 
griebėsi per savo Gestapo prie 
monių prieš LAF Vadovybe 
Berlyne, antrasis Maskvos - 
- Berlyno ašies galas, jau bai
giančios sutrupėti, tuo pačiu 
metu griebėsi žvėriškiausios 
priemonės prieš pačią lietuvių 
tautą — masinio lietuvių de
portavimo iš savo krašto. Iš 
pradžios, kol dar nebuvo ži
nomos tikrosios tokio laukinio 
iš sovietų pusės pasielgimo, 
buvo spėliojama ar tik tai )ie- 

. buvo padaryta iš keršto, N K 
VD orianams pajutus, jog lie 
tuviai ruošiasi sukilimui. Ta- 
čau vėliau, kai sukilimas jau 
buvo įvykęs ir pateko sukilė
liams į rankas įvairių sovietiš
kojo okupanto slaptų dokumen 
tų, paaiškėjo, jog Maskva prie 
lietuvių deportavimo pradėjo 
ruoštis netik nuo 1940 metų 
okupacijos pradžios, bet net 
jau nuo 1939 metų spalio 10 
dienos tariamos „Draugingu
mo ir Savitarpinės Pagelbos lietuvių tautos

Sutarties“ pasirašymo. Bene 
antrą po tos sutarties pasira
šymo dieną Sovietų Pasiun
tinybei Kaune buvo duotas nu
rodymas užvesit slaptą karto 
teką asmenų, kuriuos Kremlius 
buvo numatęs padaryti bolše
vikinio sadizmo aukomis.

Nors iš priežasties 14-17 bir 
želio masinio NKVD užpuoli
mo ir deportacijų taip pat nu
kentėjo ir nemažai LAF pog
rindžio organizacijos narių, ta 
čiau pati ta organizacija nuo 
to nepakriko. Atbulai, ši žvė 
rišiką priemonė iš sovietiško
jo okupanto pusės prieš lietu
vių tautą tik davė ryžtinges- 
niesiems jos elementams pas
kutinį impulsą griebtis kraštu 
tinės gelbėjimosi priemonės: 
dalis jų pasitraukė į miškus ir 
ten formavosi į partizanines 
grupes, o kiti — pasislėpė mies 
tuose, kaip kas galėjo, telauk
dami signalo stoti su ginklu 
rankoje prieš bolševikiškuosius 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 

žudikus. Iš

niaus kraštui viršininkas, da
bar „Tiesos* ‘red. Zimano pa
vaduotojas). 1943 m. Drūtas 
atsirado viename vokiečių nu
savintame dvare kaip adminis
tratorius. Gal bebėgdamas pa 
simetė, o gal desentu numetė į 
Lydos apylinkes. Prasidėjus 
repatrijacijai, su pirmuoju eša- 
lonu Jonas išvyko kaip Jan, 
anot dabartinės lenkų spaudos 
„lenkas iš kraujo“.

Jonas (tiesa, Jan) kažkodėl 
pasiryžo pasitraukti iš tėviš
kės. Gal būt, Lietuvos kom
partijos kandidatui atrodė pa
togiau būti pas „satelitus“.

Ak, visi bolševikai ir jų kom 
samdos (komunizmp samdi
niai) bijo savo tėviškės. Stali 
nas juk nuo daugelio metų ne
belanko motinos lūšnelės. P. 
Cvirka, nors jo vardu užvoštas 
visas kolchozas, rengėsi, ren
gėsi ir nebeprisirengė ten nu
vykti. O, va, vartau „sovieti
nio milionieriaus“ Teofilio Til 
vyčio eilėraščių rinkinį („Bal
tijos vėjas“) ir užtinku tokį 
skundą:
Palikau namelį tarp laukų 

gimtinių —
Šiandie jį išdraskė valkatos 

naktiniai.
Manė taip išrausią sėklą 

bolševiko —
Bet jų pirštų dėmės kruvinos 

paliko. 
Šnabždesiai klajoja šaltekšny- 

no krūmuos,

Žada jau ir sienas jie paleisti 
dūmais. . .

Eilėraštis rašytas 1945 m., 
o rinkinys išėjo 1948 m. Ta
čiau baimė tebėra gyva. Stali
no premijos proga okupanto 
spauda paminėjo kur ir kada 
T. Tilvytis lankėsi, su propa
ganda. Tauragnų tame sąraše 
nėra...

2. Brazilijoje (kaž kur apie 
Rio Grande do Sul) lenkai mi 
nėjo gegužės 3-čiosios konsti
tucijos sukaktį. Viena moti
na, įkopusi į sceną ir glausda
ma prie krūtinės 5 mėn. dukry 
tę, kalbėjo: „žysk, mano duk
ryte, žyslk, ir, kai ateis metas, 
būki keršytoja už Vilniaus ir 
Lvovo pagrobimą, už Katyną, 
už visas, visas skriaudas. Žysk, 
mano dukryte. ...“

3. D. Britanijoje (kažkokioj 
Delamere kolonijoje) lenkai 
tremtiniai vietos koplyčioje 
įrengė šoninį altorių, kuris, 
kaip rašoma, yra ištikima Auš
ros Vartų Vilniuje kopija“.

Šias (2 ir 3) žinutes krūvon 
sumetus, kyla klausimas: — o 
mes? Mes šv. Kazimiero die
ną, ikaip ir per šv. Petriko die
ną, lietuvių statytose bažny
čiose renkame aukas ne naujai 
(kažkur šiaurės Airijoje) baž
nyčiai statyti. Neseniai buvo 
žinutė, kad vienas garbingos 
organizacijos skyrius spalio 9 
d. rengia trankius šokius 
(rinks ne aukas Tautos Fon
dui, bet grožio missiūtę). Iki

šiol buvo žinoma, kad spalio 
9-ji yra susikaupimo diena.

Keičiasi laikai, keičiasi pa
pročiai. Ana, „Draugo“ Vely
kiniame numeryje skaitėme, 
kad yra numatyta prie VLIKo 
Vyikd. Tarybos įsteigti referen 
turas Klaipėdos krašto (vadi
nasi, ne visos bet tik dalies Ma 
žosios Lietuvos) ir Vilniaus 
sričių (kokių ir kurių) reika
lams.“ Pas mus viskas „tarny 
biniu keliu“ ir Velykų proga 
,‘prima aprilis" pokštai: anot 
L. Giros, „tauta gali būti ra
mi“, kitaip tariant — menknie 
kiais (kažkokiu kraštu ir kaž
kokiomis sritimis) nesukite 
sau ir veiksniams galvos. Klai 
pėdos referentūra, reikia many 
ti, greitai iš planų bus veiks
nys, bet ne VLIKe, o Vyk. Ta 
ryboje kaip grąžintinų žemių 
rūpintojėlis. Grąžintinų? Bet 
iki šiol mes nesutariame ar iš 
atsistatydinsiančios Vokieti
jos prašyti tik Klaipėdos kraš
to (kuris mums priklausė) ar 
visos Mažosios Lietuvos, kuri 
turi priklausyti mums ir tik 
mums (kitaip galvojantieji yra 
arba Bonnos bonų užliūliuoti, 
arba. . .) O kas su Vilniaus 
referentūra, atsiprašau, Vil
niaus sričių referentūra? Ar 
ir tai, senais terminais kalbant, 
užsienių reikalų, bet ne vidaus 
reikalų ministro žinioje?

J. Cicėnas.

ba jam suteigusi „šaltą dušą“, 
jeigu taip kai kurie ALI’ na
riai jautė ir norėjo (mano ži
niomis, ne visi. . .),, tai labai 
liūdnas pasididžavimas-. Lygiai 
ir savotiškas „Lietuvos vadavi 
mas“: — vadavimas, kad Lie
tuvos diplomatija užsienyje ne 
turėtų sau šefo, kad tas asmuo, 
kuris Lietuvos vardu tariasi ir 
dar tarsis su užsienio veiks
niais, būtų apšauktas nepriim
tinu lietuviams ir tt.

Kai lietuvių spaudos žmo
nės (jų tarpe ir šių eilučių au
torius) kreipėsi į minsterį Lo
zoraitį, prašydami, viešų paaiš 
kinimų dėl aplink jį sukeltos 
piktos polemikos, jis apie savo 
veiklą ir „nekonstitucinį*, titu
lą yra tap pareiškęs: „Negaliu 
paslėpti, ik,ad būdamas privers
tas kalbėti šiuo klausimu, da
rau tai su keistai nejaukiu jaus 
mu. Priimdamas 1940 metų 
man duotąjį pavedimą, aš spė
jau, kad galiu turėti dėl jo sun 
(kurnu, prileidau, kad gal man 
dėl jo reikės aiškintis įvairiom 
svetimom kalbom. Bet kad 
man reikės lietuvių kalba ginti 
tą ministerio telegramą nuo 
niekingumo priekaišto, kad 
to'ks priekaištas bus daromas 
po 11 metų iš mūsų pačių pu
sės, — toks eventualumas man 
tada, veržiantis bolševikams į 
Lietuvą, nebuvo atėjęs gal
von“.

Bet 
metų 
džiais 
rams ir kaikurių Amerikos lie
tuvių laikraščių redaktoriams.

Gyvename gerus laikus ir 
turime per maža priešų. Kai 
Lietuvos presai nepasekiami, 
tai graibomės arčiau, kur čia 
už savojo dar būtų galima nu
sitverti. Jei Dievas padės, tai 
sau pakenkti gal dar sugebėsi
me. Bet, žinote, Dievas tai 
štukorius — vienam jis ateida 
mas, kitam nueidamas. . .

Bronys Raila.

kai atėjo galvon po 11 
kaikuriems slapyvar- 
pasirašinėjantiems vy-

PAVERGTOJE LIETUVOJ.

— Vilniuje Liudo Giros - 
Dzeržinskio g. tiltą įsakyta pa
puošti skulptūromis, kurių pa
rinktos 4: B. Puodžiaus „Ta
rybinės armijos kariai taikos 
sargyboj“, ir N. Petrulio su B. 
Vyšniausku sukurta skulptūri 
nė statybininkų grupė. Skulp 
tūros nulietos iš bronzos.

' — Valst. Grožinės Literatu 
ros leidykla paskelbė, kad iš
leido „Maironio eilėraščius“. 
Kas iš tikro Maironio ■ tame 
leidinyje beliko, galima susi
daryti gerą vaizdą, kad ir iš

šviet. komisaro A. Knyvos pa
stabų, taip per „Tiesos“ No.
87 ištarusį Kupiškio vid. mo
kyklos lietuviu k. ir literatū
ros mokytoją Jakutytę: „Ja
kutytė. , . nepažymi naciona
listinių ir klerikalinių Mairo
nio poemos „Jaunoji Lietuva“ 
tendencijų, autoriaus kelia
klupsčiavimo prieš sulenkėju
sią bajoriją, jo niekinamos pa 
žiūros į proletarinį judėjimą ir 
socializmą“. Taiki, šiuo nau
ju leidiniu Maironis buvo „išva 
lytas“ nuo visų „nereikalingų 
pažiūrų- ‘.

„CBC News Roundup-‘ — pasaulinė žinių apžvalga — 
paruošimas CBC Trans-Ca nada tinklui. Atvaizde To

ronto CBC studijoje Norman Deloe — jų redaktorius.

savo pusės LAF Vadovybė, iš duoti tik dalį, o visus kitus pa 
semdama savo paskutines ga
limybes, pasiuntė kelias dešim
tis riniktinių vyrų į pagelbą 
laisvės kovotojams Tėvynėje. 
Apie 30 vyrų buvo pasiųsta pa 
skutinę savaitę prieš pat rusų- 
-vokiečių karą: vieni jų dar 
įstengė prasiveržti per visas 
pasienio kliūtis ir aktyviai da
lyvauti sukilime; kitiems lai
ku prasiveržti per sieną nebe
pasisekė ir jie ją perėjo tik ki
lus karui. Antra tiek vyrų bu 
vo pasiųsta į Lietuvą forma 
kalbos vertikų, kurie buvo' pri 
duoti prie vokiečių kariuome
nės avangardų pagal pačios 
vok. Karo Vadovybės pageida
vimą.

Kadangi parinkimas parėjo 
nuo LAF Vadovybės, tai buvo 
parinkti kalbos vertikais asme 
nys, kuriais buvo galima pa
sitikėti. Per juos LAF Vado
vybė perdavė organizacijos pa
dalinių vadams papildomų nu
rodymų. Atsižvelgiant išryš- 
kėjusio Lietuvos atstatymui ne 
palankaus vokiečių nusistaty
mo, suminėtų nurodymų tarpe 
buvo ir sekantis nurodymas: 
pasistengti sukilimo metu ir 
proga rusų Raud. Armijos da
linių pairimo, prisirankioti dau 
giau visų rūšių ginklų; jei bū
tų iš vokiečių pusės reikalau
jama juos atiduoti, tai teati-

slėpti bei taupyti ateičiai. . .

Tai buvo paskutinis LAF 
Vadovybės nurodymas, duotas 
birželio 20—21 'dienomis, tai
gi rusų - vokiečių karo išva- 
karėje. Savo esmėje jis jau 
buvo nukreiptas nebe prieš so
vietus, bet jau prieš busiantį 
naują Lietuvos okupantą. Ka
dangi jis buvo duotas dides
niam skaičiui asmenų, surink
tų greitomis, tai garantijos ne 
buvo, kad apie tai nepatirs vo
kiečių saugumas. Todėl kaiku 
rį laiką buvau dėl to susirūpi
nęs. Tačiau paslaptį LAF ko
votojai sugebėjo išlaikyti, kaip 
ir kitas instrukcijas, kurias 
LAF Vadovybė siuntė pogirn- 
džio veikėjams Lietuvoje nuo 
pat sukilimo paruošimo pra
džios.

Kaip asmuo, kuriam teko sto 
vėti LAF priekyje, jaučiausi 
laimingas, kad pasisekė šios or 
ganizacijos veiklą išvairuoti 
iki lemiančio momento ir kad 
LAF Vadovybė galėjo pada
ryti visą, kas tik buvo prak
tiškai įmanoma anomis aplin
kybėmis, kad pažadinus veik 
lesniuosius mūsų tautos ele
mentus nepraleisti progos pa
ryškinti bendrą lietuvių valią 
už savo laisivę ir Lietuvos ne
priklausomybę.

IV. Įspėjimas Reicho 
Vyriausybės.

Iš to, kas buvo paduota 
ankstyvesnėse skiltyse, skai
tančiam šią apžvalgą jau žino
ma, jog lietuvių užsibrėžimas 
atstatyti Lietuįvos nepriklau
somybę aktyvios kovos keliu 
nesudarė vokiečių įstaigoms 
jokio siurprizo ir kad vok. Ka
ro Vadovybė, kyri tam lietuvių 
pasiryžimui daugiausia simpa
tizavo, buvo dargi mano įsak
miai apie tai painformuota.

Tačiau to vien neužteko: 
reikėjo buvo kaip nors forma- 
liškai įspėti pačią Reicho Vy
riausybę, kaip tokią, kad pas
kiau ji negalėtų išsisukinėti ne 
va jai apie suminėtą lietuvių 
pasiryžimą nieko nebuvo žino
ma. Antra, toks jos įspėjimas 
taip pat buvo reikalingas dar 
ir tuo požiūriu, kad išvengus 
konflikto su Vokietija, nebent 
jos politinė vadovybė pati ap
sispręstų eiti į konfliktą su 
Lietuva, nepabodama lietuvių 
tautos teisės į valstybinę ne
priklausomybę, Bet tada vi
są atsakomybę prieš istoriją ir 
už visas tokio konflikto pasek 
mes Reicho Vyriausybė turė
tų pasiimti vien ant savęs vie
nos.

Tarptautinės teisės požiūriu 
reguliarinis kito krašto vyriau

sybės įspėjimas nėra kitaip įma 
nomas, kaip per tos vyriausy
bės kompetentingą užsienio po 
litikos klausimams organą, ko- 
kiuo paprastai yra skaitoma to 
krašto Užs. Rkl. Ministerija. 
Deja, vok. Užs. Rkl. Min-ja 
(Ausweartiges Amt>, kaip jau 
buvo suminėta, vengė byle ko 
kio kontaktavimo su Pabalti
jo kraštų dipl. atstovais. Kol 
vokiečiai dar tebežaidė neva 
gerus santykius su Sov. Rusi
ja, tų kraštų okupantų, Ausw. 
Amt’o rezervuotumas link Pa 
baltijo valstybių dipl. atstovų 
dalinai galėjo būti supranta
mas. Tačiau, kai pats Reich’- 
as jau buvo ant savo santykių 
su Maskva padėjęs kryžių, to 
limesnis Ausw. Amt‘o rezer
vuotumas nei kuo nebegalėjo 
būti pateisinamas, nebent tuo, 
kad Ausw. Amto galvos nu- ’ 
jautė, jog šios įstaigos anks
tyvesnieji planavimai apie Pa
baltijo valstybių atkūrimą ne
beatitiko Reich'o ~ 
Hitler’io, tikslams ir kad to
dėl kontaktavimas su tų kraš
tų dipl. atstovais, žiūrint vo
kiečių akimis, buvo netekęs 
prasmės.

Bet tai, ką galvojo vokie
čiai, tebuvo jų vidaus dalykas, 
t. y. Ausw. Amt'o biurokrati
jos metodai. Kai dėl manęs, 
kaip Lietuvos dipl. atstovo, tai

Fuehrer’io,
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Didžioji ir Mažoji — viena Lietuva.

į visus lietuvius ! Iš vsur ir apie viską
Brangūs Tautiečiai!

Lietuviu tautą ištiko istori
joje nebuvęs siaubas. Mūsų 
broliai ir sesės prarado teisę į 
laisvę ir savaimingą gyvenimą. 
Jie persekiojami ir negailestin 
gai naikinami.

Šiuo laiku yra skaudžiausia, 
kad mes savame padrikime ne 
gebame ne vien darnios kovos 
vesti, bet nūdienių pareigų at
likti. Mūsų valia palaužta ar 
pikto lydėta sutelkti politi
niuose veiksniuose visus 
lietuvius, ypač turinčius skir
tingus istorinius tarpsnius. 
Mes, iki šio laiko, daug kur gy 
vens.me padrikime ir žodžių jų 
roję laidojame pasaulio lietu
viškos bendruomenės mintį. 
Neturėdami bendruomenės, ne 
gebame atlikti esminių užda
vinių. Kaikuriems dalykams 
nedelsiant turi būti parodytas 
skubus s'prendimas.

Netesėjus mūsų centrinėms 
šalpos organizacijoms šalpos 
darbe, kuris būtinas ir be at
vangos turi būti varomas už
sibrėžta vaga, liks neįprasmin
ta tai, kas iki šiol buvo pada
ryti ta. Mes negalime laukti Ii 
gi Vokietijoje užsidarys pas
kutinės lietuviškos mokyklos, 
kuriose mokosi daugumoje 
mažlietuvių vaikai. Mes jie- 
galime delsti, kad nustotų ėjų 
si, Mažosios Lietuvos Tarybos 
didžių pastangų dėka atkurto
ji, mažlietuviška spauda, kuri 
lietuvišku* atkaklumu gina šven 
tą lietuvišką reikalą ir politiš 
kai kovoja prieš gerai organi
zuotus ir nuolatos lietuvius 
puolančius vokiečius.

Mielos sesės ir broliai! Lie
tuviški uždaviniai mus įparei
goja. Šiomis sutemų dieno
mis, mes privalome aiškumo 
ir tiesumo savo tautos visuoti
nų uždavinių siekime, nes mū
sų uždaviniai yra dalis lietu- 

t vių tautos didžiųjų uždavinių. 
Negalime lūkuriuoti iki Mažo 
sios Lietuvos sesės ir broliai 
bus didžiosios srovės atplėšti 
nuo lietuviško kamieno. Ge
rai žinome, kad mažlietuviai 
dėl ypatingų sąlygų yra likę 
Vokietijoje, kuri visais laikais 
siekė juos sudoroti. Mūsų už 
davinys, mename ir TAVO se
se ir broli, padėti mažlietu- 
viams kultūriniame, politnia- 
me ir šalpos bare. Nežiūrint 
istorinių kvaitulingų audrų, 
beužsitęsusių septynis šimtme 
čius, jie išliko lietuviais. Jų 
rueištirpdė svetimos druskos. 
Nūdienis mūsų neapdairumas 
ir neveiklumas gali 'praūžti 
kovojančius už lietuvybę. At 
.stūmimas ištiestos varganos 
rankos daugiau dviejų tūkstan 
čių mažlietuvių prieaugliui mo 
kyti, būtų jų įrikiavimas į vo
kiškąsias mokyklas. Laukimas 
šalpos, kol ji bus suorganizuo
ta, būtų pirmyn mūsų didžių

jaučiau jog buvo mano parei
ga Reicho Vyriausybę žut-būt 
Įspėti, ar tai jai patiks, ar ne. 
Čia leisiu sau pacituoti tekstą 
savo 1941 m. birželio 14 die
nos raporto St. Lozoraičiui, 
Lietuvos Dipl..Šefui. Jis paro 
dys, kaip tada buvo galvota 
klabamu klausimu ir kokia bu 
vo susidariusi padėtis:

„Lietuvos reikalu turiu su
sirūpinimo kai iki šiol nesu pa 
kviečiamas išsiaiškinimui į 
Ausweartiges Amt*ą. Iš kitos 
pusės atrodo, kad daromi vo
kiečių Politinėje Vadovybėje 
svarbūs sprendimai. Šį tre
čiadienį, von Ribbentrop su 
Weizsecker'iu, kitų pareigūnų 
lydimi, buvo išskridę pas 
Fuehrer*} i ObersalzbuTg'ą. No 
rėjau dar šią savaitę apsilanl 
kyti pas Weizseacker’į, bet 
jis iki šiandien dar negrįžo. Už 
siprašiau per jo sekretorių,kad 
būčiau priimtas sekančios sa
vaitės pirmosiomis dienomis. 
Kadangi veikimas per neoficia 
liūs kanalus prie konkretesnių 
politinių rezultatų neprivedė, 
tai nusprendžiau žūt-būt pa
tekti pas Weizseack-|r‘i arba 
kitą kurį atsakingesnį Aus
weartiges Amt’o pareigūną ir 
įteikti Dcnkschrift'ą (memo
randumą) Lietuvos reikalu, 
kurio nuorašą čia pridedu. Jei 
nei vienas Ausweartiges Amt' 
o galvų manęs asmeniškai ne

jų uždavinių pasmerkimas ne- 
lemčiai.

SESE IR BROLI LIETU
VI! Mes šaukiamės į TAVE, 
prašome mus paremti:

1. Mažlietuvius pilnumoje 
įtarpdinti į mūsų politinius 
veiksnius, kurie turi atstovauti 
ne dalį, bet visą lietuvių tautą. 
Laikas pasmerkti tą komerciš
kai skaitmeninę politiką, kuri 
kenksminga lietuvių tautai.

2. Mažlietuvių jaunimą su
telkti lietuviškose mokyklose 
ir jį išugdyti lietuviais patrio
tais. Jei Pirmojo Pasaulinio 
karo metu lietuvių šviesuome
nės dalį, ruošos darbą buvo 
lemta atlikti Voroneže, džiau
kimės, jei dabar tokia proga 
yra Diepholze.

3. Mažlietuviškai spaudai 
remti visomis išgalėmis vesti 
kovą prieš vokietybę ir skaid
rinti lietuviškai minčiai .

4. Sutelkti mūsų išgales rem 
ti mažlietuvius jų apgailėtino
je padėtyje.

LIETUVI! pasigailėk savo 
brolių, -vedančių tautinę kovą. 
Neatstumk ištiestos rankos. Pa 
gelbėk per Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugiją, per Pasau
lio Rietuvių Bendruomenės 
per BALFą ar tiesiog per Ma
žosios Lietuvos Tarybą maž- 
lietuviškoms organizacijoms 
sušelpti pinigais, maistu ir rū 
bais.

Į mus ir jus visus, visus, ku 
rie nešiojame daukantiškai 
tikro ir tvirto lietuvio vardą, 
kreipiasi maldaujantis, mūsų 
visų Nemuno, Šešupės ir Ma
rių žydriu vandeniu nuskaid
rintas, žvilgsnis sesių ir bro
lių nuo Rudkalnio, Šiltkiemio, 
Karaliaučiaus, Klaipėdos, Til
žės, Gumbinės, Girdavo, Geld- 
upės.

Į mus visus šaukiasi, ištisų 
amžių kvaitulingos kovos už
grūdintas skardus, bet dabar 
pagelbos šaukiantis balsas, sy
kiu su lietuviškos dvasios mil
žinų Rėzos, Mažvydo, Bretkū
no, Duonelaįčio, Sauerveino, 
Vanagaičio, Lėkšto, Jankaus, 
Vydūno širdies balsu.

LIETUVI! Išgirsk maldau
jančių brolių ir seserų balsą. 
Įsirikiuok į Mažosios Lietuvos 
Bičiulių gretas, kurių tikslas 
pagelbėti mažlietuviams išlai
kyti lietuvybę ir juos paremti 
nūdieniame sunkios kovos ba
re.

Mažosios Lietuvos Bičiuliai
Amerikoje ir Kanadoje.

KAS „NL“ prenumeruoja,
TAS už Lietuvos laisvę kovoja.
„Nepriklausomą Lietuvą*J 

skaitysi —
Visą pasaulį aiškiai matysi.
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galėtų ar nenorėtų priimti, tai 
memorandumą vistiek įteksiu 
per sekretorių su atitinkamu 
lydraščiu. Manau, padėčiai 
Rytuose keičiantis, ir mūsų 
kraštą tuo pakeitimu palie
čiant, mes negalėsime likti nuo 
šaliai, t. y. nepareiškus vokie 
čiams formaliai mūsų nusista
tymo. Ar vokiečiams tai pa
tiks ar nepatiks, bet turime tai 
padaryti, net jeigu man asme
niškai už tai grėstų ir asmeni 
nių konsekvencijų“.

Tačiau, pirm negu griebtis 
desperatiškos priemonės — 
įteikimo svarbaus dokumento 
per sekretorių, — dėjau pas
tangų suaranžuoti normalesnį 
įteikimo kelią. Tam buvo rei
kalinga kad kas padarytų stip
resnės įtakos į Ausw. Amt‘ą. 
Todėl, paprašiau pagelbos iš 
vok. Karo Vadovybės pusės, 
kur, kaip sakiau, buvo jaučia
ma simpatijų Letuvos rekalui 
ir kur turėjau asmeniškų prie 
telių iš seniau. Rezultatas bu
vo tas, kad susilaukiau suges
tijos kreiptis į Dr. B. P. Kleist 
ir kad jis mane priimsiąs. Pir
moje šios apžvalgos dalyje ši 
pavardė jau kartą buvo sumi
nėta. Kadangi Dr. Kleist ne
buvo joks Ausw. Amt’o parei
gūnas, tai nukreipimu pas jį 
buvau kiek nustebintas. Ta
čiau, birželio, rodos, 17 d., bu
vau pas jį nuėjęs, prileisdamas

— Bavarijos krašto vyriau
sybė nutarė sunaikinti Berch- 
tesgadene Hitlerio liuksusinę 
slėptuvę, nes . ją lanko labai 
daug fiurerio liaupsintojų.

— Azerbeidžano komunis
tų part. gen. sekr. Bogirov’as 
Maskvos laikraščiuose kelia 
truikšmą, kad pereitais me
tais Baku srity gauta tik 15. 
500 tonų naftos, arba pusant. 
ro miliono tonų mažiau, kaip 
plane numatyta.

— Katalikų skaičius Jungt. 
Valstybėse, Aliaskoje ir Hawa 
jų salose yra 28.636.8-78. Per 
paskutinius dešimt metų iš vi
so priėmė katalikų tikėjimą 
1.006.247.

— Amerikos Karo Vetaranų 
(buv. karių) Sąjunga nutarė 
pasiūlyti vyriausybei ištremti 
visus tuos iš Amerikos, ku
riems patinka komunistinio gy 
venimo santvarka į Ramiojo 
vandenyno salą ir tegul jie te 
nai gyvena pagal savo norą.

— Šį rudenį D. Britanijoj 
būsiąs įvestas kokso normavi
mas namų šildymo reikalams.

— Rugpjūčio 5 d. Paryžiu
je, keturiose komunistinėse 
skaityklose, sprogo bombos. 
Žmonių aukų nebuvo.

— Prieš šešis metus paslap 
tingai dingęs ir per neseniai 
buvusias Varšuvoje iškilmes 
pasirodęs sov. maršalas Žuko
vas, kaip Daily Graphic“ ra
šo, netik atgavo Kremliaus 
valdovų malonę, bet ir pasiti
kėjimą. Žukov‘as būsiąs pa
skirtas Rusijos vakarinių sa
telitų karinių pajėgų vyriau
siuoju vadu.

— Berlyne organizuojama 
bendrovė, kurios nariai 1965 
metais pasiryžę keliauti - mė
nuliu.

— Romoje vienas Burmos 
fakiras uždarytame stiklo gra
be, be valgio ir vandens išba- 
davo 60 d. ir 3 valandas. Per 
tą laiką neteko 21 kg svorio. 
Iki šiol badavimo rekordas pri 
klausė tūlai panelei Lys Che- 
lis, kuri „grabe“ išbuvo 5 7 die 
nas ir 6 valandas.

— Paryžiaus miestas šiais 
metais mini savo 2000 metų ju 
biliejų. Ta „šventė“ truksc iš 
tisus 8 mėnesius: nuo gegužės 
pradžios iki metų galo. Ta 
proga rengiama daugybė 
įvairiausių iškilmių bei pramo
gų —tarp kita ko tai gera meš 
kerė turistams, ypač amerikie
čiams; Centrinės iškilmės bu 
vo liepos 8 d., kuri paskelbta 
oficialiu Paryžiaus gimtadie
niu. Tos dieno,s iškilmėse da
lyvavo apie 40 didžiųjų pašau 
lio miestų galvos.

— Laisvės žygio organiza
cija, žinomo Amerikųs politi
ko H. Stasen*o vadovaujama, 
ruošiasi narių skaičių padidin
ti iki pusketvirto miliono. Ši 
organizacija telkia lėšas „Lais 
vosios Europos komitetui“ fi
nansuoti. Pastarasis stato ra

XKXZZ=OfXZXZ=ZXtCZ=XX______ XX______ Xtc----------XK3-.------ XX^ZJZXX—-ZZXXZ^ZZZIXX-----------XX ~XX_--------- ZXXZZ . XK^_.7X}C_ -

gal i jam, kaip artimam von 
Ribbentrop’ui žmogui, yra pa
vesta neoficialiai pazonduoti 
kodėl aš veržiuosi į Ausw. 
Amt'ą. Deja, iš Dr. Kleist pa
tyriau visai ką kitą, būtent, 
kad Pabaltijo kraštų klausi
mas dar tik sprendžiamas ir 
kad jis, Dr. Kleist, painfor
muos mane, kai sprendimas 
bus galutinai paaiškėjęs.

Kadangi Dr. Kleist neskai
tė galima man nei kiek atskleis 
ti 'kokioje prasmėje kalbamas 
klausimas yra sprendžiamas ir 
kadangi tai buvo daroma iš vo 
kiečių pusės vienašališkai, t. 
y. be jokio kontakto su Pabal
tijo kraštų dipl. atstovais, tai 
kitokios išvados jau negalėjau 
padaryti, kaip šią: greičiau — 
kad Reich’o Vadovybė ruošia
si tiems kraštams ką padiktuo 
ti, kas jiems, taigi ir Lietu
vai, bus visiškai nepriimtina. 
Kad tam užbėgus už akių, dar 
kartą kreipiausi į Ausw. Amt' 
ą, įsistuodamas, kad būčiau pri 
imtas, arba Valstybės Sekreto 
riaus von Weizseacker‘io, ar
ba kurio ktio atsakingo parei- 
kūno, atsižvelgiant, kad pra
siveržti pas patį Reich’o Užs. 
Rkl. Minister}, von Ribentrop* 
ą, nebuvo jokios vilties.

Šį kartą pasisekė. Birželio 
19 dieną preiš piet buvau, pa 
galiau, Ausw. Amt’e priimtas. 
Tiesa, mane priėmė ne von 

dijo stotis, kad per jas galėtų 
teikti teisines informacijas ge 
ležinės uždangos atskirtoms 
tautoms.

— Iš Prancūzijos pusės, 
mėgino perplaukti Lamanšo 
kanalą tarp Anglijos ir Pran
cūzijos. Iš 9 tik dviem pavy
ko: olandui Ph. Rising'ui, 41 
m. amž. laikrodininkui ir egip 
tiečiui Abdel Latif Abou Hief* 
ui, 22 m. studentui.

— Londone įvykęs 650.000 
angliakasių atstovų suvažiavi
mas nutarė atšaukti ankstyves 
nį nutarimą, draudžiantį dirb 
ti angliakasiams šeštadieniais 
vasaros metu.

— Amerika didina dirbti
nės gumos pramonę. Jai iš
plėsti, prez. Trumanas dar pa
prašė parlamentą paskirti 2 
mil. dolerių.

— Švedija ir Portugalija 
atsisakė toliau naudotis Mar- 
shalFio planu teikiama pagal
ba, pareikšdamos, kad ateity 
jos pačios, savo jėgomis, gali 
verstis. Pirmoji šios pagal
bos atsisakė D. Britanija, o ją 
netrukus pasekė ir Airija.

— Atlantoje (JAV pietuo
se) vienos savaitės būvyje teis 
mas nubaudė 20 vyrų už žmo
nų mušimą.

— Graikijos parlamentas, 
svarstęs įstatymo papildymą 
dėl moterims suteikimo baisa 
vimo teisės renkant parlamen 
tą, atmetė.

— Popiežius Pijus XII iš
leido naują encikliką misijų 
reikalu „Ėvangelii praecones”. 
1926 metais Pijus XI paskelbė 
encikliką misijų klausimais; 
šiemet nuo tos eniklifkos pa
skelbimo sueina 25 metai. Pi
jus XII, norėdamas paminėti 
aną encikliką, išleido „Evan- 
gelii praecones”.

— Nauji rusų valdininkai 
vėl atvyko Lietuvon ir užėmė 
aukštas vietas, nes bolševikai 
niekur nepasitiki, lietuviais. 
Naujieji valdininkai pasivadi
no lietuviškomis pavardėmis.

— Brazilijos komisija išvy
ko į Graikiją, kur vietoj atliks 
emigrantų atranką. Lig šiol 
išrihkta 316 graikų emigrantų, 
kurie atvyks Brazilijon.

— Paskutiniu laiku DP 
Commission atstovai sulaiko 
žmones apskųstus esant komu
nistais. Juos tardo CIC. Daž
niausiai skundai neturi visiškai 
jokio pagrindo.

—Kiek anksčiau amerikie
čiai išprašė is Austripos so
vietine repatrijacine misija, o 
Vokietijoj tas pat padaryta 
su lenku repatrijacine misija, 
kuri faktiškai vertėsi šnipinė.

— Vokiečių ’ spauda plačiai 

pradėjo rašyti apie Lietuvą, 
jos dabartines kovas, didelę to 
dalį užima pasakojimai apie 
partizanų veikimą, kurį paliū 
dija vokiečiai, grįžę iš Lietu
vos ir Prūsų.

Weizseacker'is, bet von Grund 
herr, von Weizseacker'io pave 
damas.

Reikia pastebėti, jog memo
randum^ įteikti nebuvo taip 
paprasta, kaip įteikdavau vok. 
Užs. Rkl/Ministerijai kitus raš 
tus kai Lietuva dar džiaugėsi 
savo valstybine nepriklauso
mybe. Von Grundhefr išsyk 
kratėsi sakytą dokumentą pri
imti. Jis net vaidino naivumą, 
kaip esą man, iš viso, galėjusi 
ateiti į galvą mintis tokį raštą, 
kuris nukreiptas prieš Sov. Ru 
siją, su kuria Vokietija esanti 
normaliuose santykiuose, siū
lyti vok. Užs. Rkl. Ministeri
jai priimti. Į tai galėjau von 
Grundherr'ui atsakyti jog man 
žinoma, kad rusų - Vokiečių 
santykiai yra pasiekę kritiš- 
kiusį momentą ir kad kiekvie
ną dieną gali Rytuose prasidė 
ti nepaprasti įvykiai. Pastebė
damas jog tie įvykiai neap
lenks ir Lietuvos, aiškinau 
von Grunherr'ui kad tokiomis 
aplinkybėmis vok. Užs. Rkl. 
Ministerija negali nepriimti iš 
manęs, kaip Lietuvos dipl. ats 
tovo, suminėto dokumento, 
bei spręsti mano atstovaujamo 
krašto likimą neatsižvelgiant 
lietuvių tautos valios ir Lietu
vos teisės į valstybinę nepri
klausomybę. Bandžiau reziu
muoti memorandumo turinį, 
kuris buvo surašytas ant 12

Lietuviai visur------
* Dr. A. Laucis su žmona, 

lipos 12 d. traukiniu išvyko iš 
Bs. Aires į Bahia Blanca, iš 
kur lėktuvu išskrido į Rio 
Grande miestą, Ugnies žemė
je. Tenai pavaduos atosto
gaujantį ligoninės gydytoją ir 
po kokio mėnesio pastoviai per 
sikels dirbti gydytojo darbo 
Rio Negro arba Nauquen pro
vincijose.

* Daroma žygių gauti Lie
tuvos diplomų pripažinimą 
Australijoje, bet tam reikalin 
gas pritarimas ir moralinė pa
rama bent žymesnės dalies gy
dytojų.

* Naujosios Zelandijos spau 
da rašo, kad birželio 17 d. 
Aucklande lietuviai, latviai ir 
estai paminėjo prieš 10 metų 
rusų okupantų pradėtus Balti 
jos žmonių trėmimus į Sibiro 
priverč. darbų lagerius. Laik 
rašciai pažymi, kad minėjime 
dalyavvo apie 100 estų, lat
vių ir lietuvių, neturinčių bend 
ros kalbos, išskyrus anglų, 
bet turinčius bendrą viltį — 
išvaduoti gimtąją žemę iš ko
munistų jungo. Trys vėliavos 
ir trys užgęsintos žvakės sto
vėjo kartu ant stalo, vienybės 
simbolis tremtyje, ir atitinka
mos kalbos buvo pasakytos 
kiekvienos tautos atstovo.

* Prof. M. Biržiška yra vie 
nintelis asmuo, gyvenąs Ame
rikoje, kuris pasirašė Lietu
vos nepriklausomybės aktą. Jis 
taip pat yra daug atsižymėjęs 
savo moksliniais darbais isto
rijos ir literatūros srityje. Los 
Angeles Lietuvių Kultūros ir 
Labdaros Klubas surengė pa
gerbimo puotą prof. Mykolui 
Biržiškai jo vardadienio pro
ga, rugsėjo 30.

* L. Aidukas, kuris turi ba
rą Buenos Aires, B. Rivadavia 
995, Sarandi rajone pasistatė 
naują didelį namą, į kurį ren
giasi su šeima persikelti gy
venti.

* „Tiesa” rašo apie stebūk 
lūs ir pranašus Lietuvoje. Ji 
(kaltina kunigus, kad jie mul
kina žmones mokydami tikėti 
„kažkokiomis nesuprantamo
mis antgamtinėmis jėgomis, 
kurios gali vienaip ar kitaip pa 
kreipti paprasto žmogaus liki
mą”.

Eišiškių Berniukas buvo pa
garsėjęs pirmos bolševikų oku 
pacijos ir vokiečių okupacijos 
metu. Jis turėdavęs ekstazes 
vakarais kryžiaus akivaizdoje. 
Jis pasakė, kada baigsis pirmo 
ji bolševikų okupacija ir kaip 
ilgai tęsis vokiečių okupacija 
(3 met. ir 3 mėnesius). Kurį 
laiką jis gyveno .Kaune vysk. 
Matulionio globoje. Vėliau 
šnekos apie jį buvo nutilusios. 
O dabar iš komunistų laikraš
čių patiriame, kad 1950 met. 
vėl kas nors su juo yra įvykę.

* Pranas Bulotas nušovė sa 
vo žmoną Antoniją Tonkevi- 

mašinraštinių puslapių. Tuo
met von Grundherr paėmė jį 
iš manęs ir pats perbėgo aki
mis tai kas jame buvo formu
luota.

Šitaip ant greitųjų susipaži 
nęs su turiniu, von Grundherr 
pasijuto nebetikras, kai dėl to, 
kaip jam pasielgti. Prasitarė 
jog suprantąs dokumento svar
bumą. Pasiaiškinęs, jog kaip 
valdininkas jis savo vieno va
lia negalįs apsispręsti, paprašė 
manęs palaukti svečių kamba
ryje, o pats su memorandumu 
rankose išsiskubino kaž kur 
pasitarti bei gauti vyresnybės 
nurodymų kaip jam pasielgti. 
Reikia pasakyti, jog von Jurund 
herr nebuvo eilinis Ausw. pa 
reigūnas, bet Pabaltijo ir Skan 
dinavijos Skyriaus Vedėjas, 
taigi kompetentingas tų kraš 
tų reikalais asmuo. Spėju, kad 
buvo nuvykęs gauti aprobatą 
iš von Weizseacker, kurio pa
vedimu jis mane priėmė. Grį
žęs iš pasikalbėjimo maždaug 
už kokių 20 minučių, jis vėl 
mane priėmė savo kabinete. Su 
malonia šypsena veide, von 
Grundherr pareiškė, jog kal
bamą memorandumą priimąs, 
nors ir pastebėjo, jog tai da
rąs ne Ausw. Amt'o, bet savo 
vardu, atsižvelgiant mudviejų 
senos asmeniškos pažinties. 
Tai reiškė, jog memorandumą 
priėmė kaip diskretišką doku

čiūtę ir 4 metų dukterį Zuza
ną. Norėjo nušauti taip pat ir 
9 metų sūnų, bet tam pavyko 
pabėgti. Po to pats nusišovė. 
Buenos Aires laikraščiai spė
ja, kad jis tai padarė, staigiai 
išėjęs iš proto./ Rugpjūčio 6 
d. visi trys buvo palaidoti. Cha- 
cartia kapinėse. Liko Argenti 
noje dvi seserys Agota Čer
niauskienė ir Tumasonienė. 
Velionis buvo kilęs nuo Zapyš 
kio, Kauno apskr., o jo žu
vusi žmona nuo Miroslavo, 
Alytaus aipskr.

* Vokietjos lietuvių vado
vybė sudarė 60 kilnojamų kny 
gynėlių ir juos paleis į trem
tinių stovyklas.

* Vilniuje, rusai įrengia ka
rinę bazę. Sąrišy su tais įren
gimais iš Vilniaus ir apylinkių 
vėl pradėti dideli gyventojų 
trėmimai. •

* Amerkos letuvių rašyto
ju kuin. Kmitui-Ubonavič,iui

sueina 60 metų literatūros dar 
bo sukaktis.

* Salų ūkyje, Lietuvoje, kur 
anksčau veikė žemės ūkio mo
kykla, dabar veikianti gyvuli
ninkystės technikumas. Į tą 
tecni'kumą priimami partiniai 
patikrinti mokiniai.

* Čikagoje Al. Kučiūno ir 
Al. Dičiūtės iniciatyva lapkri
čio mėn. 2 d. įvyks operų iš
traukų konertas (su vaidini
mais) ir balius.

* J. Gabrys-Paršaitis buvo 
sugalvojęs Lietuvių Direktori 
ją. O ši nauja įstaiga reikalavo 
miliardo dol. iš Vokietijos už 
padarytus nuostolius ir pusės 
Rytprūsių su Karaliaučium. J. 
Gabrys-Paršaitis buvo pasiun
tęs notą buv. Užs. Rik. Minis 
terių pavaduotojų konferenci
jai Paryžiuje. Byla mirė anks 
čiau, negu pats Gabrys.

* Kauno medicinos institu
to dir. Kupčinskas „Tiesoje” 
rašo: „Studentų politinis išsi
lavinimas nėra reikiamame ly
gyje. Pasitaiko studentų, te- 
betikinčių religiniais prieta
rais. Tai rodo, kad auklėjamą 
jį darbą reikia būtinai išplėsti 
ir stiprinti”.

* Gedvilos pavaduotojas Pi 
sarevas per Vilniaus radiją 
skelbia, kad 1.000 kolchozų ne 
pristatė sėjai reikalingų . grū
dų. Kai kur visai nebuvę įma 
noma apsėti valdžios nurodytų 
žemės plotų, nes kolchozinin- 
kai suvalgė 40 nuošimčių sė
jai skirtų grūdų. Taip atsiti
kę Vievio, Sedos,t Ukmergės, 
Mažeikių, Širvintų ir Vilijam
polės rajonuose. Į nusikaltu
sius kolchozus pasiųstos komi 
si jos padėčiai ištirti. Sotūs ko 
munistų valdininkai neužsime 
na, kad žmonės aruodus ištuš ’ 
tino iš bado.

* A. Gudeikis, chemijos stu 
dentas, iš Rosario, atlieka ka
rinės tarnybos prievolę, jūrų 
mokykloj.

mentą, jog karas tarp Vokie
tijos ir Sov. Rusijos faktinai 
dar nebuvo kilęs ir tokia dis- 
krecija buvo savaime supran
tamas dalykas. Tačiau, kai at 
kreipiau von Grundherr'o aty- 
dą į tai, kad memorandumas 
mano pasirašytas su titulais 
Lietuvos Pasiuntinio ir - Įga
lioto Ministerio, į tai jis pa
stebėjo jog tai esą visai gerai.

Kadangi memorandumas la
bai ilgas, tai čia paduodu tik 
jo santrauką, necituojant svar
besniąsias vietas. Jis susideda 
iš septynių dalių. Pirmoje da
lyje trumpai apibūdinama Lie 
tuvos istorinė praeitis, Lietu
vos atstatymas po 1914 — 
1918 metų karo, ir jos visoke
riopa pažanga per nepriklau
somo valstybinio gyvenimo lai
kotarpį. Antroje reziumuoja
ma tai, kaip Sov. Rusija užker- 
gė 1939 m. Lietuvai rusų Raud. 
Armijos garnizonus ir kaip ji 
įvykdė savo agresiją 1940 me
tais, kad galutinai paglemžti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Trečioje dalyje užakcentuoja
ma jog Lietuva prieš visą tai 
formališkai užprotestavo ir sa
vo nepriklausomybės nėra išsi 
žadėjusi ir niekad neišsižadės. 
Šis užalkcentavimas buvo svar
bus prieš Vokiečius. Todėl čia 
pacituojamas jo formulavimas, 
išvertus į lietuvių kalbą:

Bus daugiau.
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Žmonija
VYDŪ

II. *
Į žinomąjį pasaulio gyveni

mo vyksmą yra ir žmogus su 
savo kūriniu įterptas. Kūnui 
gimstant, augant ir bręstant, 
žmogus iš lengvo susivokia že 
mškiame pasaulyje. Bet kūnas 
nuolatai pakinta ir po tam tik
ro laiko išnyksta. Žmoniškoji 
esmė tada iškyla iš žemiškos 
būvos. Kas taip nusiduoda, 
nustatyta tam tikrų dėsnių.

Bet labai svarbu išmanyti, 
kad ne vien kūno gyvenimas 
įrodo prasmingumą, ale ir vi
dinis žmogaus ir jo esmės atsi 
skleidimas. O tuo pasitikrina 
ypatinga prasmė. Kūnui au
gant, jis tampa vis tinkames
nių visiems žmogaus apsireiš
kimams, bet vidinis gyvumas 
labjausiai žmogaus esmė, sten
giasi šviesėti, savaip bręsti, to
bulėti. O kad nėra tai ir aiš
kiai numanyt, vis-dėlto tše įsi- 
rodo siekimas susivokti savo 
kilmėje, būtent Kūrėjo gyvu
me, Jo Šviesoje.

Žinoma yra, kad žmonės iš 
pat gimimo nėra lūgūs. Jau 
jų kūnai, jų veidai yra vis ki
tokie. Reikšmingiau jie tuo 
skiriasi, kad vieni yra gabūs, 
kiti kvailiutiai, vieni geri, do
rus, kiti nelabi, ištvirkėliai, 
vieni vangūs, kiti darbštūs ir 
dar visaip. Žmoniškumas žmo
nėse, tiesiog marguliuoja, bet 
esmėje jis tatiau visuose tas 
pats. Vis numanyt žmonėse, 
kad ir nelygaus aiškumu, ilge 
sys tapti gyvesniais, švieses
niais, reikšmingesniais, netgi 
geresniais, doresniais, kilnes
niais. Tam vykstant, pasitikri
na žmogaus gyvenimo prasmė. 
Bet ir tą vyksmą tvarko ypa
tingi gyvenimo dėsniai, kurie 
tiesiog skelbia Šventą Kūrėjo 
Valią ir Galią, ir todėl jie yra 
tikriausi jo įsakymai.*

Tiriant visa, kas nusiduoda 
gamtoje, įsirodo visur tikras 
dėsningumas. Tiesiog stebėti
na, kaip visi gyvuliai jam yra 
atsidavę, jeigu dar nėra žmo
nių kaip nors paveikti. Gyvu
liai todėl yra ir be nuodėmės.

Kitaip gyvena ir elgiasi žmo
nės. Kaip sąmoningumo ypa
tybės augšto laipsnio, jie gali 
greitiau būt patraukiami visa- 
ko. Kalbama, kad ir be giles
nio išmanymo apie laisvą žmo
gaus valią.

Eilinis žmogus apsireiškia 
pagal tai, kas jį stipriau pavei
kia. Jis todėl yra menkesnės 
laisvės negu gyvuliai. Tiejie 
eligasi visai taip, kaip jų veis
lės ypatumas tai liepia. Tik
roji žmogaus laisvė todėl ir te 
gali įsirodyti, jeigu žmogus el-

ir tikyba.
N AS

giasi, pasišvęsdamas Kūrėjo 
Valiai, kurio jis yra kvapas. 
Kalbėjo panašiai jau Šv. Au
gustinas. O ta valia pasireiškia 
gyvenimo dėsniais. Juos rei
kėtų todėl pirmiausiai suprast 
kaip Dievo įsakymus.

Juos turėtų žmogus ir ge
riausiai paisyti, jeib juos išma
nytų ir galėtų pagal juos pasi
elgti. Bet dauguma į juos be
veik visai neatsižiūri. Todėl ir 
nežino, kas jais iš žmogaus rei 
kalauta. Žmonės paprastai tam 
atsiduoda, kas juos stipriau vi
lioja, ir jie nukrypsta nuo gy
venimo dėsningumo. O tai yra 
tikriausioji nuodėmė.

Visai aiškiai tai įsirodo iš 
to, kaip žmonės apsieina su sa 
vo kūnais. Būdami ypatingo 
sąmoningumo, jie turėtų kūną 
išmintingai slaugyti ir netruk
dyti. dėsninkumo jo tarpimo. O 
jie tai daro, jau įliedami į jį 
svaiginantį gėralą. Kūnas jo 
taip paveikiamas, kad neblie- 
ka tinkamai, žmogaus esmei 
apsireikšti. Apsigėręs žmogus 
netenka proto, kaip tai gerai 
žinoma.

O labai keista, kad papras
tai žmonės apie tai nekalba 
kaip apie nuodėmę. Tatiau vi
sai aišku, kad girtavimu nusi
dėta dievo dėsniams žmogaus 
kūno gyvenime. O tai pavei
kia dar ir vidinį žmogaus gy
vumą, žmoniškumo atsiskleidi
mą, dėsnių įsigalėjimą. Tame 
pasireiškia didis nusikaltimas, 
ale greitiau žmogui patiam.

Žinoma yra ir tai, kad visų 
didiausias ligų skaitius pasida 
ro iš pasiskanėdinimo netin
kamais valgiais. Ilgu ar labai 
karštu virimu valgių maistin
gumas sunaikinamas. Iš viso
kių gamtos dovių žmonės daž
niausiai naudojasi tik tuo, kas 
toli neužtenka mitimui ir dar
gi trukdo virškinimą. Prisi
mintina baltieji miltai ir baltin 
tas cukrus. Kūno gyvumas te 
palaikomas tiktai gamtos do
vių gyvumo. Todėl mėsa ir 
nėra tinkamas maistas, būda
ma lavonas, skirtas puvimui. 
Mėsa todėl ir negali gaivinti 
kūno gyvumą.

Tai labai kenksmingai vei
kia ir visokie nuodai, kurie 
žmogų lyg vilioja, o slaptia jį 
žudo. Kas jau minėta apie al- 
koholą, įsirodo ir vartojant ni 
kotiną, opiumą ir kita-ką. Rū 
kantių jaunų moterų veidai vei 
kiai pradeda vysti, kad turi 
juos tepalais jaunininti. Bet ir 
kitus šie nuodai veikia, kad ir 
tik pamažu. Kūno atsparumas 
nevisliose žmonėse tas pats. O 
žmonės dažniausaii tiki viso
kiais nuodais pasismaginti. Ak 
lumas tiesiog skaudus.

Į tokį elgesį kūno gyvumo 
dėsniai atsiliepia, jeib žmogus 
susiprastų ir negadintų kūrėjo 
susiprastų ir negadintų Kūrėjo 
mą. Galima manyti, žmogus 
baubiamas. Iš tikrųjų jis pats 
save baudia. Bet tai žmonės 
paprastai nenumano .ir vargs
ta visaip negalaudami. Gyven
dami kaip liepia gyvenimo dės 
niai, jie pasveiksta ir liekasi 
sveiki. Netgi jų nuotaka gied 
rėja ir protas šviesėja. Jų nuo 
dėmė jiems yra atleidiama.

Daug dar didiau, kaip mi
nėta, žmogus nusideda vidinio 
gyvumo ypatiai esmės atžvil 
giu. O tai dar retiau numano
ma. Kūrybos vyksmu žmo
gaus esmė nešama į žemišką 
gyvenimą su tikslu, kad ji, ja 
me viešėdama, susivoktų sa
vo kilmėje, Didiajame Slėpi
nyje, būtent Dievuje, Jame at
sibustų. Pasielgdamas taip, 
kad tai nepavyksta, žmogus sa 
vo viduje ne gyvėja, jo sąmo
ningumas ne šviesėja, ir taip 
jis tiesiog iškrinta iš kūrybos 
vyksmo ir nebenusimano esan 
tiu Dievuje, nors niekts iš vi
sur esamo Dievo išsprukti ne
gali. Tik nėra tam aiškumo. 
Toks atsitolinimas nuo Dievo 
yra sąmoningumo aptemimas 
ir didiausioji nuodėmė, yra nu 
sidėjimas ir nusižengimas.

Būdamas sąmoningumo ypa 
tybė, žmogus gali visaip elg- 
ties, ir visai, teisinkai. O tai ne 
darydamas, jis nusikalsta. Bet 
reikia išmanyti, kad nusikalsta 
tik vis sau patiam. Bet jis tuo 
nekenkia vien sau, ale ir ki
tiems žmonėms, net-gi visam, 
kas gyva ir kas yra. Žmogus 
turi visam būt žadintoju sa
vo buvimu, o yra slėgimas, tie 
siog sloga ir užkretiama liga. 
Visa tai galėtų būt tikrai iš
manyta, kad daug pasakyti nei 
nereikia.

Tik apie tai mąstant, labai 
didios reikšmės yra, išmanyti, 
kad žmogaus nusidėjimas yra 
kūrybinis, tik labai delstas 
vyksmas. Niekas nėra iš sa
vęs, todėl be Dievo galios nie
kas negali nusduoti. Švesėjęs 
žmogus tai aiškiai mato.

Gyvendamas po nusidėjmio 
vėl, kaip liepia gyvenimo dės
niai, žmogus veikiai patiria vi
dinį ramumą, šviesėjimą ir stip 
rėjimą. Jam tada yra ir numa 
nu, kad jis yra gobiamas ir 
gaivinamas ypatingo Malonu
mo, kurs jam tuojau teikėsi, 
kaip jis laikėsi gyvumo dės
niais, Dievo Valia. Bet ir tą 
vyksmą tvarko ypatingi gyve
nimo dėsniai, kurie tiesiog skel 
bia Šventą Kūrėjo Valią ir 
Galią, ir todėl jie yra tikriau
si jo įsakymai.

(Bus daugiau)
KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ — 

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

Moksfo • technikos naujienos
ALIEJUS, DĖL KURIO VYKSTA KOVOS.

Aliejus-nafta šiais laikais 
yra nepaprastai reikalinga me
džiaga, nes ja varoma daugy
bė priemonių, lėktuvų, automo 
bilių, laivų, garvežių, elektros 
mašinų, įvairių įvairiausių mo
torų ir tt. Aliejaus ir iš jo 
gaminamųjų kitų degamųjų 
skysčių energija dabar vaidi
na vieną didžiausių vaidmenų 
ne tiktai pramonėje, bet ir 
kare. Paskutiniame kare vo
kiečiai jau negalėjo gintis dar 
ir todėl, kad neturėjo benzino, 
be kurio visi jų lėktuvai sto
vėjo angaruose. Todėl, kai da 
bar artėja 3-sis pasaulinis ka
ras, ypatingai atkakli kova 
vyksta dėl aliejaus, kurio klau 
simas dabar ypatingai pasidarė 
opus. Irane dėl aliejaus susi
darė didžiulės kovos. Irakas 
taip pat pradeda nerimauti. 
Lnbai įsižiūrima į Afganistaną. 
Ir t. t.

Pasaulinė spauda todėl kart 
kartėmis ivis plačiau svarsto 
aliejaus klausimą. Štai „New 
York Times“ patiekė įdomių 
duomenų apie aliejaus gamybą 
ir suvartojimą, saikėdama vis
ką bačkomis.

Aliejaus gamyba.
Rusija ir satelitai . . 850.000 
J. A. Valstybės . . . .6.168.000 
Lotynų Amerika ..2.200.000 
Kanada ................... 165.000
Vakarų Europa .... 42.000
Afrika ...................... 48.000
Vid. Rytai .................. 2.330.000
Tolimieji Rytai .... 267.000

Aliejaus — žemės gelmėse 
yra dar labai daug. Prieš 40 
metų daryti spėliojimai, kad 
anglies ir aliejaus (naftos) už
teksią tiktai 60-čiai metų, ne
pasitvirtino. Ir anglies, iš ku
rios dabar gaminamas dirbti
nis benzinas, ir aliejaus - naf 
tos artandami vis nauji rezer
vuarai, ir nėra abejojimų, kad 
jų dar daug yra neatrastų, ku 
rie dar bus atrasti ir sunaudo
ti. Nuolat atrandami nauji 
naftos rezervuarai kad ir Ka
nadoje, kuri dabar tampa jau 
nauju žymiu naftos gaminto
ju.

Šalys, kaip Rusija, kuri pa
ti dėl darbininlkų padarymo
vergais, nesugeba išvystyti pro 
dukcijos, grobia iš kitų kraštų. 
Rusija reparacijų priedanga 
naftą imi iš visų satelitų, nors 
ne visi privalo Rusijai duoti 
reparacijas. Rusija ima veik 
visą Rumunijos aliejų (5.340. 
000 tonų per metus), visą Aus 
trijos aliejų (1.800.000), veik 
visą Albanijos aliejų (500. 
000), veik visą Vengrijos alie 
jų (apie milioną tonų) ir veik 
visą rytinės Vokietijos aliejų 
(apie milioną tonų dirbtinio 
aliejaus iš anglių per metus). 
Kur tik yra aliejaus paverg

tuose kraštuose, rusai tą alie
jų iščiulpia ir stengiasi nieko 
nepalikti vietos vartojimui.

Iš Lenkijos jie atėmė Borys 
law'io aliejaus kasyklas, Gali
cijoj, kurios gamina per metus 
2.000.000 tonų, ir paliko Len
kiją be aliejaus. Dabar lenkai 
iš likusių vokiečių dirbtinio alie 
jaus dirbtuvių pasigamina apie 
lOO.OOO tonų aliejaus ir mano 
greit pasigaminti dar 300.000 
tonų per metus.

Rusija per metus iškasa iš 
žemės gelmių arti 38.000.000 
tonų aliejaus. Bet jei palygin
sime tą kiekį aliejaus su 32. 
000.000 tonų, iškasamų viena 
me Irane, tada tik suprasime, 
kaip Rusija trokšta aliejaus.

Aliejaus suvartojimas.
Po to „N. Y. Times“ žinio 

mis, naftos ir jos produktų su
vartojama: Į
Rusija ir satelitai . . 850.000 
J. A. Valstybės ....7.100.000 
Lotynų Amerika . . 900.000 

Kanada .............. 400.000
Vakarų Europa .... 1.600.000 
Afrika ...................... 250.000
Vid. Rytai ................. 250.000
Tol. Rytai ............ 600.000

Aliejaus pertekliaus kraštai, 
kaip matome, yra Pietinė Ame 
rika ir Vidurinieji Rytai. Ypač 
svarbūs yra Vidurinieji Rytai 
(Iranas, Turkija, Irakas ir 
Arabija). Jie yra svarbūs ir 
kaipo gamintojai ir dar svar
besni, kaipo žinomų aliejaus 
atsargų kraštai. Apskaičiuoja 
ma, kad tuose karštuose yra 
48 su puse nuošimčių visų ži
nomų aliejaus atsargų žemėje, 
o Rusijoj ir jos „satelitų“ kraš 
tuose žinomų atsargų yra tik 
7 nuošimčiai. Todėl numato
moj ateityje Rusija negali daug 
padidinti savo aliejaus gamy
bos.

Visos žinomos aliejaus at
sargos žemėje yra apskaičiuo
jamos apie 100 bilionų bačkų, 
iš kurių J. A. Valstybėse yra 
28 su puse nuošimčių, Pietų

ŽIEŽIRBOS
Skirtingi protavimai — idėjos 

tos pačios.
Apie Liet. Krikščionių De

mokratų organe „Tėvynės Sar 
ge“ vyskupo V. Brizgio dės
tomas mintis apie krikščioniš
kąją demokratiją Lietuvių At
gimimo Sąjūdžio organas ra
šo :

„Vyskupo daromos išvados 
daugeliu derinasi su LAS skel 
biamais dėsniais, kurių pasiek
ta gal ir skirtingais' protavi
mais“. Jonas Mašiotas.

„Laisvoji Lietuva“ 11 nr.

Amerikoj — 11 nuošimčių, Ka 
nadoj ir kitur — 3 su puse nuo 
šimčiai, Vidurinuose Rytuose, 
kaip jau mnėtia 48 su puse 
nuošimčiai, o Rusijoj ir jos 
„satelituose’ ’ ■— 7 nuošimčiai 
ir kitur — pusantro nuošim
čio.

Įsivaizduokime valandėlei, 
kad Rusija galėtų kokiu nors 
būdu pasiglemžti Irano aliejų, 
700.000 bačkų per dieną arba 
32.000.000 tonų per metus!

Todėl Irane vyksta atkakli 
kova, todėl atakuojamas kiek
vienas žemės lopas, kuriame 
atrandama naftos. O kai ir to 
nėra, kovojama dėl anglies klo 
dų, nes dabar iš akmeninės 
anglies, pakaliau ir iš durpių 
išmokta daryti dirbtinis ben
zinas, be kurio, jeigu staiga, 
įsivaizduokime, būtų netekta 
jo, sustotų iškart visas beveik 
judėjimas, ypač ten, kur moto 
ras yra tapęs būtinybe.

ONTARIJOJE VĖL ATRAS
TA GELEŽIES

Šiaurės vakarų Orrtarijoje 
vėl atrasti nauji dideli geležies 
rūdos laukai. Tas atradimas 
stiprina viltį, kad šitas kraštas 
bus vienas iš didžiausių, pašau 
lio šaltinių, kuris tieks žaliavą 
plieno gamybai.

Gręžimai parodo, kad čia tu 
rimą geležies rūdos lauką, ku
ris yra mažiausiai vienos my
lios ilgio ir 200 pėdų pločio. 
Gilumas kai kuriose vietose 
yra iki vienos mylios, ir tai 
reiškia, kad jis yra vienas iš 
giliausių, kuris buvo atrastas 
Šiaurinėje Amerikoje.

Steep Rodk kasykla, netoli 
Great Lakes viršūnės, per pas
kutinius metus labai išsivystė 
ir geležies atradimas Sault Ste 
Marie apylinkėje duoda pa

grindą manyti, kad Ontario pa 
sidarys dar ateinančius metus 
svarbiausias geležies rūdos tie 
kėjas Jungt. Valstybių ir Ka
nados plieno fabrikams. Be to 
dar vyksta aiškinimas dar ne
paliestos geležies rūdos Lab
radore ir Quebecc'e.

Tai tur būt atominio am
žiaus padarinys: skirtingai pro 
tauja, bet išprotauja tą patį. . .

Kur yra pragaras?
„Kartą kažkas jį (kun. Gim 

žauską) paklausė:
— Pasakykite, dvasiškas tė 

veli, kur yra pragaras?
Ilgai negalvodamas kun. 

Gimžauskas tuojau atsiliepė:
— Pragaras yra tenai, kur 

šeimoje yra girtuoklis“.
Kun. J. Prunskis.

„Kristaus Karaliaus Laivas“ 
39 nr.

ADOLFINA SKAISTIENĖ

Laiškas.
III.
— Aš užsitraukiau prakeikimo. Bet už ką, už ką tu turi 

kentėti? Tu, kuri esi tyra, kaip žiedo taurė ryto rasų nu
plauta. Tu, kurią aš purvinu kiekvienu savo rankų palietimu.

— Nurimk, mielasis. . .
— Nepertrauk manęs. Aš turiu tau atidengti savo nusi

kaltimą. Užsitarnautas prakeikimas tegul krinta nuo dabar 
tik ant manęs vieno. Ant manęs, išdaviko, žmogžudžio, sve
timos laimės išgrobėjo. . .

— Domai, tu kliedi!
— Kliedžiu, brangioji, kliedžiu. Kliedžiu jau penkti 

metai. Nuo anos nakties, kai, išgirdęs tavo ir Arvydo susita
rimą pabėgti į Vokietiją, sugalvojau šėtonišką planą tave pa
silaikyti sau. Aš mylėjau tave beprotiškai, ir šitas žmogus 
buvo pavergęs tavo širdį. Pirmasis tavęs netekimas, dar 
Kaune, bemaž privedė iki savižudybės, bet po ilgų, ilgesio nak 
tų persigalvojau ir nutariau palaukti, kol apsivilsi Arvydu ir 
grįši prie manęs. Ir tada, kada darbu apmalšintas didysis 
skausmas, nubalinęs pluoštus tamsių plaukų, jau buvo apri
męs, likimas atvedė tave šalia manęs ir vėl užkūrė širdyje 
laužą. Žinojau, kad tu jį mylėjai, bet jis buvo toli nuo tavęs 
ir aš patikėjau, kad jūs nebesusitiksite. Bet vieną dieną šitas 
žmogus tave susirado. Kentėjau, degiau pavydo ugnimi, bet 
turėjau tave šalia savęs ir galėjau puoselėti viltį, kaip ir ano
mis vaikystės dienomis, kad sykį mane pamilsi ir būsi mano. 
Kai išgirdau jūsų susitarimą, slapta palangėje klausydamas, 
supratau, kad netrukus tu būsi man išnykusi, kaip trokštan
čiam miražas, apie palmę ir šaltinį tyruose. Ryte norėjau mal 
dauti tavęs, kad pasitiktum su manimi, bet neradau žodžių, o 
po pietų tu užsidarei savo kambarėlyje ir nenorėjai manęs iš
klausyti. Aš netikėjau, kad galėsiu įvykdyti tai, kas buvo 
gimę galvoje naktį Arvydo žodžių beklausant, bet kai aną 
naktį, nesulaukdama vienuoliktos valandos, atsisėdai po pla
čiuoju klevu, kur ne sykį žvaigždėtomis dangaus erdvėmis gė
rėjomės, sekančios dienos vienatvė išsiliejo gyslose kaip keis
ti vandenys ir aš pats nepajutau, ir įsilnkau į tavo kambarį ir 

atsukau laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Žinojau, kad 
kito laikrodžio tu neturėjai. Tada nuėjau, ne, nubėgau, nes 
bijojau, kad galiu pabūgti savo darbo, į pasienio sargybos būs
tinę ir pranešiau, .kad šią naktį ties didžiuoju skruzdėlynu jie 
gali pagauti į Vokietiją pasiruošusį pabėgti ne Gužučio ber
ną Joną, bet seniai jų jieškomą studentą Arvydą Budriūną. 
Kas įvyiko vėliau, tau žinoma. Tą naktį ne tu viena raudojai. 
Mes buvome nelaimingiausi pasaulyje žmonės po vienu sto
gu, viename mokylos kambaryje tu, apverkianti savo laimę, o 
kitame aš, per didele kaina ją beperkąs. O! Kaip aš neapken 
čiu savęs! Keikiau dieną, kada motina man gyvybę davė. 
Keikiau tave, dėl kurios paniekinau Dievo ir tėvynės įsaky
mus. Ryte, eidamas tavęs raminti ir pasukti laikrodžio rodyk
lę valanda pirmyn, nusišypsojau judošiška šypsena veidrody
je sau ir nuplėšiau nuo kalendoriaus lapelį, rodantį dieną, ku
rios, žinojau, iš širdies niekada nebegalėsiu išplėšti.

Būdavo valandų, kai norėdavau išpasakoti tau viską ir 
atiduoti save į teisingumo rankas. Bet aš taip norėjau gyven 
ti! Ir tu, mano didžioji paguoda, buvai perdaug arti. Tada 
padariau antrą gyvenime kalaidą. Užmaudamas žiedą ant ta
vo rankos, užtraukiau savąjį prakeikimą ant tavęs. Neradau 
laimės, į kurią, kaip peteliškė į lempos šviesą, veržiausi. Ne
manyk, kad nemylėjau tavęs. Mylėjau daugiau negu geriausi 
rašytojai sugeba savo knygose aprašyti, tifk norėjau neapkęsti, 
norėjau paniekinti tą, dėl kurios netekau vidinės ramybės.

Norėjau atsiteisti, nusiplauti didžiąją nuodėmę, bet pri
kelti Arvydo aš negalėjau. Nusikaltimą Lietuvai, už išduotą 
ją mylintį sūnų, stengiausi sumažinti savo visų jėgų pasišven
timu prieš jos prispaudėjus vokiečius. Bet juo daugiau dir
bau, tuo didesnė atrodė skola. Ir kai daugelis mano draugų 
pateko į nacių kalėijmus arba buvo sušaudyti, aš visada išei
davau nepaliestas.

Tu patikėjai kad aš nenoriu kūdikio. Vien mintis apie 
jį buvo saldi. Jaučiau, kad per jį likimas parodys savo rūs
tybę. Be to bijojau, 'kad tėvo nuodėmė užlkris ant nekaltos 

alvelės. . .
Vyras nutilo. Laukė moters žodžių, prakeikiančių ar 

atleidžiančių, o gal pavargo praeities paklydimą žodžiais iš
pasakojęs.

Kambaryje buvo tylu ir nakties tamsa slėpė dviejų žmo
nių veidus. Ir kai moteris vis dar tebetylėjo, vyras pakilo, 

pravėrė duris ir sunkus jo žingsniai nuskambėjo kadaise bu
vusių kareivinių tuščiame koridoriuje.

Aušta ir ankstyvi žvejai leidžia laivelius į ežerą. Jie nedai 
nuoja ir nešvilpauja, kaip Neringos ar Šventosios žvejai. Ne
išmeta plačių irklų į bangas ir neįtempia saulėje įdegusių rau
menų. Sužvanga grandinės, nuo kranto atpalaiduojamos ir 
suburzgia motorai, sujudindami ramų ežero paviršių.

Alė ištiesia ranlką ir švelniai paliečia šalia savęs gulintį 
laišką. Dar kartą perskaito:

Kiekvieną vakarą ant jazmino krūmo atskrenda mažytis 
paukštelis ir pagieda man su diena atsisveikinimo giesmę. 
Jis yra vienintelis, kuris mane lanko ir aš bijau, kad netrukus 
rudens šalnos pakąs jazmino lapų žalumą ir mažasis mano 
draugas išskris jieškoti saulėtų kraštų. Ir tada aš .liksiu dar 
vienišesnis ir nebeturėsiu 'ko vakarais laukti. Ir niekas nebe- 
palinkės man saldžių sapnų. . .

Nenustebk, kad rašau tuščius, sentimentalius žodžius. 
Visi džiovininkai yra jautrūs ir jų svaičiojimai nesuprantami 
sveikiesiems. Bet kai juoda mirties šmėkla stovi lovos galu- 
galvyje ir žinai, kad gyvenimas, kurio taip kadaise neįverti
nai, yra prarstas, norisi pasiimti visa, kas dar įmanoma: pa
sotinti akis jazmino žiedų baltumu ir surinkti visas, laukinio 
paukštelio iščiulbamas, gaidas.

Aš ramiai eičiau prie Au'kščiausiojo Teisėjo Stalo ir pa
silsėčiau šalia Audronės jei tu, Ale, man atleistum. Geri žmo
nės papasakojo, kad tu esi anapus vandenyno, surado tavo ad
resą ir aš galiu įvykdyti paskutinį savo norą — paprašyti at
leidimo. Esu laimingas, kad tu pasiekei Kanadą, ramesnį kraš 
tą tremties dienoms pragyveinti ir kai grįši į tėvynę per Vo
kietiją, sustok valandėlei mudviejų su Audrone aplankyti.

Domas.
Nedaug yra likę laiko iki ėjimo į darbą, bet Alė nesisku

bina. Šiandien ji į fabriką neis, bet pasiųs keletą siuntinių 
Domui ir prirašys daug daug liūdnų ir linksmų žodžių.

Saulė, kaip dovanas dalijanti nuotaka, kyla drovi ir pa
raudusi. Pluoštas spindulių žaidžia ant didelio, geltono voko 
ir karščiuojančio žmogaus ranka prirašyto lapo popieriaus, 
kuris yra sudrėkęs nuo ryto drėgmės ar nuo jaunos moters 
ašarų.
1951 m. Kanada.
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KULTŪRW£#K£OjVIKA
VATIKANO ARCHYVAI Į KANADĄ

Šiomis dienomis Kanadoje 
lankėsi Vatikano atstovai ir ty 
rė sąlygas čia dalinai įsikurti, 
jeigu kiltų trečiasis pasaulinis 
karas. Vatikano atstovai lan
kėsi Ottawoje ir tarėsi su Ka
nados ministeriu pirmninku p. 
St. Laurent. Šis nesutikęs 
keisti Kanados politikos Va
tikano atžvigiu, bet Vatikano 
atstovai užsitikrinę dėl vietos 
Vatikano archyvams, kurie yra 
turtingiausi pasaulyje. Esą 
Vatikano archyvai, jei bus rei
kalas, būsią perkelti į St. Hy- 
acinte, P. Q., prie pat Montre- 
alio.

PRANUI ALŠĖNUI 
40 METŲ.

Pranys Alšėnas, daugelio 
laikraščių bendradarbis, dr. Pa 
plausko teigimu, rugsėjo 27 d. 
sukako 40 metų amžiaus. Spau 
doje pradėjęs dirbti 1929 me
tais, taigi žurnalistauja jau 22 
metus. Paprastai tokios su
kaktuvės lietuvių nebūdavo pri 
imta minėt: jei amžius tai bū 
davo minimos senatvės—60 m. 
jei darbo, tai 25 ir panašiai. 
Na, jeigu draugai p. Alšėną 
nori greičiau pasendinti, tai 
mes vis dėlto linkime jam ne
senti ir ilgiausių metų.

KANADOJE ĮSISTEIGĖ 
VALSTYBINĖ BALETO 

KOMPANIJA
Talentinga anglė, balerina, 

įsteigė valstybinę kanadišką 
baleto kompaniją. Šitai kom
panijai dabar priklauso įvai
rių Kanados vietinių kompani
jų nariai.

Prieš keletą mėnesių Kana- 
don atvyko Celia Franca, kuri 
yra viena iš tų žvaigždžių, ku
rios priklauso žinomai Sadler's 
Welle Ballet kompanijai Ang
lijoje, su nusistatymu sukurti 
kanadišką baleto grupę. Ji 
pavadino savo organizaciją 
„the National Ballet Guild“. 
Šokėjai ir kiti, kurie tokį kul
tūrini veikimą šitame krašte 
rėmė entuziastiškai su tuo su 
tiko.

Ji keliavo nuo Pacifiko iki 
Atlanto jieškodama talentų ir 
ji dabar kompanijoje turi šo
kėjų iš viso krašto. Repeticijos 
yra laikomos senoje St. Law
rence Market salėje, Toronte. 
Kompanija pradės viešais pa- 
sriodymais šį rudenį.

Mss Franca atgabeno iš 
Vancouverio 4 šokėjus: Lois 
Smith, Mary Toochin, Helen 
Krusick ir Fergus Hunter, o iš 
Winnipeg© atvyko David 
Adams, kuris anksčiau šoko 
su Sadler's Wells ir Metropo 
litan Ballet Company Anglijo 
je. Kitas vakarietis, kurs pri
sijungė šitai kompanijai, yra 
Grant Strate iš Edmonton.

sijungtų prie kanadietiškos 
kompanijos. Iš Anglijos sugrį 
žo Lillian Jarvis ir iš New Yor 
ko Ruth Carse ir Olivia 
Wyatt.

Nauji kanadiečiai, tai yra 
Gottschalk'ai iš Halifaxo, ku
rie neseniai atvyko iš Latvijos 
ir sukūrė savo mokyklą šita
me rytiniame mieste, taipogi 
prisijungė prie šitos kompani
jos.

Toronto davė šitai kompani 
jai daugiausiai šokėjų, tokių 
talentingų žmonių kaip Kat
herine Stewart, Walter Fos
ter, Sydney Vousden, Natalia 
Butko, Myrna Aaron, Jeyce 
Hill, Ruth Carse, Diana Cilder 
house ir Oldyna Marusweska.

MINDAUGO GARBEI 
MISIOS

20.

KLAUSIA!
m AlSAK?WAi

VEDA JONAS J. JUŠKAITĖS

Spaudoje tenka skaityti apie eismo ir kitas katastrofas, 
kuriose žūsta nekalti žmo nes. Anądien, vykstant atos
togų j keūmą, vienas kelei vis sunkvežimio buvo kritiškai 
sužeistas ir mirė prieš mūsų akis. To šiurpaus vaizdo 
paveiktas pagalvojau, kam atitektų, mano sunkiai už
dirbtais pinigais įsigytas namas, automašina ir kitas kil 
nojamas turtas, jeigu aš netikėtai būčiau pašauktas iš 
šio pasaulio. Ar jį gautų lietuvių bendruomenė, anglų 
parapija, kuriai priklausau, ar kita institucija?
(Atsakymas į P. V., Dawson Yukon Territory, paklau
simą). •

Jūsų, P. V., paklausimas yra bos laivyno jūrininkams aukš 
tokio aktualaus pobūdžio pla
čiąja! mūsų visuomenei ne tik 
tai Kanadoje, bet ir už jos sie
nų kitose anglo-saksų šalyse, 
kur panašios testamentinės ir 

Kompozitorius Jeronimas Ka palkmio teisės nuostatai galio 
činskas (Boston, USA), dir
bęs visus metus, parašė dide
les mišias, kbrias paskyrė Min
daugo garbei, minint 700 nuo 
jo krikšto bei karūnavimosi 
Lietuvos karalium.

Mišios Mindaugo garbei yra 
parašytos keturiems solistams 
ir chorui su vargonų pritari
mu, įvedant keliose pakilesnė 
se vietose septynis varinius pu 
čiamuosius instrumentus. Kū 
rinys didelis — 98 puslapių 
spaudos ir 40 minučių išpildy
mo laiko. Naują kūrinį išleis 
prelatas P. Juras. Mišios ne
lengvos ir taikytos iškilmių 
dienoms.

SARPALIAUS — KALVAI 
ČIO ORKESTRAS

Čikagoje spalio 30 d. Sokol 
salėje duoda pirmąjį koncer
tą, kuriame solistais dalyvaus 
Lietuvos op. sol. A. Kalvaity
tė ir Metropolitain op. sol. A. 
Brazis.

— Op. sol. F. Pupėnaitė- 
-Vasiliauskienė ir Mrozinskas 
spalio 7 d. Lost Battalon salė
je koncertuos Tremtinių pagal 
bos komiteto naudai.

— Dainininkė brooklynietė 
A. Juodytė - Mathews dainuo 
ja Roxy teatro koncertuose.

— Dramos akt. S. Pilka 
Amerikoje sumanė literatūros 
rečitalius ir su jais lankysis lie 
tuvių kolonijose.

— Amerikos muzikos mo
kyklose dabar mokytojauja lie
tuviai muzikai: V. Marijošius, 
V. Bacevičius, H. Leonienė, J. 
Augaitytė.

— Liet. op. sol. V. Jonusš- 
kaitė spalio mėn. New Yorke 
ruošia savo koncertą.

— Kauno Konservtorijos 
prof. V. Grigaitienė pakviesta 
dalyvauti tremtinių naudai ruo 
šiamame New Yorke koncerte.

— Studentai: Alksninis ga- 
_____ _____ vo veterinarijos mokslams sti- 

Kanadiečiai šokėjai iš kitų pendiją ir Šimkūtė-farmarijos 
kraštų taipogi sugrįžo, kad pri JAV universitetuose.

ja, kad turėdamas Jūsų malo
nų raštišką sutikimą, skubu at
sakyti šiame skyruje.

Vienas iš ryškiausių „lais- 
sez faire“ ekonominės siste
mos bruožų yra ta neįkainoja
ma teisė ir laisvė disponuoti 
pagal savo nuožiūrą savo že
miškuosius turtus. Savininkui 
— Kanadoje piliečiui kaip ir 
nepiliečiui — valstybė įstaty
mais garantuoja teisę pasielg 
ti su savo kilnojamu ir nekil
nojamu turtu taip, kaip jam 
patinka. Kol savininkas yra 
gyvas, jis gali savo žemės skly 
pą parduoti už nominalinę kai 
ną, savo mašiną padovanoti ir 
duoti darbininkams įsakymą su 
deginti jo biblioteką, jeigu jis 
akimirkos pagautas užsimany
tų tai padaryti. Ta neribota 
apsisprendimo teisė, kol ne
pakenkiama kitų legitymiams 
interesams ar valstybės saugu
mui, respektuojama iki kraš
tutinės konsekvencijos. Priva 
ti iniciatyva žemiškųjų gėry
bių paskirstyme yra pabojama 
ir po savininko mirties. Bet 
jo valia turi būti išreikšta tam 
tikroje, nustatytoje pastovio
je formoje, iš kurios gyvieji 
galėtų išskaityti velionies ne
dviprasmiškas intencijas. Tai 
paprastai padaroma paskuti
nio testamento pavidale.

1. Testamentas — virš visako.
Testamentas juridinėje ter

minologijoje reiškia formalų 
dokumentą, Kanadoje papras
tai surašytą oficialiomis kalbo
mis — anglų ar parncūzų, ku
riame testatorius aiškiai nuro 
do, kaip jis pageidautų, kad 
jo turtas būtų paskirstytas po 
jo mirties. Galiojantį testa
mentą kiekvienu metu gali su 
daryti kiekvienas psichiškai 
sveikas gyventojas, kuris turi 
daugiau kaip 21 metus am
žiaus. Išimtys amžiaus atžvil 
giu daromos tarnaujantiems 

ginkluotose pajėgose ir preky

Mielas, Pone Redaktoriau!
Nuoširdžiai dėkoju už laiš

ką ir prašau man atleisti 
delsimą tamstai parašyti.

Aš gavau tamstos laišką 
džiulių manevrų išvakarėse, 
dienų trankėmės po kalnus, ry 
žiu laukus ir keikėm prancūziš 
kus batus, kurie, jau pirmame 
ikilometre užgraužė ant kojų 
pūsles.

Na, bet tas taip pat jau pra
eity, o dabar ir vėl pradėjom 
savo monotonį kario, teisin
giau darbininlko gyvenimą.

Jūsų redaguojamo laikraščio 
kol kas dar negaunu. Malonu 
būtų gauti. Mes visi, čia esan 
tieji, lietuviai legionieriai ne
paprastai esame išsiilgę lietu
viško žodžio. Tiesa, man kai 
kada p. Radavičius (buvusis 
legionierius) prisiunčia iš Vo
kietijos keletą lietuviškų laik
raščių, kuriuos aš, perskaitęs, 
pasiunčiau į kitas kuopas ma
no tautiečiams. Deja gaunu 
labai retai. Tačiau vistik aš 
jam esu nepaprastai dėkingas, 
mes žinau, kad jis vargingas 
naujakuris tėra.

už
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Bū-
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KALENDORIUS

1951
AYETAAA.-S'

d.3 P A LIS
1 P Marija Rož., Mantis, Kirvė.
2 A Angelai Sargai, Erdvilis, Parundė.
3 T Evaldas, Teresė, Ašarė, Milgydas.
4 K Pranciškus Asž., Roz. Uponė, Gailius.
5 P Placidas, Upinė, Palemonas.
6 Š Brunonas, Ašarytė, Buivydas.
7 S Morkus, Perkūnatėlė, Mažrimas.

8 P Simeonas, Brigita,
♦

Lindeika, Daugis.
9 A Padėkos d., Dionizas, Eglė, Krytis.

10 T Pranciškaus Borg., Jaunė, Butautas.
11 K Zinaida, Verpė, Barnustas.
12 V Valfridas, Serafinas, Maldė(ka, Ugnis.
13 Š Eduardas, Žeminėlė, Norutis.
14 S Kalikstas, Gendrė, Mindaugas.

15 P Teresė, Kirbaidas, Ina, Ėdė.
16 A Viktoras, Jadvyga, Bitė, Geluonis.
17 T Marija Marg., Gytė, Saigūnas.
18 K Lukas evang., Liubavas, Mylita.
19 P Petras, Grytė, Rūstulis.
20 Š Morta, Gedainis, Saulė.
21 S Hiliarijonas, Uršulė, Gilanda, Tureitis.

22 P Pilypas, Severinas, Mynė, Narbutas.
23 A Teodoras, Ramutė, Budzilas.
24 T Rapolas, Ark., Daugalis, Undinė.
25 K Krizantas ir Darija, Karigaila.
26 P Evaristas, Minginta, Nargis.
27 Š Frumencijus, liūtė, Ramojus.
28 S Simas ir Judas, Vikis.

29 P Kristaus Kar., Narciz., Gelgaudas, Žemaitė.
30 A Marcelijus, Rūstulė, Skirgaila.
31 T Liucilė, Sargė, Tyris.

tojoje jūroje. Testamentas pa 
prastai surašomas specialiai 
tam tikslui atspausdintuose pa 
tvaraus popieriaus blankuose, 
įrašant atatinkamas pavardes 
ir turto paskirstymo detales 
tuščiai paliktuose skyriuose. 
Jo būtinos sudedamosios da
lys yra testatoriaus ir nema
žiau kaip dviejų liudininkų pa
dėti parašai jiems visiems 
esant kartu. Liudininkų ates
tacija nėra reikalinga tik Sas 
katchewano provincijoje taip 
vadinamuose holografiniuose 
testamentuose, kurie būna iš
tisai surašyti testatoriaus ran
ka ir jo pasirašyti. Šiaip liu
dininkais negali būti asmenys, 
kuriems pagal tą testamentą 
yra kas nors užrašoma. Jeigu 
testamente nenurodoma, įkas 
turi po testatoriaus mirties jo 
paliktą turtą paskirstyti tarp 
paveldėtojų, Surrogate teis
mas kviečia administratorių.

Dvi iš charakteringųjų kiek 
vieno testamento savybių yra, 
kad jis įsigalioja tik testatoriui 
mirus ir gali būti prieš jo mir 
tį pakeistas nauju testamentu. 
Taip pav., Jurgis, sudaręs ga
liojantį testamentą, kuriame vi 
sas savo santaupas banke 3000 
dol. sumoje užrašo savo bičiu
liui Aleksui, gali neatsiklausęs 
A. A. tuos pinigus iš banko iš 
imti ir sunaudoti. J. mirus, A. 
gaus tik pinigų banke likutį, yra — žmonos ir vaikų prašo- 
jeigu toks iš viso ten dar bus. 
Klausulės, kad tai esąs pasku 
tinis ir neatšaukiamas testa
mentas, yla negaliojančios. At 
sargūs testatoriai visada įra
šo, kad mirus vienam asme
niui, testatoriaus palikimas ati 
tektų jo vieton numatytam ki
tam asmeniui. Jeigu to nepa
daroma ir asmuo, kuriam tur
tas numatytas numiršta prieš 
užrašytoją, palikimas traktuo 
jamas lyg testamento iš viso 
nebūtų buvę sudaryta. Paste
bėtina, kad santuoka norma
liai panaikinta prieš jos suda
rymą surašytą vyro testamen
tą.

Plačiai yra žinomas turtuo
lio tipas, kuris visą savo lobį 
užrašo savo gaspadinei ir ati-
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Mėnulis: Jaunas — 1—30 dd., Priešpilnis — 8 d., Pilna
tis — 15 d., Delčia — 22 d.

Saulė: Spalio 7 d. — teka 6.04, sėsta 5.32; 14 d. — teka 
6.13, sėsta 5.19; 21 d. — teka 6.22, sėsta 5.07; 28 d. 
— teka 6.32, sėsta 4.56.

ma paveldėjimo teisę iš žmo
nos ir vaikų. The Dependents 
Relief Act įstatymai, išleisti 
atskirų provincijų, numato to
kiais atvejais išeitį. Surrogate 
teismas artimųjų giminių — 
bet tik artimųjų giminių, tai

mas, gali tokį testamentą jų 
naudai modifikuoti arba net 
visai panaikinti tokiu atveju, 
jeigu prašantieji neturi iš ko 
gyventi pagal jų užimamą sta
tusą socialiniame gyvenime.

2. Kai mirštama nepalikus 
testamento.

Didelis skaičius gyventojų, 
daug jaunų ir sveikų, ateina 
pas advokatus, notarus bei ki
tus teisininkus ir surašo tiks
liai suredeguotus testamentus 
keliose kopijose. Jie laiko jas 
pas save, saugoja banko seife 
arba įduoda tiems, kurie nu
matyti paveldėtojais. [Tokie 
užrašytojai ramūs, 
kad staigios mirties atveju jų 
sunkiai sutaupyti pinigai ar

Jie žino,

čia pasilikusiam.
Klimatas neįmanomas. Ne

veltui sakoma, kad Madagas
karas yra baltųjų kapinės. Ir 
tas tiesa. Čia pasilieka ilges
niam laikui, tik stiprios sveika 
tos ir geležinės valios žmonės. 
Nedaug jų yra, bet tie, kurie 
apsipranta, gyvena gerai, ta
čiau tai nedidelis skaičius.

Maliarija, dizenterija, neiš-

klimatas, nepakenčiami parazi tą įtikinti, bet veltui ir, paga- 
tai kankina mus ir sendina, liau tarytum susitarę, trau- 
Bet nieko nepadarysi, tenka kiam būrio kantinan ir ten pa
kęsti dantis sukandus ir lauk
ti geresnių laikų.

Kiekvieną rytą, saulei te
kant, gauname kiekvienas po 
15—20 malgašų, kirviais ir 
pjūklais apsiginklavę, traukia
me tamsion, paslaptingon, 
džiunglėm Ak, ji puiki žvilgs
niui, bet žiauri kūnui.

Supoška kirviai, sužvanga 
pjūklai ir netrukus milžiniški, ta, grąsinamai kriokdamos, že- tas karštis dienos metu, šaltis 
tūkstančiais metų nepaliesti, myn, o po minutės vėl sudariu ir ledinis vėjas naktį netrun- 
medžiai krinta krūmų glėbin.

Graudu, liūdna ir kartu juo 
kinga, nes štai piktai čirškian
ti, mus plūstanti, maža bezdžio 
nikė, jos namui susiūbavus, šo 
ka kitan medin ir pameta savo 
vaiką. Bet štai, ji drąsiai, žai
bo greitumu, atsirado žemėj ir 
užsimetus savo vienintelį ant 
nugaros, dumia mus plūsdama 
tolyn.

Taip bekeikiant uodus, be
sigėrint paslaptinga džiungle 
ir bekoliojant tuos tinginius bjaurios formos, tropikų var- 
melgašus, slenka dienos, o va- nalėšo lapai, o vietoj malonaus 
karais abu su Juozu, suradę ty paukščių čiulbesio išgirsti bjau

baigiam savo beprasmes disku 
sijas <vyno svaigesy.

Madagaskaro gamta puiki.
Madagaskaras yra kalnų ir 

kalnelių kraštas. Nesuskaito
mos upės apjausia tartum kas 
pinu nepabaigiamus kalnus, 
pergręžia juos ir, susitikę vėl 
milžinišką granito bloką, pa- aiškinamas kraujo apnuodiji- 
suka dešinėn ar kairėn ir krin- mas, lytinės ligos, nepapras-

Laiškas iš Madagaskaro
Madagaskaras — pietrytiniame Afrikos šone la

bai didelė sala, apsupta Indijos vandenyno vandenų. 
Ji priklauso Prancūzijai. Praeito karo metu, Prancū
ziją okupavus vokiečiams, sala buvo užimta anglų.

Tad, mielas pone, jeigu tams 
tai tai nesudarys ypatingų 
kūmų, prašau prisiųsti, 
siu Tamstai, visų tautiečių 
du, nepaprastai dėkingas.

Čia, Madagaskare, mes esa
me apie 10 lietuvių legionierių. 
Mes esame gan tolokai nuo vie 
nas kito, bet vis tik dažnokai 
susitinkam, bei susirašinėjam.

Žinau aš taip pat, kad čia 
yra tamstos minėtas profeso
rius, p. Galvanauskas, bet su 
juo ryšio iki šiol neturiu.

Šiuo metu, aš su dar vienu 
tautiečiu — Stelmoku Juozu, 
gyvename mažame, nešvaria
me ir dvelkiančiame negrų kai
mely — Fort Carnot ir ant di
džiulio kalno viršūnės statome 
kariuomenės postą.

Esame giliai džiunglėse. Ne 
nusidirbam perdaug, nes pri
žiūrim dirbančius
(taip vadinasi čiabuviai), bet ir prisiminimais.
tie prakeikti uodai, įkyrios mu tėvynės kankinamos ir ginčija- ūksėjimą ir tų nepakenčiamų noma minuse), 
sės ir šlykščios dėlės neduoda mės dėl ateities. Jis prisiekęs uodų zvimbimą.
ramybės. Be to, nepakenčiamai pesimistas ir įsivaizduoja atei- 
karšta saulė ir kas valandą pi- tį tik juodomis spalvomis pieš- kartu žiauri ir nepaprastai pa- vandens, užtenka nusiprausti, 
lantis atogrąžų lietus, keikti tą. Aš priešingai. Tad gin- slaptinga: Ji įdomi atvyku- per visą savaitę, 8 asmenų šei- 
verčia. Nepaprastai žiaurus čijamės, stengiamės vienas ki- šiam, bet nepakenčiama ilgiau rnai, tai dar neviskas. Jie nesi

sios vilnį skuba, jau ramesne ka, pilnus entuziazmo ir tur- 
vaga, plačian Indijos vandeny- 
nan.

Puiku čia. Amžniai žalT me 
džiai ir krūmai, amžinai žydin 
ti gėlė ir niekuomet nenutils
iantis paukščių čiulbesys stu
mia poezijon. Bet naktis pa
keičia visiką. Taip. Žiauriai 
pakeičia. Naktį amžinai ža
liuojanti medžiai juodai grąsi- 
namai atrodo. Puikius gėlės 
žiedus pakeičia fosforiniai,

namai atiteks tiems asmenims 
ar mylimiesiems, kurie labjau- 
siai to turto yra verti. Bet yra 
ir antra kategorija žmonių, 
kartais grabo vinis jau kalan
čių, kurie dėl nekalto nežino
jimo ar apsileidimo testamen
to nesudaro, nors ir turi nema
žą turtelį, politinio pabėgėlio 
mastu vertinant.

Jeigu asmuo miršta, nepali
kęs pagal Kanados įstatymus 
surašyto testamento, arba toks 
testamentas nesurandamas, vi
sas jo kilnojamas ir nekilnoja
mas turtas atitenka proporcin
gai giminėms apgal jų giminys 
tės ryšį: žmonai ar vyrui, vai
kams, tėvams, broliams, sese
rims ir tt. Juo artimesnis yra 
giminystės ryšys, tuo didesnė 
porcija palikimo jam atitenku. 
Jeigu tik viena giminė yra gy 
va ir susekama, jai. visas pa
likimas ir atitenka.

Nelegitymūs vaikai yra 
nepaveldingi. Dažnai sunku 
yra gimines surasti ir iš viso 

Nukelta į 7 puslapį.

praustų niekuomet, bet kas 
antra diena, apskrities viršinin 
ko (europiečio) įlakytas, kai
mo seniūnas turi viešai nusi
prausti ir sudaryti sąrašą as
menų, kurie nepasekė jo pa
vyzdžiu, tuomet, tie pastarieji, 
sumoka 200 frankų baudą.

Aš galėčiau labai daug pa
vyzdžių duoti apie jų švaros 
baimę, apie neįsivaizduojamą 
tinginį, apie vagystes, apie jų 
didžiavimąsi savo bjauriomis 
ligomis ir parazitais, bet bijau, 
jau ir taip mano perilgu laiš
ku tamstai įgrįsti.

Baigsiu, brangus redakto
riau. Iš anksto tamstai dėko
ju, visų lietuvių legianierių 
vardu, už man pažadėtą tams
tos redaguojamą laikraštį. Jis 
mums padės stumti praeitin 
mūsų nepavydėtinas dienas, 
suriš mus su tautiečiais, kurie 
jau surado laimę ir gyvenimo 
tikslą toli nuo tėvynės, bet lai
mingoj, laisvę gerbiančioj šaly.

Dėkoju tamstai už man pa
rašytą laišką ir už atkreiptą 
dėmesį man, vargingam dėl

to trokštančius europiečius, 
amžinybėn pasiųsti. Taip, 
brangus pone redaktoriau, Ma 
dagaskaras yra baltųjų kapi
nės ir tai yra gryna tiesa. 

Žmonės. Och Dieve!
yra nešvariausi sutvėrimai, 
įsivaizduojami tinginiai, 
gys ir melagiai. Tiesa. Čia 
viena rasė
Tai yra pavyzdys net dauge
liui europiečių, deja, tai. yra 
tik maža saujelė.

Pone redaktoriau, aš buvau
Seneiale, Pietų Afrikoj, Dži- laisvės ir . gerovės kovojan- 

malgašus lią vietelę, dalinamės įspūdžiais rų milžiniškų rupūžių kvarki- buty ir Indokinijoj, bet malga-
Ilgimės abu mą, išalkusio krokodilo šiurpų šai sumuša visus rekordus (ži-

Tai 
ne- 
va- 
yra 

Uva" vadinama.

Juk vieno kilogramo kon- 
O taip. Čia gamta puiki, servų skardinės, pripildytos

čiam legionieriui.
Rašyk man, redaktoriau, ne 

delsdamas, keletą žodžių ir aš 
esu tamstos tarnas ir mano 
negabi plunksna ir netvarkin
ga mintis tamstai priklauso.

Laukiu nekantriai.
V. Sapiega.
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sužinoti, ar velionis giminiu tu 
rėjo. Ryškus pavyzdys yra 
mūsų konsulatų karts nuo kar 
to spaudoje talpinami, skelbi
mai atsiliepti gimines palikimo 
pasidalinimo reikalu.
3. Turtas valstybei, jeigu nė

ra testamento nei giminių.
Jūs, p. P. V., savo laiške ra

šote, kad Jūs neturite nei šei
mos, nei Jums žinomų gyvų 
giminių. Jeigu Jūs netikėtai 
būtumėte pašaukti iš šio pa
saulio“ — Jūsų žodžiais — ir 
nepaliktumėte testamento, Jū
sų visas kilnojamas ir nekilno
jamas tūrtas, jeigu neatsirastų 
Jums iki šiol nepažįstamų gi
minių, kurie galėtų įrodyti gi
minystės ryšį, pereitų Kana
dos valstybinėn nuosavybėn. 
Jeigu Jūs turtas mirties metu 
rastųsi ukon ar North West 
teritorijų ribose, jis atitektų fe 
deralinei Dominijos vyriausy
bei. Jeigu Jūsų nuosavybė mir 
ties metu rastųsi kurioje nors 
provincijoje — ją paimtų tos 
provincijos iždas, tos provin
cijos visų pliečių gerovei ir la
bui. Jūsų turtas neatitektų to 
kiu atveju nei lietuvių bend
ruomenei, nei parapijai, kurios 
nariu Jūs esate, nei kuriai nors 
kitai privačiai institucijai, nei 
Jūsų geriausiam draugui, nors 
Jūs būtumėte tokį sąvo pakei-

davimą pareiškęs ir net raštu 
prieš savo mirtį, jeigu Jūs ne
paliktumėte formalaus galio

jančio testamento.
Tokiai situacijai išvengti 

yra išeitis — sudaryti dar šian 
dien formalų galiojantį testa
mentą. Sveikata ir jaunystė 
neturi reikšmės. Apokalipti- 
nis raitelis visada budi ir nei 
jauniausias, nei sveikiausias ne 
gali būt tikras, kad jis dar ry
toj jo neatlankys, staiga ir ne 
lauktai šioje aukštos civiliza
cijos ir greitų bet ir žmogaus 
gyvybei pavojingų susisiekimo 
priemonių eroje.

Apmokamos atostogos

(Atsakymas j ponios D. C., 
Toronto, Ontario paklausimą).

Apmokamas atostogas Ka
nadoje galima gauti viehoje 
darbovietėje ir neišdirbus vie
nerius metus. Problemos, su 
sijusios su jų gavimu, plačiau 
buvo nagrinėjamos šiame sky 
riuje praėjusią vasarą. Jas ga 
Įima rasti „Nepriklausomos 
£Į sodaiĮ -tu o?6I „soAnjaiq 
d., 22(216) numeryje. Tie pa
tys nuostatai, su kai kuriais ne 
esminiai pakeitimais, tebėra 
galioje ir šiais metais. Nuro
džius adresą „NL“ Administra 
cijai Jums bus prisiųstas to nu 
merio egzempliorius. -

(Copyright)
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Kanados ir Europos siuvėjas Toronte •

JOhAS INDRELĖ 
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškas 

' kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas :
:k „ SĄŽININGA! IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.
Telefonas: ME 8522.
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Tabako ūkio pardavimai
Baigėsi vėl „tabacco harvest“ 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.

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.

TE L. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai 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 
i pasaulines, nacionalines bei vietos žinias,

straipsnius ir paveikslus.
' NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi

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

: NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų,
< klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
! kimus ir korespondencijas.
I UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS .ŠIANDIEN PAT.

Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei rne-
f tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny
i $ 11.00, _pusei metu $ 5.50.
į Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica-
' go 8, Ill., U. S. A.

statutą. Sąskrydžio dalyviai 
buvo suglaustai supažindinti 
su šiuo klausimu ir vėliau vie
tovėse gaus atitinkamus pro
jektus apsvarstyti ir pareikšti 
savo nuomones.

Svarstytas skautiškosios spau 
dos reikalas. Konstatuota di
delė „Skautų Aido“ pažanga 
ir numatoma pagyvinti jo pla
tinimo ir rėmimo akciją.
1952 m. skautai sulauks 
tradicinio kalendorėlio.

Rugsėjo 2 d. posėdžiai 
tęsiami vaišingoje dr. J. Ta
mošaičio pastogėje. Pirmąją 
dieną sąskrydžio dalyviai už
baigė jaukiame pobūvyje, An 
sel Cate svetainėje. Čia visi 
buvo skaniai pavaišinti. Už tai 
tenka didžiausia padėka Cleve 

nuo pat pradžios (1918 m.) Lie 'lando skautų mamytėms, tė- 
tuvos kūrimosi sunkumų, per °'""”4’"
nepriklausomybės laikų klėstė 
jimą, per pogrindžio pavojus, 
per tremties vargus, per emi
gracijos plotį, jau 33 metus te 
betęsia savo veiklą į ateities 
viltis.

Iš pranešimų konstatuota 
stiprėjimas lietuviškosios skau- 
tijos šiame krašte, geri santy
kiai su Bey-Scouts of Ameri
ca (BSA), pabrėžtas skautų 
vienetų ir dvasios vadų glau
dus bendradarbiavimo reika
las, auklėjant skautus. Lietu
viai skautai yra pirmieji JAV, 
kurie užmezgė oficialius ryšius 
su BSA, gaudami savo atstovą 
prie jų aulkščiausios vadovy
bės National Scout-Executive 
titulu. Taip,pat lietuviai skau 
tai pernai buvo vieninteliai, ku 
rie stovyklavo II-je Tautinėje 
BSA Jamboreeje — Valley 
Forke, Pa. Skatintinas Lietu
vių skautų bendravimas su 
BSA, registruojant ten savo 
vienetus. Iš gautosios patir
ties — nėra pavojaus nustoti

I t

VEDA SKTN. J. BULOTA.
LIETUVIAI SKAUTAI JAV.

jama lietuviškai visuomenei 
bei skelbiamas kenčiančios Tė 
vynės reikalas — tai dirva, ku
rioje Lietuvos skautai energin 
gai reiškiasi. Į skautų darbus 
vis plačiau ir giliau įsitraukia 
jų tėvai, bičiuliai ir rėmėjai. 
Lietuvos skautai yra viena iš 
nedaugelio organizacijų, kuri

Rugsėjo 1—2 dienomis Cle- 
velande (Ohio) buvo pirmas 
JAV rajono Lietuvių Skautų 
Brolijos vadų sąskrydis.

Atsidavę skautiškajam dar
bui ir lietuviškajam jaunimui 
vadovai, aukodami Darbo sven 
tės savaitgalio'poilsį, suvažia
vo iš JAV platybių vienon vie
ton pasidalyti savo rūpesčiais 
ir pasitarti dėl veikimo gairių 
ateityje. Čia juos brolišku ir 
lietuvišku vaišingumu priėmė 
Clevelando lietuvių skautų vie 
tininkijos ir skautų tėvai bei bi 
čiuliai.

Rugs. 1 d. erdviuose vietos 
YMCA rūmuose, Vyr. Skauti 
ninko V. Čepo žodžiu buvo pia 
dėti sąskrydžio darbai. Jie vy 
ko posėdžiuose, paįvairinami 
iškylomis, iškilmėmis bei vai
šėmis ir užbaigti skautišku 
laužu.

Pradėdami sąskrydį skautų 
vadai Marijos Giesme pager
bė paskutinio Lietuvos Respub 
likos Prezidento ir Lietuvos 
Skautų S-gos Šefo A. Smeto
nos, Lietuvos Skautų Brolijos 
vado — kankinio pulk. J. Ša- 
rausko, partizanų kovoje kri
tusio sktn. inž. J. Milvydo ir 
kt. skautų bei vadų atmintį. 
Kenčiančiai tėvynei sugiedotas 
Tautos himnas.

Vienos skautiškos šeimos 
broliai, kurie jau ilgokai nesi-
matė, pasidalino savo rūpės- vienetuose lietuviškos dvasios, 
čiais bei džiaugsmais, praneš- tačiau atsiranda plati dirva 
darni apie liet, skautų veiklą dirbti bendrąjam Lietuvos rei- 
jų vietininkijose. Esamomis kalui.
sąlygomis darbas visur sklan- Smarkiai pakitėjus Pas. Liet, 
džiai eina. Daromos iškylos, Skautų S-gos organizacinei 
stovyklos, sueigos, talkininkau struktūrai, norima keisti S-gos

II 1.1 llll llllli-rUBMMir'
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w Villasalieciams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektnnių reikmenų taisyme.
§ Prekyba ir pataisymai. §
| pete‘s Radio service |
| 7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 |

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

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

. MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
. .LESLIE MACKINTOSH ,

Anglų kalbos mokytojas i.irf tautiniame YMCA skyrių 
je Monfrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS ; 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite trie
; dolerius mėnesiui. !

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg'd., P O. Box 294. Westmou.i>t,

, Quebec

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 
"lietuvių draugą.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES '

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529
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COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC 
LICENZIJUOTAS ELEKTROS KONTRAKTORIUS

H. LAPAS
PATAISYMAI

VISŲ RŪŠIŲ ELEKTRIŠKI ĮRENGIMAI BEI 
322 WILLARD Ave.

TELEF.: MU 6337 TORONTO - Ont.

O 
savo

buvo

mos ir niekinamos Karo Mu
ziejaus ir Gedimino Pilies šven 
tovės, čia užjūryje lietuvis ga
li atsigauti dvasioje ir susi
kaupti ateities darbams.

Sąskrydis rugs. 2 d. vakare 
buvo užbaigtas laužu dr. J. Ta 
mošaičio rezidencijoje, gęstant 
auksiniam saulėlydžiui didin
goje Erie ežero pakrantėje. 
Čia skautukai rodė savo sma
gius pokštus, skambėjo lietu
viška daina, girdėjom prityru
sių skautų vadų prisiminimus 
ir visuomenininkų prasmingas 
mintis.

Gal kiek pavargo sąskrydžio 
dalyviai, tačiau į vietininkijas 
jie grįžo su pakilusia dvasia ir 
nauja energija vesti Lietuvos 
vaikus Dievui,-Tėvynei ir Ar
timui keliu. J. B.

LIETUVIAI SKAUTAI 
VOKIETIJOJE.

Gegužės 16 d. buvo pasira
šyta tarp Lietuvių skautų Va
deivos Vokietijoje ir Vyr. vo-

vams bei rėmėjams. Skautų 
bičiulis p. B. Gaidžiūnas rodė 
apžvalginę filmą iš Vliko gyve 
nimo, partizanų gyvenimo, 
1948 m. Tautinės stovyklos Al 
pėse ir kt. Vietos visuomenės 
atstovai ir skautų bičiuliai sa- '.kiečių skautininko skautų susi- 
vo kalbose pareiškė daug šiltų 
žodžių skautų vadams, iškelda
mi lietuviškojo jaunimo pro
blemas šiame krašte ir raginda 
mi nugalėti jas su skautišku 
optimizmu.

Sekmadienį, rugs. 2 d., anks 
ti rytą sąskrydis ir Clevelando 
skautai-tės aplankė paskutinio 
jo Lietuvos Respublikos Prezi
dento ir Skautų S-gos Šefo a. 
a. A. Smetonos kapą Knolhvo 
od mauzuliejuje.

Vidurdienį Clevelando lietu
vių kultūriniame darželyje 
prie dr. J. Basanavičiaus pa
minklo buvo iškilminga Cleve
lando sakutų vietininkijos su
eiga. Po oficialiosios dalies 
sktn. Jonaitis trumpai atpasako 
jo Clevelando Lietuvių kultū
rinio darželio atsiradimo isto-

tarimas, kad: pagal Tarptau
tinio skautų biuro nutarimą, 
svetimame krašte esą skautai 
turi įsijungti į to krašto skau
tų sąjungą ir jai priklausyti..

Šis susitarimas duoda teisę 
Lietuvių skautams dalyvauti 
Tarptautinėse skautų stovyk
lose (tokia stovykla rugpiūČio 
mėn. 3—13 d. įvyksta Austrijo 
je).

' Įsijungimas suteikia lygias 
teises ir prievoles lietuviams 
skautams, kaip vokiečių skau
tams : papigintos kelionės ge
ležinkeliais, pasinaudojimas 
sįkautų nakvynės — iškylų na
mais, pašalpos iš vokiečių skau 
tų ir valstybės.

Visi lietuviški vienetai pri
klauso lietuvių skautų vadei
vai Vokietijoje, kuris renka-

riją. Jo pradžia siekia 1929 m. mas pagal nustatytą Lietuvių 
Žalumynuose paskendusiame Skautų Statutą. Vadeiva įei- 
šlaite yra dvi gražiai apipavi- na į Vokiečių skautų vadovy- 
dalintos terasos, kurios sujung bę ir jis atstovauja Lietuvių 
tos akmeniniais laiptais, prime skautus Vokietijoje.
nančiais Birutės kalną Palan- lietuvių vienetai įsiregis- 
goje. Apatinėje terasoje yra truoja į gyvenamo krašto Vo-
paminklas su dr. J. Basanavi
čiaus biustu — Lietuvos Šau
lių Sąjungos dovana. Viršuti
nėje terasoje — dr. V. Kudir
kos biustas — Lietuvos Kari
ninkų Ramovės dovana. Pui
kioje darželio aplinkoje, prie 
iš Lietuvos atgabentų pamink 
lų, kiekviena^ pasijunta tar
tum patekęs Tėvynės kertelėm 
Šiuo metu, kai žiauriai naikina

kiečių Skautų Sąjungą (BDP), 
bet pasilieka savarankūs vie
netai. Kiekvienas vien.tas va
dovaujamas vieneto vado vokie 
čių tunte ir vadas turi lygų bal 
są kitiems vadijos nariams.

Vadai ir skautininkai lietu
vių vienetams skiriami ir tvir
tinami tik lietuvių vadovybės. 
Paskyrimai daromi pagal lietu 
vių skautų nustatytą tvarką

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Veidun 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 išsimolkėjimo sąlygomis.
6 krautuvės Montrealyje. Pirksite pigiau negu kitur. ( 

Mūsų atstovas lietuvis ]
JUSTAS STROPUS

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

TR 1610 (6672 Beaulieu St., Ville Emard).
it vtrrymrmm-.-.-.nwsitr* •- ■ t 1 v vra
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DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. A R M A L I S

76 Culver St., SIMCOE, Ont.

ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ:

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.* •7

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS fi

E-D* BELANGER & SONS |
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE .

GARANTUOTAS DARBAS. |

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
-IT -Hr J
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SKILO KANADOS LAS ORGANIZACIJA
Ilgesni laika fermentavusis 

Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio 
Kanados vad. Vietininkija pa 
galiau išsiliejo j atvirą ir vie
šą skilimą. Norėdami būti ob
jektyvūs ir nešališki, GG skai
tytojus informuojame kiekvie
nos šalių padarytais viešais pa 
reiškimais.

Viena LAS pusė turėjo sa 
vo šalininkų suvažiavimą To
ronte rugsėjo 8 d., kita rugsė
jo 15 d. Abu suvažavimai pa
tiekia viešus pareiškimus, ku
rie žemiau ir seka.

Vienos pusės pareiškimai.
Daug buvo rašyta spaudoje, 

kad LAS Kanadoje įvyko ski 
limas dėl nesutarimo vedamai 
politinei linijai. Vienas kitas 
asmuo, o ypač buvusios Vieti 
ninkijos Valdybos Vicepirmi
ninkas Steponas Jakubickas 
per jėgą norėjo įgyvendinti į 
orkanizaciją diktatūrinius ir 
vadistinius principus ir pasi
skelbti „karaliuku”. LAS 
Kontrolės Komisija pilname 
kvorume, matydama esamą pa 
dėtį, remdamasi įstatų 48 para 
grafu „b“ punktu, š., m. rug
sėjo mėn. 8 d. sušaukė nepap
rastą Kanados Vietininkijos 
skyrių atstovų suvažiavimą per 
rinkti visus Vietininkijos val- 
domuosus organus, atstatyti 
kritišką padėti ir LAS politinę 
liniją įvesti į demokratinius rė 
mus pagal įstatus ir programą. 
Suvažiavimo prezidiumah vien 
balsiai buvo išrinkti Dr. Anta
nas Barkauskas — pirmininku, 
Stasys Beipšys — vicepirmi
ninku ir Vacius Venckus — 
sekretorium.

Išklausius visus pranešimus 
ir diskusijas, vieningai buvo 
užgirtas Jakubicko pašalinimas

iš LAS, jo vadovaujamo sky
riaus likvidavimas ir naujų vie
tininkijos organų išrinkimas.

Slaptu balsavimu Vietininki
jos Garbės Gynėju išrinktas 
Dr. Juozas Kaškelis. (Toron
to).

Vietininkijos Valdybon, ku
ri pasiskirstė pareigom, sekan
tys :

Dr. Antanas Barkauskas — 
Pirmininku (Toronto) ;

Stasys Beipšys — Vicepin- 
mininkas (Hamilton) ;

Edvardas Bumeistas — Or
ganizacinio Skyriaus Vado
vas (Toronto) ;

Jonas Jurkšaitis — Kultūros 
ir propagandos vadovas (To
ronto) ;

Vacius Venckus — Spaudos 
ir informacinio Skyr. Vadovas 
(Toronto) ;

Onutė Snapelytė — Sekre
torius. Kandidatai liko: Juo
zas Pyragius, Juozas Biliūnas 
ir Pranas Berneckas. Kontro
lės komisijon:

Adomas Urnavičius (Toron
to) ;

Jonas Nevardauskas (Mont 
real) ;

Viktoras Petraitis (Hamil
ton).

Garbės teisman: Kostas Pa
kalniškis (Toronto)., Antanas 
Šalčiūnas ir Stasevičius (Ha
milton). Baigiantis suvažiavi 
mui buvo išnešta rezoliucija ir 
perskaityti sveikinimai, kurie 
bus pasiųsti per Voice of Ame 
rica Kovojaniai Lietuvai, VLI- 
K‘ui, MLT-bai ir Lietuvos dip 
lomatijos Šefui min. Stasiui Lo 
zoraičiui. Perimti iš Jakubic- 
ko užgrobtą LAS turtą: spaus 
tuvę, laikraštį, pinigus, inven
torių ir dokumentus, suvažiavi 
mas įgaliojo naują Vietininkė.

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.

VICTORIA CLEANERS DYERS Ct).
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

p AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135 

jos Valdybą, panaudojant vi
sas reikiamas priemones, ku
rios tik bus reikalingos. Nau
joji Vietininkijos Valdyba yra 
pasiryžusi savo veiklą supozi- 
tyvinti gražiomis demokratinė
mis įdėjomis ir tąja kieta Lie
tuvos laisvės kova žadinti lie
tuviškoje išeivijoje vienybę, 
meilę, patriotiškumą ir gilų 
demokratiškumą. Daug sveiki 
nimų ir linkėjimų išreiškė sve
čiai, kurie užakcentavo, kad 
dabartinio LAS, kaipo plataus 
vidurio organizacijos egzista
vimas būtinas. Naujoji Vieti
ninkijos valdyba dėkojo suva
žiavimui už išreikštą pasitikė
jimą dideliuose organizacijos 
uždavniuose ir pažadėjo neap
vilti gražių orianzaiijos sieki
mų, bet su šventu pasaukoji- 
mu ir atsižadėjimu savęs siek
ti to taip didelio prieš akis sto
vinčio uždavinio ir budėti LAS 
sargyboje, kad jo tautiniai de
mokratiškas idėjas nepažeistų 
jokis siaurų diktatūrinių užma 
čių elementas.

1951 met. rugsėjo mėn. 8 d. 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Kanados Vietininkijos skyrių 
atstovų nepaprastas suvažiavi 
mas organizacijos vidaus per
sitvarkymo ir bendros politi
nės linijos nustatymo reikalu 
priėmė sekančio turinio rezo
liuciją :

Rezoliucija.
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis

nuo pat įsisteigimo dienos, dėl 
neaiškiai vedamos linijos, lie- 
tuvinkoje visuomenėje nerado 
prtarimo, o jame įsiregistravę 
kai kurie asmenys su diktatū- 
rinėm užmačiom stengėsi or
ganizaciją paversti diktatūri
niu vienetu, siekdami įgyven
dinti atgyventas asmeninio iš
kilimo problemas, kurios nesi
derina nei su daugumos narių, 
nei su demokratiškai galvojan 
čia lietuviška visuomene, nei 
su lietuvių tautos siekimais.

Sąjūdžio organas „Laisvoji 
Lietuva“, Steponui Jakubickui 
vedant, visa eile straipsnių už
akcentavo diktatūrinę linkmę.

Kanados Vietininkijos val
dybos narys St. Jakubickas or 
ganizacijoje šeimininkavo, kaip 
su savo asmens padaliniu, ne
siskaitydamas su Vietininkijos 
ir skyrių valdybomis ir dau
gumos narių valia.

Vykstant tokiai neleistinai 
padėčiai, Toronto skyrius ėmė 
si iniciatyvos, šį iškrypimą iš 
įstatų ir programos ribų veiki
mą sustabdyti.

1951 met. rugpjūčio mėn. 10 
d. LAS Toronto skyrius savo 
visuotiniame nepaprastame su
sirinkime vienbalsiai nutarė 
esamos padėties netoleruoti ir 
nuo vadistinių principų atsipa
laiduoti. O jeigu Vyr. Valdy
ba tam nepritars, tai ir su ją 
nutraukti ryšius. Nutarimui

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
! LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
| J. H. BENOIT I

|j , . ;
I Funeral Director ,
I
j NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8F.S PADĖTI
i
2102 FULLUM ST. AMherst 0«94 i

CAPITOL FURNITURE CO., |
S 391 St. Catharine St. W. Montreal. 4
^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- 4 
tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. Ą

| TEL. LA 8621. įi

-------- Jt ---------------------- =įi M ......==3fr'"'... -

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS, >

251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578. J

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

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

PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!
it - it ir - ar —t?---------if    m -

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO,
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui £0.0/ $1.000,o o
.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

inlkorpore pritarė Hamiltono ir atstatytoje laisvoje Lietuvoje 
kiti skyriai. demokratinių principų įgyven-

Kadangi dėl Jakubicko ža- dinimo.
[ingos organizacijai veiklos iš 3. LAS organizacijoje gali 
Iro Kanados Vietininkijos vai būti nariais visi lietuviai, bet 
dyba ir Garbės teismas, tai vie į ją stodami turi palikti turė- 
tininkijos kontrolės komisija, tus savo senus srovinius įsitiki- 
būdama pilname kvorume ir nimus už LAS organizacijos ri 
susipažinusi su esama padėti- bu ir derintis organizacijoje su 
mi, sukvietė 1951 m. rugsėjo daugumos valia, įstatais ir 
mėn. 8 d. nepaprastą skyrių programa.
atstovų suvažiaivimą išrinkti 4. LAS organizacija nesie- 
Vietininkijos valdomuosius or- kia absorbuoti kitų lietuviškų 
ganus ir nustatyti organizaci- partijų ir organizacijų. įsuose 
jos liniją. Nepaprastas skyrių savo veiksmuose pirmon eilėn 
atstovų suvažiavimas nutarė: stato lietuvišką vienbę, demcl-

1. LAS organizaciaj Kana- kratinius priniipus, toleranciją 
doje griežtai laikosi įstatų ir visiems lietuviškiems sambū- 
programos, kuri priimta visu- riams ir besąlyginę kovą už 
mos daugumos ir jokių paskir- Lietuvos laisvę.
tų „vadų” ar „vadukų” nepri- 5. Buvusio LAS nario Ste- 
pažįsta. pono Jakubicko nelegaliai veik

2. Galutinai atsipalaiduoja lai sustabdyti, jo užgrobtam or 
nuo visų buvusių ir esamų dik- ganizacijos turtui, dokumen- 
tatūrinio pobūdžio organizaci- tams ir organizacijos laikraštį 
jų dvasios ir savo veiklą grin- „Laisvoji Lietuva“ grąžinti or- 
džia gilia tautine, demokratine ganizacijai, yra įgaliota šio su- 
mintimi, ją deririant su visa važiavimo išrinktoji Vietinin- 
demokratiškai galvojančia lie- kijos Valdyba, kuriai šiuo rei- 
tuviška visuomene. Vieningai kalu duoti visi reikalingi įgalio 
jungiasi į kovą su visomis de- jimai ir ji gali panudoti visas 
mokratiškomis lietuviškomis or reikiamas priemones, kurias 
ganizaiijomis, siekiančiomis ras reikalinga.
Lietuvos Laisvės atstatymo ir Nukelta į 9 puslapį.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI.
PRAŠOME APLANKYTI.

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

A. GAURYS. P. ADAMONIS.

FILATELISTU ŽINIAI,

Festival of Britain proga, BRITŲ PAŠTAS išleido 
6 rūšių festivalį propoguoįančius 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 .

j ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

i IMPERIAL ALTO COLLISSION | 
Į G K E R A I T I S, \

Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį ( 
1 spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ai iš su | 
1 gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 v.i! £ 

ryto iki 7 vai vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. 1
> — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — j 
j-------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Out - — j

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Y Gerard Cool 4337 Verdun 
®Ave., Verdun. YO 3323.

J. Alcide Blais, 29—4ieme \ 
Avenue, Ville Lasalle. w

TR. 7849. S

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

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

Kreiptis po 5 vai. p. .p. ir lešt.

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.

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 N r. 3 — $ G.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntiny* Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

Z sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
1 sv. marrarino 
Siuntiny* N r. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2244 W 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

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

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

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

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

1 bv. žokolHde
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 N r. 19—$ 9.95
4 sv. rūkytų iaStmų
Z sv kiaulinių taukų
2 sv. tnniganno
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
454 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 av. kiaulinių taukų

l 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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SKILO KANADOS LAS ORGANIZACIJA
Atkelta iš 8 puslapio.

6. LAS Kanados Vietininki- 
ja bendradarbiaus su Vyr. 
Valdyba Volkietijoje tik tokiu 
atveju, jei ji sutiks su šioje re 
zoliucijoje ir suvažiavimo pro 
tokole paskelbtais nutarimais. 
Kitokiu atveju, LAS Kanados 
Vietininkija sudarys laikinę 
Vyr. Valdybę Kanadoje, kuri 
paruoš dirvą Vyr. Valdybos 
rinkimams. LAS vyriausi or
ganai veiklą turi nesabotuoti, 
bet vykdyti Sąjūdžio progra
mą ir įstatus.

Šią rezoliuciją skelba įgalio
tas suvažiavimo prezidiumas:

Dr. Antanas Barkauskas, 
Pirmninkas.

Stasys Baipšys, 
Vicepirmininkas. 
Vacius Venckus, 

Sekretorius.
Kitos pusės pareiškimai.
Š. m. rugsėjo mėn. 1 5d. Ka 

nados Garbės Gynėjui P. Pau- 
leniui susitarus su Vyriausia 
Valdyba buvo sušauktasc šis 
nepaprastas Kanados Vietinin- 
kijos skyrių atstovų suvažia
vimas

Nepaprastas Kanados Vieti 
ninkijos skyrių atstovų suva
žiavimas nuodugniai ir visapu 
siškai apsvarstęs Toronto sky
riaus nesklandumus, nesutari
mus ir kilusius ginčus, vienin
gai priėjęs išvados, kad:

1. LAS Toronto skyrių or
ganizuojant, oranizatoriaus bū 
ta didelio optimisto, tačiau ne 
apdairaus, kviečiant jam neži
nomus asmenis;

2. vos suorganizavus skyrių, 
pavienių asmenų iškart pradė
tas apgalvotas kenkimo dar
bas, pvz., šaukiant pirmąjį ir 
antrąjį Kanados Vietininkijos 
skyrių atstovų suvažiavimą, ta 
proga ruoišant (koncertą ir kt.;

3. norėta perstaiga išplėsti 
skyrių, pralenkiant narių skai
čiumi 100, priimant narius ne
atsižvelgta įstatų 7 paragrafo;

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

Europos kraštus, išskyrus SSRS 
PER US PARCEL POST.

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

Kaina U. S. dol.

5 sv. mlt. p. kavos

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

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

Nr. 14 
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

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

Nr. 18
$ 9.80

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

Nįt. 19 
$ 9.50

Nr. 20 
$ 7.15

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

Salmon 
% sv. kakao 
% sv.arbatos

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 21

$ 6.00

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

1 sv. saldainių 
% sv. kakao 
% arbatos

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
1% oz. j. pipirų
4 oz. kokoso
3/ą oz. kardamono
1 % oz. cinamono
1 oz. majorano 
1% °2- paprikos

Nr. 17

$ 6.50
12 sv. gr. k. taukų

Nr. 22 
$ 6.00

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

4. buvo priimtas nemažas 
skaičius alkoholio ir azartinio 
kortų lošimo vergų, moraliai 
kritusių ir pramuštgalvių;

5. vieno buvusio Vyr. Val
dybos nario, nusižengusio įsta
tų 7 paragrafo pastraipai c, 
sąmoningai ir apgalvotai, kaip 
mokyto agfnto prisidengiant 
demokratijos skraiste ir deri
nantis laiko nuotaikom, iš pa
salų buvo kurstomi, ypač tos 
grupės nariai, kurie nebuvo su 
pažindinti arba nesidomėjo są 
jūdžio ideologija ir siekiais, 
įstoję vedami vien garbės troš 
kulio ir buvo bauginami „Vil
nies“ ir „Laisvės“ metodais bei 
pravardžiavimais;

6. prie šio kurstymo ir grio
vimo darbo yra prikišęs na
gus ir kitas, buvęs Vyr. Valdy 
bos narys nusižengęs įstatų 7 
paragrafo pastraipai b ir c;

7. vyravo asmeniškumas, 
bet ne programiniai bei ideolo
giniai skirtumai;

8. daugelis tauriųjų lietuvių, 
visa siela prijaučiančių LAS, 
jų pareiškimais, susilaikė nuo 
įstojimo į LAS vien dėl asme
nų, patekusių į vadovaujan
čius veiksnius, kurių elgsena 
bei moralė ne tik žemino LAS 
vardą, bet ir tauraus lietuvio;

9. griovimo darbui vykdyti 
mėginta prisidengti vienkarti
nio paramos mokesčio aplink- 
čiu, kurstant jo nemokėti;

10. tų pačių asmenų nesėk
mingai buvo, kurstomi LAS 
skyriai Kanadoje tikslu pa
kenkti LAS ir sutrukdyti jos 
teisėtai šauktam Vietininkijos 
nepaprastam skyrių atstovų 
suvažiavimui, kuris įvyko š. 
m. rugsėjo mėn. 15 d., skel
biant neatsakingų asmenų, ne

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal.
Telefonas: DO 0357.

LAS narių ir ne pagal įstatus, 
kitą, menamąjį „vietininkijos“ 
suvažiavimą“ š. m. rugsėjo m. 
8 d., tame pačiame Toronte;

nutarė:
1. pasmerkti nedrausmingų 

buv. narių sauvališką elgesį, ne 
išnaudojus įstatuose numaty
tos eigos nesusipratimams 
spręsti: vietininkijos ir vyriau
si garbės gynėjo, garbės teis
mų ir vietininkijos suvažiavi
mo •

2. pasmerkti jų įžūlumą nau 
dotis įstatymais apsaugotą Lie 
tuvos atgimimo Sąjūdžio var
dą, kaip veikloje, taip ir spau
doje ;

3. pasmerkti neteisėtą nau
dojimą LAS nario vardo, dar 
slapyvardžiais, svetimoje span 
doje rašant kurstančius ir šmei 
žiančius straipsnius;

4. griežtai laikytis ir vykdy 
ti LAS įstatus, valdomųjų 
veiksnių aplinkrašičus ir parė
dymus ;

5. kreipti didesnį dėmesį į 
naujai priimamų narių tinka
mumą bei praeitį;

6. užgirti Vyr. Valdybos 
1951 metų rugpjūčio 15 d. nu
tarimą Nr. 2005 ;

7. patarti Toronto skyriaus 
valdybai atsižvelgti į susidariu 
sias aplinkybes, kad pavieniai 
nariai, kurie buvo suklaidinti 
ir atitinka įstatų 7 paragrafo 
reikalavimus, jų pareiškimu, 
apmokėję vienkartinį paramos 
mokestį, galėtų vėl grįžti į są 
jūdį.

Suvažiavimas buvo uždaras.
(„L. L.“)

Lietuviškoje

Jono LADYGCS
balduK 

studijoje 
A R T IS ‘

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

medžiagų.

Didžiausias pasirinkimas 
atstovybė — pardavimas, 
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.

Visi į Weilandą
Š. m. spalio mėn. 13 d. (šeštadienį) 5.30 vai. po pietų. Wellande Hungarų salėje, 
Hellems Avė., ALOK-tas rengia sezono atidarymui

ŠOKIŲ VAKARĄ
Šokiams gros puikus europietiškas orkestras. Vakaro pelnas: Tautos Fondui.

Veiks turtingas valgių ir gėrimų bufetas.
Wellando ir kitų vietovių tautiečius maloniai kviečiame atsilankyti.

Wellando ALOK.

WELLANDO IR APYLIN
KĖS LIETUVIŲ 

DĖMESIUI!
Lietuviai, gyveną Wellnn- 

do, Port Colbor.ne, Niagara 
Falls, Ont., Fenwik, Fontill, 
Port Robinson ir Humbersto
ne, paskutiniu laiku atvykę in 
dar nesą užpildę Kanados lie
tuvių registracijos kortelių, 
tuo reikalu iki šių metų spalio 
mėn. 10 dienos prašomi pra
nešti savo adresus Wellando 
ALOK 21% Sixth St., Wel
land, Ont., telef. 3893.

lietuviai, gyvenantieji Nia
gara Falls, Ont., patogumo 
dėliai gali tai atlikti: pas ALO 
K įgaliotinį p. Macikūną, 2197 
Pine Grove Ave., Niagara 
Falls, Ont., telef. 4849-R.

Wellando ALOK.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
WEST LORNE Ont.

West Lome, Ont. Romos 
katalikų bažnyčioje bus pa
maldos lietuviams spalio 7 die 
na, sekmadienį, 12 vai. (stan
dard time). Šv. Mišias laikys 
ir pamokslą pasakys Londono 
lietuvių klebonas kun. V. Ru- 
džin^kas. Šv. Mišioms gros 
vargonininkas i p. Jonas Pet
rauskas. Pakeidaujama, kad 
visa bažnyčia gražiai giedotų 
unisonu. Leidimas gautas vie 
tos klebono ir Londono vysku 
po. Jei pakankamas žmonių 
skaičius lankytų bažnyčią, lie
tuviams pamaldos būtų kiek
vieną mėnesį pirmąjį sekmadie 
nį — visuomet 12 valandą.

Taigi visos Rodney, Ont. ir 
artimųjų apylinkių lietuvius ta 
bokininkus, ūkininkus ir dar
bininkus maloniai kviečiame 
skaitlingiausiai dalyvauti savo 
se lietuviškose pamaldose.

Lietuvių reikalams klebonas.

RENE BOVRDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS' MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.
SKUBUS PATARNAVIMAS

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iŠ visi] 
Canados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141

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.

Lietuviška motėm kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- į 

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

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

8 BELLAZZI-LAMY, INC «
m _.--.r--. 7679 George St., ..... . .. **
m TR 5151 5 ’ Ville Lasalle. *»
* Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. $W< * . .
tt Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. w 
<»*«**S****«»ft«4»**»****S:«Se#iS:****S*ft**»******S*^

LIETU V Iš K A

BALDE K RA UT UVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

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

, SAV. J. KAMICMAITIS. PATARIMAI VELTUI.

PRANEŠIMAS 
VINIPEGIEČ1AMS.

Šiuo pranešu visuomenei, 
kad Tautos Fondo aukas, su
rinktas Winnipege ir apylin
kėje, šią savaitę 28-IX-51. pa
siunčiau Tautos Fondo atsto
vybei, (Marijai Arlauskaitei, 
Montrealy), sumoje 238,35 $.

Tikiuosi, kad Tautos Fon
do atstovybė aukotojų pavar- 
paskelbs spaudoje.

Kenčiančios Tėvynės ir Tau 
tos Fondo vardu aukotojams ir 
rinkėjams tariu nuoširdų ačiū.

Niekuomet nevėlu gelbėti 
Kenčiančiai Tėvynei , todėl 
Tautos Fondo aukos renkamos 
ir toliau. Aukas priiminėja I. 
Malinauskas, 584 Manitoba 
Ave, Winnipeg, Man. Bend
ruomenės valdybos nariai ir 
P. Liaukevičius, Mac Gregor, 
Man. Box 37, Tautos Fondo 
įgaliotinis.

P. Liaukevičius, 
Tautos Fondo Įgaliotinis.

PAIEŠKOJIMAI
— Genė Bakaitis (kurios ad 

resas yra šis: 105 Northham 
Ave, Bankstown, Sydney, N. 
S. W., Australija) jieško Grą
žinąs Traikinskienės, atvyku
sios į Kanadą iš Australijos, 
Ried i-J lagerio, kilusios iš 
Kauno. Ją pačią ar ją žinan
čius maloniai prašo pranešti 
nurodytu adresu.

— Botanya Anelė, gyvenan
ti 124, Avenue Mozart, Paris, 
France, jieško Kanadoje ge
rų žmonių, kurie jai sudarytų 
darbo sutartį irduotų buto ga 
rantiją, kad ji galėtų atvykti į 
aKnadą. Ji išlaidas ir kelionę 
apsimokės pati, be to, atlygins 
sutarties sudarymo išlaidas. 
Anelė Botanyja yra 37 metų 
Anelė Botanya yra 37 metų 
ti visokius darbus žemės ūk 
je, namų ruošos darbus ir tt.

Išteisintas byloje dėl lietuvio 
nužudymo.

Liepos mėnesio 21 dieną 
Agawoje, geležinkelio sek
cijos namelyje, paslaptingomis 
aplinkybėmis atrastas nužudy
tas peilio smūgiu į krūtinę, lie 
tuvis tremtinys. Jonas Norkus, 
29 m. amžiaus. Įtariamas žmog 
žudystėje, Lenkijos ukrainie
tis tremtinys Wasyl Kravviec, 
po teismo paleistas laisvėn 
— išteisintas dėl nusikaltimo 
įrodymų trūkumo. Tuo tarpu 
mūsų kolonijos gyventojai, ku 
rie stebėjo bylos eigą teismo sa 
Įėję ar vietiniame „The Sault 
Daily Star“, buvo įsitikinę, 
kad įtariamasis ukrainietis yra 
kaltas ir bus nubaustas. J. Sic.

PADĖKOS
Už š. m. rugsėjo mėn. 14 d. 

Hamiltone surengtą man Ka
nados šachmatų pirmenybių 
laimėjimo proga pagerbimo 
vakarą ir įteiktą dovaną, tariu 
širdingą padėką Hamiltono Lie 
tuvių Bendruomenei, organiza 
cijoms ir jų atstavams, vakaro 
organizatoriui mokyt, p. Mik
šiui ir visiems dalyviams.

Generaliniam Konsului Ka
nadoje p. Gyliui su ponia ir 
kun. dr. J. Tadarauskui, savo 
dalyvavimu pagerbusius vaka
rą, malonus ačiū.

Dėkodamas už Jūsų, hamil- 
toniečiai, entuziastingą pri
ėmimą man laimėjus, negaliu 
pamiršti padėkoti Jums dar 
kartą už Jūsų materialinę pa
ramą per Hamiltono Ateitinin
kų sudarytą sąrašą ir Hamilto 
no Parapijos Komitetui už ke
lionei skirtą nemažą sumą.

Ypatinga mano padėka pri- ■ 
klauso kun. dr. J. Tadaraus
kui kaipo vyriausiam kelionei 
lėšų telkimo iniciatoriui Hamil 
tone ir kartu rėmėjui ir šio pri
ėmimo. Povilas Vaitonis.

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

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

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Wool worth Bldg.,

PORT ARTU UR, Ont.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadę, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- i 
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip $ 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- | 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

. wurrw iiii'irw—nr— i iiT—raii.J

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.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS ■
f LIETUVIS LAIKRODININKAS /

i STINSON'S JEWELLERY I 
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

I Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- : 
: genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. į 
Į Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. £

PRITYRĘS EUROPIETIS SIUVĖJAS j

K. STRAZDINS I
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, $ 

rusiškai) §

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

( A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDO N BEAUTY SAION
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiek ti telefonu: OR 8081.
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Pirmoji didelė rudens vakariene

MONTREAL

ĮVYKS SEKMADIENI, SPALIO 7 DIENĄ, 4 VALANDĄ PO PIETŲ Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE, PARTHENAISE 3426.
BUS: PUIKI VAKARIENĖ SU ALUM, ŠOKIAI IR TT. PRADŽIA: 4 VAL. PO PIETŲ. ĮŽANGA: $ 1,50.
VISI TAUTIEČIAI MALON IAI KVIEČIAMI DALYVAUTI. KLT MONTREALIO < SKYRIUS.

Mi* PRANEŠIMAS MONTREALIEČIAMS APIE 
----------~ VAKARIENĘ________  

vo namus, susižeidė koją inž. 
J. Bulota. Buvo kraujo apsikrė- 
timo pavojus, bet panaudojus 
penicilino injekciją, atrodo,kad 
pavojus jau bus praėjęs. Ta
čiau ligonis dar tebesikankina

2 DIDELĘ
KLT Montrealio skyrius š. m. 
spalio mėnesio 7 d., sekmadie
nį, Šv. Kazimiero parapijos sa 
Įėję ruošia šaunią vakarienę su 
šokiais ir kitomis pramogomis.

Bilietų į KLT Montrealio 
skyriaus vakareinę, kuri įvyks lovoje su pūliniu uždegimu, 
ta šį sekmadienį, spalio 7 die- .................... ”
ną, 4 valandą po pietų Šv. Ka 
zimiero parapijos salėje, gali
ma gauti pas valdybos narius 
ir „NL“ redakcijoje, o vaka
rienės dieną salėje prie įėjimo.

MLBD-jos LOTERIJOS 
TRAUKIMAS

Kaip anksčiau skelbta, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Drau 
gijos Montrealio Skyriaus vie
šas loterjios fantų traukimas 
įvyks šį sekmadienį, spalio m. 
7 d., tuojau po pamaldų (maž 
daug 12 vai.) Aušros Vartų 
parapijos bažnyčios salėje.

Išlošiamųjų premijų vertė 
siekia 100 dolerių ir susideda 
iš dešimt premijų, kurių pir
moji 45 dol., antroji 15 dol., ir 
aštuonios premijos po 5 dol. 
vertės.

Tat visi, kurie įsigijote lo
terijos bilietus ir tuo parėmėte 
Vokietijoje skurstančius maž- 
hetuvius, maloniai, kviečiami at 
vykti j loterijos fantų trauki
mą. Kiekvienam iš mūsų gali 
nusišypsoti laimė.

Traukimas neilgai užtruks.
MLBD-jos Montrealio 

Skyriaus Valdyba.
SERGĄ TAUTIEČIAI

Viktorijos Igoninėje; sunkiai 
tebeserga p. Samuolienė.

General Hospitaly sunkiai 
sužeistasis visuomenininkas P. 
Šimelaitis jau taisosi. A. Pily- 
paičio pirštai ta\> pat jau gy
ja. Pavojus, kad vieną pirštą 
teks amputuoti, jau praėjęs.

Šeštadienį, bestatydamas sa-

IŠNUOMOJAMAS erdvus 
kambarys: 39 — 1 Ave, Ville 
Lasalle. Teirautis galima bet

Nelaimė ištiko p. Stulginskį, 
kuriam geležies fabrike sužeis
tas kaklas ir gerklė.

Sunkiai susirgęs p. G. Jaškū- 
nas, kuris dėl to turėjo atsigul
ti Viktorijos ligoninėn.

Adelei Aleksandravičienei 
Viktorijos ligoninėje padaryta 
tonzilų operacija.

P. Ona Juknelienė po opera
cijos namie sveiksta.

Dr. Drevinskienė, kurį laiką 
negalavusi, taip pat jau taisosi.

Visiems ligoniams linkime 
sveikatos.

NAUJIENOS LIETUVIŲ 
KLUBE.

D. L. K. Vytauto Klubo sve 
tainė naujai atremontuota ir 
papuošta lietuviškomis dekora
cijomis. Dekoravimą atliko 
dail. Jonas Ladyga.

Baigiantis vasaros sezonui, 
klube prasideda šokiai penkta
dieniais ir šeštadieniais. Sve
tainė savaitgaliui praplečiama 
— naudojamos abi salės, kas 
svečiams sudaro daugiau pato 
gurno.

Malonu, kad lietuviška sve
tainė vis gražinama, o ypač pa
brėžiamas jos lietuviškas cha
rakteris, kurio jau seniai buvo 
pasigendama.

SKELBIMAS TĖVAMS.
Šį sekmadienį, spalių mėn. 

7d., tuojau po pamaldų „Auš
ros Vartų parapijos salėje šau
kiamas šeštadieninės lietuvių 
mokyklos mokinių tėvų susirin 
kimas. Visų tėvų dalyvavimas 
būtinas. Mokyklos Vedėjas.

123 SLA KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadieuį 377 Willibrord, 
12.30 p.p. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti ir apsimokėti 
nario mokesčius. Ateity mėne
siniai susirinkimai bus kas pas
kutinis mėnesio sekmdienis. 
cinės veklos r pačų skyrų egzs- 

oBfjuaupsqB guiĮois 
Pasiūlytas įstatymas arba

Lasalle. Teirautis galima 
kuriuo metu.

IŠNUOMOJAMAS 
KOMABRYS 

su teise naudotis virtuve 
5725 — 16 Ave., Rosemount,

Apart. 6. _____ ____ t___ ____ _____g*«t<«C«l<tClg<!)£!<Įeiete((:t<tetete!€te!CteĮt!Ct<Į<!etStatCbIteĮat<1CįeĮ<tCiete>etg!etg!eiC!^

Nuo spalio (Oct.) 5 d. D. L. K. Vytauto klubas atidaro gw

M 
3 
M M 
M 
M 
M 
M 
M 
M>

Šokių sezoną
Vėliau šokiai bus kiekvieno penktadienio ir šeštadienio 
vakarą. Šokių pardžia 9 vai. vakaro.
Tautiečiai maloniai kviečiami linksmai parleisti laiką 
lietuviškoje svetainėje.
Įžanga nemokama. Rūbinė 25 et.

Montreal. 2159 St. Catherine St. E.

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

j 688 ALLARD Ave, Verdun.
Telefonas HE 5853.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.

? Kreipti* po 6 vai. vakaro, 

; šeštadieniais — visą dieną.

ELEKTRA
• RADIJAS

• TELEVIZIJA
REGISTRUOKITĖS DABAR j spalio mėnesį 
prasidedančius dieninius, vakarinius ir korespon

dencijos būdu kursus.
Raštinė veikia kasdien 9— 5 ir vakarais 7—9.
CANADIAN SCHOOL OF ELECTRICITY
I 1204 Crescent St., Montre al, P. Q.

Telefonas UN 6-0959.
Pavardė
Gatvė
Miestas Amžius

MŪSŲ ^PORTAS
STEIGIAMA SPORTINĖS
Šio sporto mėgėjų iniciaty

va, prie sporto klubo „Vytis“ 
organizuojama sportinės avia
cijos sekcija su tikslu kulti
vuoti auto - modelizmą, sklan
dymą ir motorinį skraidymą.

Visus lakūnus, sklandytojus, 
auto-modelistus ir bendrai 
aviacijos sporto mėgėjus kvie
čiame susiburti ir aktyviai įsi
jungti į šią sekciją. Taip pat 
norime kviesti ir prašyti pri
tyrusių Lietuvos kariuomenės 
lakūnų padėti teoretiniais bei 
praktiniais pamokymais ir pa
tarimais mūsų jaunosios kar
tos siekimams.

Steigiamasis šios sekcijos su 
sirinkimas įvyks š. mėn. 8 d. 
12 vai. parapijos salėje.

Lietuva 
lietuvių!

ČIKAGA — TORONTAS.
Sporto šventės metu, š. m. 

27—28 d., atvyksta Čikagos 
lietuvių šachmatininkai su 
meisteriu Povilu Tautvaiša iš
bandyti jėgas su Toronto „Vy

AVIACIJOS SEKCIJA.
čiu“, kurio eilėse, kaip ir visa
da, dalyvaus dabartinis Kana
dos šachmatų meisteris Povi
las Vaitonis. Šis susitikimas 
bus vertas ypatingo dėmesio 
ypač stebėti mūsų dviejų di
džiųjų gladijatorių grumtynių. 
Nepamirškime pamatyti šią 
tą

re

laukia sparnuotu
Sp. K. „Vytis“.

kovą.

STALO TENISO 
TRENIRUOTĖS

Nuo š. mėn. 1 d. pradeda
mos stalo teniso treniruotės. 
Treniruotės vyks United 
Church patalpose (Lennox- 
Bathurst Str.), pirmad^niais, 
antradieniais ir trečiadieniais 
nuo 6 v. v., o šeštadieniais nuo 
1 v. pp. iki 6 vv.

Visus mėgėjus, vyrus ir mo 
teris kviečiame atvykti, nes iki 
turnyro reikia gerai pasiruošti, 
taipgi nustatyti pajėgumą re
prezentacinėms komandoms — 
mūsų turnyrui ir Toronto mies 
to lygos turnyrui.

S. P- „Vytis“.

PERISKOPINĖS
NEWSWEEK ŽINIOS 

nutraukiamos, nes jų vedėjas 
dėl totališko laiko trūkumo ne 
pajėgia šį įkyrių vesti.

Ačiū už bendradarbiavimą. 
Lauksime kitų žinių. „N L“.

SUTUOKTUVĖS
. .Rugsėjo 15 d. Šv. Kazimero 
parapijos bažnyčiojt susituokė 
Teima Kvietinskaitė su anglu 
Robertu Bannon. Balius buvo 
DLK Vytauto klube.

Rugsėjo 29 d. Aušros Vartų 
bažnyčioje susituokė Sofija Si- 
riūtė su Juozu Cibu. Vis dėlto 
p. . Luko. ’’pranašystė“,. nors 
buvo ir atšaukta, vis dėlto išsi
pildė.

Naujan gyveniman įžengu
siems linkime laimės ir sėkmės.

ŠOKĖJA BIRUTĖ . . 
VAITKŪNAITĖ 

atidaro ritminės mankštos kur 
sus mergaitėms ir moterims. 
Skambinti tel.: DO 1451 iki 
10 vai. ryto arba tarp 12 

vai. po pietų.
PARDAVINĖJAMA 

ARKLIENA
Pietiniame Montrealy 

Longueil — atidaryta arklie
nos parduotuvė, kuri daro la
bai gerą biznį, nes per vieną 
dieną krautuvė turėjo apie 
250 pirkėjų. Arklienos kaina 
nuo 43 ligi 83 et. už svarą. 
Arkliena pardavinėjama oficia 
liai, tiktai krautuvė turi būti 
pažymėta, kad pardavinėja ark 
lieną.

VĖL PABRANGO 
TABAKAS

Ilgokai užsitęsęs tabako dar 
bininkų streikas, kurį ėmė 
tvarkyti pats darbo ministe- 
rih, pasibaigė, bet darbininkai 
nelaimėjo to, ko siekė, o var
totojai susilaukė kainų pakė-

MONTREALIS AUGA
Paskutinė statistika rodo, 

kad Montrealio gyventojų skai 
čius padidėjo per metus 50.355 
asmenimis. Montrealio plo
tas dabar lygus 23.258 akrams, 
limo.
ORO PAŠTU IŠ BERLYNO.
kolchozas Ukmergės rajone 
pastatė 142 kiaulėms kiaulidę. 
Panevėžio cukraus fabriko šalt 
kalvis Odziak išpildė 200 proc. 
darbo normą. Verkių vid. že
mės ūkio mokykloj ruošiami 
kolchozų pirmininkai, ją lanko 
150 „studentų“. Klaipėdos 
jaunimui padarė pranešimus 
apie Berlyno sąskrydį Tfiomen 
ko, Aleks. Kovalenkov ir Juo
zapavičius.

ir

EVANGELIKAMS

pjūties šventės proga laikysiu: 
Hamiltone, spalių 7 d. 8,30 

vai. St. Paul bažnyčioj, Core 
& Hughson Str.

Toronte, spalių 7 d. 14 vai., 
First Lutheran bažnyčioj, 116 
Bond Str.

Kun. A. Trakis.

K. L. B. Delhi apylinkė, š. m. spalio mėn. 6 d. šešta- a 
dienį, 8 vai. vakaro, Delhi miesto salėje (senojo pašto 5 
II-ras aukštas) rengia ®
LINKSMUS PIRMUOSIUS ŠIO RUDENS SEZONO J

ŠOKIUS. j
Visuomenę kviečiame gausiai dalyvauti . S

K. L. B. Delbi ALOK-as. 4

Gerb. tautiečiai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Dvariono Paminklui 
Statyti Komitetas.

’’BUBULIS ir DUNDULIS“ 
Torontą aplankys lapkričio 
25 d., sekmadienį. Vaidinimas 
įvyks didžiulėje ukrainiečių sa
lėje, esančioje College ir Spa- 
dina gatvių kampe.

Tautiečiai maloniai primena
mi šią datą įsidėmėti.

SKAUTŲ NAMAMS. 
BRANGŪS TAUTIEČIAI!
Mūsų Tautos žiedas — jau 

nimas yra pasiryžęs įsigyti na 
mus Toronte, kuriame galėtų 
niekeno nevaržomi laisvalai
kiais praleisti laiką prie nau
dingų darbų savo obalsiu Die
vui, Tėvynei ir Artimui.

Kadangi jaunosios jėgos yra 
per silpnos tam tikslui atsiek
ti, Jie kreipėsi į Jus, mieli tau 
tiečiai, ir tikisi paramos. Į mū 
su pirmąjį kreipimąsi tautiečiai 
maloniai atsakė ir pradėjo 
plaukti aukos ir pasižadėjimai. 
Mes tikimės, kad ir kiti pa
seks tuo pavyzdžiu ir savo au
komis parems skautų-čių tiks
lą.

Aukas siųsti šiuo adresu: 
Kęstutis Grigaitis, 994 Dun
das str. W. Toronte.
Aukavo Skautų-čių namams.

tai atlikti iki šių 
mėn. 10 dienos.

ŽO

Toronte $
l.Juodišius Vytautas 5,—-
2. Šneferas Stasys 20,—
Pasižadėjo terminais mokėti

Toronte $
1. Draugelis Algirdas 75,—
2. Pundzevičius Andrius 50,—
3. Kalinauskas Leonas 50,—
4. Gaižutis Jeronimas 100,—
5. Dambaras Jonas 100,—
6. Alonderis Antanas 75,—
7. Šarūnas Vladas 100,—

TORONTO IR TORONTO APYLINKĖS LIETUVIŲ 
ŽINIAI.

Greitu laiku bus sudaromi pe kapus, kur įvyks pats pa- 
sąrašai lietuvių bendruomenės minklo pašventinimas, 
valdybų rinkimams. Labai 
svarbu, kad visi tautiečiai rin
kimuose dalyvautų. Toronto 
LOK prezidiumas nuoširdžiai 
kviečia visus, kurie dar nėra 
įsiregistravę į bendruomenės 
kartoteką, 
metų spalių 
Nors registracija bus tęsiama 
ir vėliau, tačiau rinkimų dė- 
liai pageidautume, kad Toron
to apylinkė laiku galėtų pri
statyti centriniam LOK sąra
šus.

Registruotis galima kasdien, 
išskyrus sekmadienius, 921 
Dundas Str. W. Toronto, J. 
Jurkšaičio rūbų parduotuvėje.

R. Simanavičius,
Toronto LOK prezidiumo 

Pirmininkas.
J. Jurkšaitis, 
Sekretorius.

TRYS LIETUVIŠKOJO 
DŽIO DIDIEJI

H. Kačinskas, B. Brazdžionis 
ir A. Gustaitis spalio 20 d. Ea 
tono auditorijoje pirmą kartą 
Toronte koncertuos lietu
viams. Visi tautiečiai prašomi 
įsidėmėti šią datą ir nepraleis 
ti progos išgirsti ir juos pa
matyti.

Bus ir juoko, ir ašarų, ir ty
ro susikaupimo!

Trijų didžiųjų koncertas pra 
sidės 8 vai. vakaro. Nepasivė
linkime !

Bilietų po 2—1,50—1 dol. 
Tulpėje Baltikoje ir Atlantike, 
pas rengėjas ir prie įėjimo Ea- 
tono auditorijoje.

KLT TORONTOSKYRIUS
gruodžio 1 dieną ruošia didelį 
ir labai įdomų vakarą, kuris 
įvyks 404 Bathurst St. salėje. 
Prašome sekti šiuo reikalu pra
nešimus, kurie plačiau paaiš
kins ruošiamąjį parengimą. 
Tuo parengimu rūpinasi komi
sija — E. Garbuzaitė, A. Pul
kauninkas ir B. Rukša.

Šis linksmas ir įdomus paren 
girnas taikomas paskutiniam 
šeštadieniui prieš adventą.

A. A. ANTANO DVARIONO 
PAMINKLO 

pašventinimas įvyks š. m. spa
lio mėn. 6 d.

Programoje: šv. Mišios 10
vaf. Toronto lietuvių parapijos J- ir Pr. Baltuoniams, o išspauz 
bažnyčioje. Pamaldų metu gie dinta pp. Baltrukoniams. Šiuo 
dos vietos menininkai. Po pa- klaida pataisoma ir atsiprašo- 
maldų vykstama į Mount Ho- ma klaidos nepastebėjus.

| SAVININKUI KEIČIANT BIZNĮ IŠNAUDOKITE Į
® GERĄ PROGĄ S.
ft) ft,1ft) TORONTE, lietuvių ir kitų europiečių žmonių apgy- jį;
® ventame rajone, Dundas Str. 1002 W. prie liet, bažny- A; 
® čios, gražioje vietoje, priešais parką (miesto centre), « 
ft) pilnon nuosavybėn PARDUODAMA su visu invento- »; 
$ riumi VALGYKLA - DELlKATESEN ir kartu dvie- A 
® jų aukštų, puikiai atremontuotas mūrinis namas, su rū- iį,; 
w simi, iš 6 kambarių. Kambariai dažyti. Grindys - par- ft. 
ft) ketas. Vanduo šildomas elektros kaitintuvu. Apšildy- jį; 
ft) mas oru - anglimis. sj
® Restorano įrengimų savikaina ........................... $ 5.000 (»
w Parduodamas restoranas ir jo įrengimai už. . § 4.000 ft) 
ft) Namas su sklypu už.................................................. $ 13.000 ®

Pasižadėjimai ir aukos bus 
skelbiamos ir sekančiuose „N. 
L.“ numeriuose. Visiems au
kavusiems ir pasižadėjusiems 
taraime nuoširdų skautišką 
ačiū.

Toronte skautų-čių Fondo 
Valdyba.

PATAISiMAS.
J. ir B. Sriubiškių padėkon 

”NL“36—232 nr. įsibrovė ne
maloni klaida: turėjo būti pp.

R Kartu .................. $ 17.00
R Įmokėti viso $ 7.000, o išmokėti .....................$ 10.000
l<s MtXkXkkk kkkiiKk*** *»»;*»**» »»»»>» »»»»> ft***®***

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

ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

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


	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008
	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0009
	1951-10-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0010

