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TAUTIEČIAI, VISI LIETUVIAI, ATSILIEPDAMI Į VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO 'KOMITETO KVIETIMĄ — „SUKILKIME PRIEŠ TYLĄ IR KLAS
TĄ” — VISI KAIP VIENAS, SIŲSKIME JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS 
PILNATIES SUSIRINKIMUI PARYŽIUJE SAVO PROTESTUS PRIEŠ RUSIJOS 
VYKDOMĄ LIETUVOJE GENOCIDĄ IR REIKALAVIMUS IŠLAISVINTI LIETU
VĄ. KAS KITAIP NEMOKA, RAŠYKIME VISI LIETUVIŠKAI RAŠYKIME TRL M 
PAI IR AIŠKIAI, BET BŪTINAI VISI RAŠYKIME IR UŽTVINDINKIME JUNG
TINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOSE PILNATIES PREZI DIJUMĄ SAVO PASISAKY
MAIS PRIEŠ KRUVINĄJĮ BOLŠEVIKINĮ REŽIMĄ.

Laiškams siųsti adresas: Mr. Luis Pandilla Nervo, Palais Chailliot, Paris, France, arba 
tuo pačiu adresu, bet JTO gen. sekretoriaus Trygve Lie vardu.
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KOMUNISTAI SAUDO DARBININKUS
Naujuosius Metus sutinkame ] 

baisiomis žiniomis, kurias suku I 
rė „taikos apaštalai" — komu- 1 
nistai.Vengiu- Komunistine vai 

džia sušaudė 80 angliaka
sių už streikavimą.

Vengrijos angliakasiai strei- ' 
kavo, reikalaudanii žmoniškes
nių darbo sąlygų ir geresnio at 1 
lyginimo už darbą. Komunis
tai jiems davė. . . kulkų. Visi 
sušaudytieji buvo paguldyti 
kasyklų aikštėje, kad paaižiūrė 
tų kiti darbininkai ir Įsitikintų, 
kad Maskvos režmas straikų , 
neleidžia.

Rumunijos komunistinė 
valdžia sušaudė 4 sugrį

žusius į Rumuniją rumunus, 
kurie buvo apkaltinti kaip Ame 
rikos šnipai. Taip sovietai pri 
ima sugrįžtančius savo pilie
čius. Žmonių likimas už ge
ležinės uždangos yra toks pas
tovus, kaip musių, kurioms pa 
kabintas liptukas.

Komunistinis kriminalas kar 
tojamas kasdien. Ir šiomis die 
nomis Jugoslavijos valdžia ap
kaltino Vengrijos valdžią, kad

Vengrijos valdžia jėga pa
grobė salą Muros upėje ir 
ten išlaipino savo jėgas.

Tie „taikos apaštalai“ niekaip 
nesutinka Austrijai duoti lais
vę ir taiką. Keturių didžiųjų 
komisija susirinko jau 269 po
sėdžio, kuriame deramasi dėl 
Austrijos taikos sutarties. Ru
sija nesutinka išvesti iš Austri
jos savo kariuomenės.

Kiekvieną dieną komunistai 
krečia vis naujus pokštus. 
Taip, jie pasigrobė paklydu
sius JAV lakūnus ir juos iš- 

• laikė ligšiol, kaltindami šnipi- 
nėjiirru. Pagaliau pareiškė, 
kad už 120.000 dolerių grą
žins.

JAV valdžia sumokėjo šan 
tarinius pinigus ir atgavo 

lakūnus,
bet už tai uždarė Vengrijos kon 
sulatus New Yorke ir Clevelan 
de. Achesonas ta proga pareiš 
kė, kad su šantažistais geriau 
neturėti jokių santykių.

Tokiu būdu vis trūksta lais
vojo pasaulio saitai su sovieti
niu, ypač kad Amerika neduos 
vizų, norintiems vykti į Veng
riją.

Reikia pridėti, kad atbuląją 
medalio pusę naujametiniuose 
sveikinimuose parodė ir Ti
to, patardamas savo tautečiams 
nesibijoti sovietų provokacijų, 
nes Jugoslavijos saitai su va
karų pasauliu vis daugiau esą 
stiprėja.

Suminėtina, kad
Churchilis jau atvyko į 

Washingtona ir tariasi su 
prezidentu Trumanu.

Jis taip pat kalbės JAV kong 
rese.

Maskvos radijas pranešė.

SAVAITINĖ ĮVYKIŲ APŽVALGA 
kad sausio 1 d. Rusijoje mirė 
buvęs Rusijos užsienių reikalų 
komisaras Litvinovas, sulau
kęs 75 metų amžiaus.

Litvinomas buvo taikos ir 
sugyvenimo su vakarais šali
ninkas, todėl kai 
suko į draugystę 
Litvinovas buvo 
užsienių reikalų 
vieton paskirtas ištikimas Sta
lino valios vykdytojas Moloto
vas. Kai 1939 m. nutrūko 
Maskvoje vykusios derybos su 
D. Britanija ir Prancūzija, Lit-

Stalinas pa
su Hitleriu, 

pašalnitas iš 
vedimo ir jo

vinovas staiga neteko pareigų.
Litvinovui priklauso pagar

sėjęs Tautų Sąjungoje pasisa
kymas — „taika nedaloma“. 
Tai yra gili tiesa, kunos tačiau 
Maskvos viešpačiai nepaiso.

Pranešama kaip sensacija, 
kad Amerika isradp kam

pu sulenktą šautuvą, 
kuriuo galima šaudyti iš už 
kampo arba iš apkasų, neiški- 
šant galvos Į viršų, ir taikymas 
esąs 
per sekunde paleidžia 8 kul
kas.

labai geras, šis šautuvas

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybe Kanadai! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba
Published by the Lithuanian League of Canada

Authorized as 
second class mail, Post Office Department.Ottawa 
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PRICE 10 ct. XII METAI

žinios iš Lietuvos
VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT.

Kas veikiama advento metu.
Krinčino apylinkėj paskaito

se aiškino mokslo ir religijos 
nesutinkamumą. Anykščių raj. 
Kolchozininkai, sekdami kalva- 
ujiečių nutarimą, gruodžio 12 
a. rytą Vilniaus radijo bango
mis vežė gyvuliams pašarus; 
panašūs darbai užvirė bene vi
suose kolchozuose. (Kaip ži
noma, pereitą pavasarį kovo 
mėnesį dėl pašarų stokos gy
vulius išvarė į laukus). Mažei
kių raj. Šviesos Kelio laiškinin 
kė Aid. Mažonaitė išplatino 
163 egz. „įvairių laikraščių“. 
Mokslų akademijos darbuoto
jas J. Umbrazas gruodžio 16 d. 
liaudies teisėjų ir tarėjų rinki
muose norėjo balsuoti už Ma- 
tušovą (Vilniuje). Šakiuose 
agitatoriai Zabiela, Stulgys ir 
Lukštaraitytė ir dar keli šim
tai vertė balsuoti už Vyt. Žu
ką. Žukas vokiečių okupacijos 
metu partizanavo, vėliau su 
ginklu rankoj kovėsi prie Odė 
lio ir Elbės. Klaipėdoj Os- 
trovskaja dirigavo vaikų choro 
koncertui. Molėtų raj. Mičiū- 
lino kolchoze baliai. Mažeikie

VISOKIOS NAUJIENOS
Atšauktas plieno pramonės 

; darbininkų streikas.

Ilgokas laikas vyko plieno 
pramonės unijos aukštų parei
gūnų pasitarimas su fabrikan
tais dėl darbininkams uždarbių 
pakėlimo. Nesusitariant, uni
ja grasino skelbti streiką, pra
dedant Naujų Metų dieną, bet 
jsikišus prez. Trumanui unija 
paskelbė streiko neskelbsianti. 
Šis reikalas yra atiduotas spręs

šyvių gelbėjimo darbų dalis pa 
vyko išgelbėti, bet žuvo 119 
žmonių. Įvykio vieton atsku
bėjo ir unijos vadovybė, kuri 
grasino skelbti dešimties die
nų streiką protestui, kad kasyk 
lų kompanija kasyklose neįren 
gė apsaugos priemonių.

Lietuviškų radijo valandėlių 
rengėjas

Vienas milionas žmonių 
eismo nelaimėse.

ŽUVO

Oficialūs duomenys 
kad Amerikoje kas 
žmogui tenka vienas automobi 
lis ir nuo tokios jų gausybės 
judėjimu sausakimšai užpildy
tos gatvės, autostrados ir visi 
keliai. Pasėkoje įvyksta daž
nos auto eismo nelaimės. Ame 
rikoje nuo pirmojo automobi
lio išradimo
1951 m. gruodžio m. 21 d. žu
vo lygiai vienas milionas žmo
nių. Šis skaičius yra puse di
desnis nei Amerika ligšiol ka
ruose yra praradusi žmonių.

Amerikiečiai piktinasi 
komunistais.

sako, 
trečiam

1899 m. iki

VLIKŪ 
NAUJIENOS

ORO PAŠTU iŠ TREMTIES
Po lapkričio 17 d. penkių 

prieš penkis atsistojimo, VLI- 
Kui nebeliko kitos išeities kaip 
tiktai poilsis. Ir VLIKas ilsi
si. Jam dabar tenka atnarplio 
ti tas rezginys, kurį surezgė 
vienos srovės penkiukė. Įdo
mu, kad ligšiol ji tyli. Ar pa
tenkinta, ar neranda dar išei
ties kelių?

Tokia VLIKe susidariusi ne 
maloni būsena slegia ne ji vie
ną ir ne vien tą grupę, kuri 
prie to privedė, bet ir visus, vi
same sviete esančius lietuvius, 
iš kurių, kaip teko patirti, yra 
gaunama nusiskudimų, protes
tų ir siūlymų reformuotis.

Bet, kiek galima patirti, vis- 
dėlto VLIKas susirūpinęs jau 
pribrendusiomis reformomis. 
Paaiškėjus, kad toliau taip bū
ti negalima, kyla visokių pro
jektų. Galvojama apie rimtas 
ir dideles reformas, kūnų ta
čiau jie patys bijo? Iš VLIKo 
aplinkumos teko išgirsti, kad 
esanti galima net viršūnių kri
zė. Girdėti jau ir apie jieško- 
mus tam kandidatus Romoje ir 
Kanadoje.

Iš antros pusės, esą projek
tuojama padaryti gilesnių VLI 
Ko reformų ta prasme, kad bū
tų grįžtama Į pačio VLIKo kon 
centraciją, kuri savo laiku bu
vo išsklaidyta sudarant Vyk
domąją Tarybą. Praktika, esą, 
parodžiusi, kad šis organas ne
sąs savarankiškas ir sudarąs 
tūlą tartum kliuvinį. Todėl 
Vykdomosios Tarybos funkci
jas esą geriau atliktų VLIKo 
prezidiumas, kurį sudarytu pen 
kiukė: KD, LTS, LVLS’, LS 
DP ir M LT. Atrodo, kad toks 
persitvarkymas būtų prasmin
gesnis. Bet tai vis tiktai dar 
nedrąsios žinios apie reformų 
gairių zondavimą.

Savotiška problema susida- 
: ro su Mažosios Lietuvos Tary- 

dos dalyvavimu. Kaip jau Elta 
paskelbė, Miunchene Įvykęs 
M LT posėdis pasisakė palai
kąs savo pretenziją būti pilna
teisiu VLIKo nariu. Bet jos 
atstovas Vykdomoje Taryboje 
esąs kitokios nuomonės. Esą, 
jam Įėjus į VLIKą, tektų lyg 

; ir teisėjo rolė tarp dviejų pen
kiukių. Jis gi esą vengiąs rim 
tos atsakomybės. Tai jau su
sidarąs kliuvinys, prieštarin
gas MLT nusistatymui. Bet, 
vėl gi, esą tas atstovas mielai 
Įeitų padarius gilesnes VLIKo 
reformas, kurios pakeistų jo 
struktūrą, bet tas jau yra nepa 
lyginamai sunkiau padaryti, 
nors pasiūlymų VLIKas turįs 
gana daug. )

Pakartotinai yra iškilęs dar 
vieno atstovavimo klausimas, 
nes anksčiau pasiūlytasis kan
didatas, neatvykus jam, atkri
to. Bet tai jau palyginti smulk 
mena.

Persitvarkęs VLIKas tikisi 
persikelti į Paryžių ir ten jau 
rimčiau imtis darbo. Gal atida 
rius savo įstaigą, tikrai darbas 
geriau sektųsi, nes Pfullingeno 
užsidarymas verčia visus „virti 
savo syvuose“ ir, gal, dėl to 
„skęsti smulkmenose“.

Norėtųsi, kad VLIKas pa
galiau išgyventų aklastovį ir 
rimtai susitvarkęs vykdytų tą 
uždavinį, kuriam jis yra skir
tas. (hU)-

čiai — Užkoraitytė, Šemeta ir 
Savičius — nežino kur dėti gau 
tą, pereinamąją raudo vėliavą. 
Pabaisko kolchozininkai pagei 
dauja groti Čaikovskio kūri
nius, Žeimelio rinkiminės apy
linkės pirmininkas Tamulaitis 
pageidauja „lietuvių liaudies“ 
dainos „Mes už Staliną ir tai
ką“. Dūkšto mokytojui And- 
rejauskui patinka „Zolotaja 
Maskva'“. > Teisės fakulteto 
studentas Gurauskas perėjo iš 
socializmo Į komunizmą. Nusi
pelniusiai artistei Staškevičiū- 
tei radijas pagrojo Dunajevs- 
kio maršą. Jei kas pageidauja 
išpildoma ir Maironio „Kur ly
gūs laukai“.

Ko negalima pageidauti
Galima pageidauti visas „res 

publikose“ dainuojamas dainas 
— radijas atliks, galima fr vi
sai nepageidauti—radijas pats 
nukals pageidavimus ištisų grų 
pių, bet sekantį posmelį į kol
chozus suvaryti lietuviai, pasi
slėpę nuo brauningu ginkluoto 
kolchozo pirmininko, vien nuo 
saliau išdrįsta užvesti: 
Kur žuvo partizanai, ten rožės 

žydės, 
kur žuvo stribokėliai — ten

velniai šokinės.
Nepaprastai darbinga 

Tarabildienė.
Klaipėdoj įvyko dail. Tara- 

bildienės 1945 — 1950 kūrinių 
apžvalginė paroda. Iš 300 gra
fikos ir skulptūros darbų lab- 
jausiai išsiskyrė „generalisimo“ 
bareljefas. Nepaprasto dėme
sio verti ir „Pirmieji iš rytų", 
„Pionierius" ir „Išlaisvintas“. 
Kaikuriuos dailininkės darbus 
pasiėmė sau Maskvos ir Kije
vo muziejai.

Dailininkai Buračas ir Petra 
vičius savo kūrybą daugiausia 
pašvenčia „lietuviškiems“ kol
chozams. Jaunieji menininkai 
įkvėpimą semia iš istorinių re- 

. voliucijos įvykių. Šavickas „na 
: bolšom polotinie izobrazil Mic 

kevičiusą-Kapsukasą i Eiduke 
vičiusą“. Pilypaitis baigė

• „Keturių komunarų" sušaudy-
• mą. Tamulis, Ivanauskas ir 
i Dovydaitis temų įieško nudris 
, kusiuose kolchozuose. Esteti- 
; niu požiūriu nebloga tema kol

lietuvių Įsteigtasis bravoras 
„Baltoji Meška". Alis pradžio 
je bus gaminamas tik 2—3 rū 
siu ir jo kaina būsianti 10 ct. už 
bonką brangesnė nei kiti alūs. 
Kaip kas pranašauja, kad lie
tuviškas alutis, jei jis tik bus 
tikrai lietuviškai pagamintas, 
turės puikų pasisekimą, nes ge 
ra prekė pati save išreklamuo
ja.

Čikaga po sniego patalais.
Ši žiema tikrai labai gili, 

sniego priverstos gatvės, kurio 
mis tegali vykti tik silpnas ju
dėjimas ; vietomis mašina su 
mašina vos begali prasilenkti 
ar pravažiuoti ratams sniege 
besisukant. To pasėkoje jau
čiamas rimtas susisiekimo su- 
paraližavimas. Miestas grie
bėsi skubios iniciatyvos iš di
desnio judėjimo gatvių sniegą 
išvežti ir tuo būdu pagerinti su 
sisiekimą. Tačiau ši gamtos 
kliūtis sunkiai nugalima. Atši chozo pirmininkas, nes mene- 
ius orui ir sniegui pradėjus siui gauna 1000 rublių ir neblo- 
tirpti, vietomis mieste susida- gai atrodo. Brigadyrius kiek 
rys potvyniai ir vėl susisieki- aušepęs, nes turi 

riausią 1952 m. lietuvių muzi- mas bus trukdomas, 
kos kūrinį. J. Janulaitis.

Lietuvių bravoras „Baltoji
Meška“, pradėjo gaminti 

lietuvišką alutį.
Ta pačia proga dar tenka 

„pasukti“ gerą naujieną, kad 
čikagiečiai tuoj po Naujų Me
lų turės galimybę pasivaišinti ir 
kitus pavaišinti lietuvišku alu
čiu, kurio gamybą jau pradėjo taip pat galutinai paruoštas.

Margutis, muzika, daina, žo
džiu ir raštu jau 23 metai skel
bia, jog Lietuva „yrą šalis, gra 
ži šalis“. Margutis praėjusių 
metų pabaigoje surengė Lietu
vos operai prisiminti operos 
montažą pavadintą „Lietuvos 
Operos Prisiminimai" ir ta pro 
ga sako, kad Lietuvos prisimi
nimai neišdiltų kiekvieno lietu 
vio, svetur nešančio savo da
lią; kad skaidrus žvilgsnis Lie
tuvon bręstų lietuvių kartoms 
nepažinusioms savo tėvų tėviš
kės. Šis Margučio koncertas 
buvo palankiai įvertintas ang
liškosios spaudos. Margutis 
Lietuvos operai prisiminti pa
skyrė 500 dol. premiją už g

Valstybės Departamento pra 
nešimas apie esančius Š. Korė
jos komunistų stovyklose, dau 
gelį nudžiugino, kad jų artimie 
ji tebėra gyvi. Tačiau labai di 
delio skaičiaus komunistai ne
pranešė, kas yra atsitikę su pa
imtais į nelaisvę amerikiečiais 
belaisviais, nes juos jau yra iš 
žudę. Viešoji amerikiečių nuo 
monė komunistus labai smer
kia. Neleidimas Tarpt. Raudo
nojo Kryžiaus atstovams ap
lankyti komunistų laikomų be 
laisvių stovyklų, tas nuotaikas 
dar labjau dilgina.

Šiurpi nelaimė anglies 
kasykloje.

Gruodžio m. 21 
Frankfort, Illinois 
anglies kasykloje 
gazams įvyko didelis sprogi
mas. Užgriuvo apie 270 dar
bininkų. Po skubių ir inten-rų:

— Australija pardavė vilnų 
už 636 mil. svarų, o prieš me
tus, per tą patį laiką, tik už 
286 mil. svarų.

* Numatyta suregistruoti vi 
sus Australijoje gyvenančius 
lietuvius, užvedant tam tikslui 
kartoteką. ALB statutas yra

Naujo NL bnotypo fondo vajus

d. West

užsidegus

NUaujo linotypo fondo vajus.
Spaudos Bendrovės „Nepri

klausoma Lietuva“ akcininku 
susirinkime buvo iškelta min
tis, kad norint savarankiškai gy 
vuoti ir pačiai sau kurti egzis
tenciją, reikia plėstis — Įsi
gyti mašinų ir pirmoje eilėje— 
Įsigyti naują linotypą.

Naujųjų 1952 metų proga 
pirmieji tam tikslui nupirko šė

Stp. Kęsgailą, Montrealis

Bl. Dundulis, Chic., JAV

J. Kardelis, Montrealis

10,-

10,-

10,-

Pirmiesiems pradėjusiems 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
naujo linotypo pirkimui fondo 
vajų nuoširdžiai dėkoja.

Sp. b-vė NU

atlikti pusę 
darbo normos ir į mėnesį te
gauna 400 rublių. Paprastą 
kolchozininką reikalauti po
zuoti būtų kontrevoliucinis 
žingsnis: jam juk reikia skubė 
ti kuo daugiau darbadienių at
likti, kurių pusę tenka „pado
vanoti“ šlovingiausiai valdžiai. 
Kolchozo piemuo — tema neat 
mestina. Jis gauna už 21 ark
lio ar karvės per dieną ganymą 
pusę darbadienio, taip kad pie
meniui vakare dar vos pietūs, 
laiko yra. Bet vaizdo fonui 
tuomet patartina nenaudoti sti 
penų arklių, bet mobiliziejos 
punkto arklius, kurie nesunku 
rasti kiekvienam kolchoze.

— Socialistų internacionalas 
pasisako už Europos gynimo ka 
riuomenę ir nusiginklavimą. 
Konferencijoje dalyvavo ir Lie 
tuvos socialdemokratai.

— Ryt. Vokietijoj komunis 
tinė valdžia stato Nauene, ne
toli Berlyno, galingą.radi jo sto 
tį komunistinei propagandai į 
Vakarus skleisti.
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NAcJUs metus pradedant
Vienos partijos veto prieš pen
kias ir didžiausia nesąmonė, 
lūekur demokratiniame pasau
ly nepraktikuojama. Kadangi 
ši nesąmonė sudaro pagrindi
nį VLIKo neveiklumo, atsidū
rusio tiesiog aklastovy, prie
žastis, tai prieš ją ir pasisako
ma. Ir VLIKą mes nuošir- 

. ir juo žmonių civi- dziai pagerbsime, jeigu ji išeis 
is šio aklastovio, suderins savo 
veiksmus su Nepriklausomos 
Lietuvos Diplomatų veikla, be 
kurios jis, — ir tai pasakykime 
tiems, kurie to nežino, — dau
gely atvejų būtų visiškai bejė
gis, — suderins su LE Lietu
vių Grupės ir Mažosios Lietu
vos Tarybos veikla ir, be to, 
sujungs vieningai akcijai vi
sas lietuviškas jėgas. Kol tas 
nebus atsiekta, „NL“ nebijos ir 
nevengs pasakyti apie jį atvirą 
tiesos šodį, nors tas žodis kai 
kam galės ir nepatikti. Objek
tyvi tiesa ir nežaiojama mora
lė yra privaloma visų pirma va
dovaujantiems veiksniams, o ne 
atvirkščiai.

Šiame bare šiais naujai
siais metais jau yra paruošti du 
labai rimti rašiniai — studijos, 
liečiančios pagrindinius Lietu
vių tautos uždavinius — Lie
tuvos sienų ir Lietuvos žemės 
ūkio reikalus.

Skaitytojai jau žino, kad ar
tinantis pagrindiniams Euro
pos persitvarkymo įvykiams, 
yra labai aktualus valstybių šie 
nu klausimas, kuris, beje, ir mū 
oų spaudoje jau ne kartą buvo 
paliečiamas, bet vis gana atsi
tiktinai. Dabar „Nepriklauso
ma Lietuva“ šiuo klausimu 
duos platų, išsamų ir faktais 
nei dokumentais pamatuotą ra
šinį — studiją, kuris kiekvie
nam lietuviui yra neabejotinai 
įdomus ir svarbus. Kaip žino
ma, tūli lietuviškieji veiksniai 
yra sudarę specialią komisiją— 
išsiaiškinti atkursimos Lietu
vos sienas. Bet visuomenėje 
tuo klausimu nėra vieningos 
nuomonės, — todėl „NL“ duos 
studiją, dėl kurios galės pasisa 
kyti visi argumentų turį lietu
viai.

Antras labai rimtas klausi
mas, kuris negali nerūpėti vi
siems 
ūkio 
turi 
apie 
tojų 
mės

Min. S. Lozoraitis išbuvo Pa 
ryžiuje dvi savaites. P. Lozo
raitis rado čia daugelį pažįsta
mų iš Ženevos konferencijų lai 
kų ir iš ketvirtosios JTO sesi
jos posėdžių, įvykusių užper
nai New Yorke, kuriuose taip 
pat p. Lozoraitis lankėsi.

JTO sekretoriatas p. Lozo
raičiui išdavė kvietimą, kaip 
diplomatui, dalyvauti JTO po
sėdžiuose. S. Lozoraitis, pasi 
naudodamas tuo, dalyvavo vi
soje eilėje plenumo ir komisi
jų posėdžių.

S. Lozoraitis turėjo svarbių 
pasikalbėjimų Lietuvos reika
lais, įteikė visiems savo buvu
siems ir naujiems draugams 
diplomatams dokumentacijos 
lietuviškais reikalais ir išdėstė 
mūsų krašto padėtį ir troški
mus. P. Lozoraičiui per trum
pą laiką pavyko turėti pasikal
bėjimų su: Švedijos, Graikijos, 
Turkijos, Libano, Haiti, Bolivi 
jos, Kolubijos ir Čili delega
tais.

Iš viso p. Lozoraitis rado la 
bai malonų priėmimą pas visus 
delegatus, su kuriais teko kal
bėtis Lietuvos, kaip ir viso Pa
baltijo, klausimais, kurie vaka
rų politikams yra gerai žinomi. 
Vakarų pasaulis atydžiai seka 
kiekvieną Nepriklausomos Lie
tuvos atstovų žingsnį, demaršą 
ir mūsų bylai tikrai šiandiena, 
reiškia labai daug simpatijos ir 
pritarimo. Kada mūsų byla, 
vieną dieną iš paruošiamojo 
periodo vakarų pasauliui pa
sidarys einamųjų darbų klau
simu, galima užtikrinti, kad dė 
ka nuolatinių Lietuvos atstovų 
pastangų tiek Amerikoje, tiek. 
Europoje ji bus svarstoma 
kaip žinomas dalykas.

Be susitikimo su Vakarų 
šaulio diplomatais ir mūsų 
vybinių (reikalų dėstymo, 
Lozoraitis turėjo pasikalbėji
mą su JTO gen. sekr. pav. p. 
Cordier. Pasikalbėjimas lietė 
memorandumus apie Sovietų 
vykdomus išvežimus iš Lietu
vos, Estijos, Latvijos, Lenki
jos, Vengrijos, Rumunijos ir 
Čekoslovakijos. Tuos memo
randumus sudaro vienas bend- 
las visų išvardintų valstybių ir 
septyni memorandumai liečian 
tieji kiekvieną valstybę atski
rai.

Bendrąjį memorandumą pa
sirašė Lietuvos, Latvijos, Esti
jos diplomatai ir Lenkijos, Ru
munijos Čekoslovakijos ir 
Vengrijos tautinių komitetų 
{galioti atstovai. Lietuvos var 
du pasirašė Lietuvos Diploma
tijos Šefas S. Lozoraitis ir Lie 
tuvos atstovas Paryžiuje Dr. S. 
Bačkis. Prie benmdro memo
randumo pridėti kiekvienos 
valstybės atskiri memorandu
mai ir smulki dokumentacija

krašte padėtį, JTO kviečiama 
neatidėliojant imtis žygių ge
nocidui mūsų kraštuose sustab 
dyti.

Memorandumo nuorašą p. 
Lozoraitis ir p. Dr. Bačkis įtei 
kė JTO Rūmuose taip pat ir 
Prancūzijos užs. reik. min. M. 
Schumanui, kuris pažadėjo me 
morandumą nuodugniai ištirti.

uažnai girdime žmones tei
giam, Kau „gyvenimas suside
da is ^uiuiKuienų“. Tai yra 
ueK teisinga, kick yra išspręsti 
ir sutvaiKyu stambieji reika
lai. x*.ai siambmenos yra tvar 
Kuje, gauma rūpintis ir smulk
menomis, be kurių gyvenimas 
tiKrai neįmanomas ir nejsVaiz 
uuujamao 
nzacija yra aukštesnė, juo tų 
suiuiimienų atsiranda vis dau
giau, touei tie patys žmonės 
taipgi labai teisingai pastebi, 
naci nartais „smulkmenose pa- 
skęstma“.

Kaioant apie save — spau
dą, tenka visada turėti prieš 
akis šitas pavojus ir sugebėti 
laumansuoti taip, kad stamb- 
menos turėtų joms vertą vietą 
u kad nebūtų užmirštos ir 
smulkmenos, kurios pasitaiko 
KiCKViename gyven\mo žings
nyje ir kurios negali būti apei
namos.

Kalbant apie stambmenas, 
mums, Kančioje esantiems lie
tuviams, kaip lietuvių tautos 
zmoncnio, visų pirma turi rū
pėti tautiniai reikalai, kurie 
mus jungia į lietuviškąją bend- 
luornenę ir pagrindimai mūsų 
tautos tikslai bei siekiai. Mums 
tai yra stambmenos, tai yra mū 
sų dėmesio centre. Bet ne vie
nų musų, neš tai drauge yra ir 
tarptautinių klausimų dalis, 
kuria domisi ir seka visa są
moningoji žmonija. Įvestiniu 
sakiniu norisi pabrėžti, kad šie 
klausimai visai žmonijai rūpi 
nežiūrint tautinių, religinių ir 
kitokių žmonijoje besireiškian
čių skirtumų. Mums, kalbant 
apie sąmoningus lietuvius, — 
rupi, kad pasaulyje būtų veiks 
minga objektyvi tiesa ir tvirta 
moralė. Šiuos klausimus todėl 
įeikia kelti, kad tarptautiniuose 
santykiuose ir objektyvioji tie
sa ir tvirta moralė, deja, dar 
nėra viešpatingi. Ligšiol vis 
dar fiziškai galingesnis ir bru 
taelsnis tebėra ir teisingesnis. 
Nors dorieji žmonijos nariai 
labai baud dėl tiesos ir doros 
kovoja, nors savo mase daugu
ma žmonijos tam pritaria, bet 
.izinė jėga vis dar gauna viršų 
,r viešpatauja.

Kadangi įaip yra, kad skriau 
ūžiamasis, kuris dažniausia es 
ti mažas ir silpnas, geriausia 
jaučia skriaudą ir neteisybę, 
tai ir mes, lietuviai,, kaip vieni 
iš mažųjų, labai gerai jaučia
me skriaudą, todėl ir negalime 
uėl jos nepasisakyti.

Ir „Nepriklausoma Lietuva“ 
šį savo uždavinių barą turi pir
moje eilėje. Šia prasme Ne
priklausomos Lietuvos ministe- 
rio Vokietijoje p. Kazio Škir
pos gana išsamus rašinys, nu
šviečia vieną Lietuvių tautos 
kovų už savo teises tarpsnelį, 
yra pozityvus įnašas į mūsų už 
davinių praėjusiais metais vyk 
dymą. Tenka apgailestauti, 
kad į šį, bendrai imant, gana 
nuosaikų faktų išdėstymą ir nu 
švenčiąs vieną Lietuvių tautos 
tas, kuris imamas nagrinėti iš 
asmeniškosios kertės matymo.

Šiame bare šiais 1952 me
tais, „NL“, manydama, kad 
Lietuvos ir kitų pavergtų (ne
svarbu kieno pavergtų) tautų 
teisingas bylos išsprendimas 
labai pasitarnautų ir teisybei ir 
moralei, ją laiko principinio 
svarbumo reikalu. Kadangi 
tai bylai vesti lietuvių yra su- kiek pasitarnauja mielieji mū- 
tartas Vyriausis LietuZos Iš
laisvinimo komitetas (VLIK- 
as), tai jis, atidėjęs į šalį par
tinius ir srovinius reikalus 
(kaip smulkmenas), vien to di
džiojo Tautos tikslo siekdamas, vimą. Būsime dėkingi už kiek 
turi rimtai ir vieningai rūpiu- vieną žinią, kekvieną raštą. La 
lis Lietuvos bylos reikalais, bai svarbi sritis — darbo, ku- yra įsikūrusių lietuvių; trūks- drauge.

lietuviams, yra žemės 
klausimas, kuris Lietuvai 
pagrindinės prasmės, nes 
60 proc. Lietuvos gyven- 
ligšiol tebegyvena iš že- 
ūkio. Svarbu dar tai, kad

studija pagrįsta pačiais pasku
tiniais duomenimis, gautais spe 
cialiais keliais iš dabartinės Lie 
tuvos. Žodžiu, ši studija, turi 
naujausių žinių iš dabartinės 
Lietuvos, kurioje įvykdytas ne 
tiktai ūkininkų suvarymas į kol 
chozus, bet jau ir kolchozų su- 
stambinimas.

Šių klausimų įkandin eina 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės reikalas, kuriam „NL“ vi
są laiką objektyviai dirba ir tar 
nauja. Nebūdama kurios nors 
vienos partijos laikraštis, ko
kis yra „Tėviškės Žiburiai“, 
„Nepriklausoma Lietuva“ ir 
ateityje nespekuliuos tūlos da 
lies tautiečių mėgiamu opozi- 
cingumu KLB-LOKui ir visa
da ne tkitai informuos, bet ir 
pasakys atvirą tiesos žodį vi
siems, kas bandys tuo svarbiu 
reikalu spekuliuoti.

Mūsų smulkmenos — yra 
Kasdieninės mūsų gyvenimo de 
tales. Mes jas tenkiname tiek,

su bendradarbiai. Už tai jiems 
didelė padėka. Labai prašome 
nuo naujų metų daugiau tau
tiečių iš visų lietuviškųjų kolo 
nijų įsijungti į bendradarbia-

Pa

P-

apie padėtį okupuotose kraštuo 
se.

Bendro memorandumo rei
kalu S. Lozoraitis du kartu po 
sėdžiavo su kitais pasirašiu
siais. JTO sekretoriatas paža
dėjo p. Lozoraičiui įtraukti 
tuos memorandumus į JTO plc 
numo dokumentaciją. Memo
randume išdėsčius faktinąją la 
bai tragišką mūsų okupuotame
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poną ALFONSĄ BUDRIŪNA,
v . . y& sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikinu » 
w ir gražios ateities linkiu. Pranas Laurušonis.

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS

Pareiškimas
Steigmio aktas.

Klausydami kovdjančos Tau 
tos pagalbos šauksmo, vieni 
pirmųjų savo kukliu įnašu pri
sidėję prie Tautos vedamos 
žūtbūtinės kovos, vedami kiek- 
kienam lietuviui atitinkančios, 
giliai suprastos pareigos bei at 
sakomybės jausmo Tautai, ati 
dėję į šalį visus politinių pažiū 
rų skirtumus, mūsų Tautos ve
damos didžios ir tragiškos ko
vos akyvaizdoje, matydami ne
atidėliotiną reikalą dar glau
džiau burti lietuvių pastangas 
užsienyje tikslu išlaisvinti Lie 
tuvą, steigiame užsienyje Lie 
tuvių Rezistencinę Santarvę.

Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės uždaviniai:

Visomis pajėgomis dėtis 
prie Tautos vedamos išlaisvini 
mo kovos; Remti Lietuvos Res 
publikos diplomatinius atsto
vus, jiems ginant Lietuvos Res 
publikos suverenines teises ir 
kovojant dėl tų teisių vykdy
mo atstatymo; Bendradarbiau
ti su visomis politinėmis insti
tucijomis, kurios veda laisvini 
mo akciją; Palaikyti ryšį su 
politiniais sambūriais bei vi
suomeninėmis organizacijomis, 
kurios savo veiklą grindžia Lie 
tuvos Nepriklausomybės ir de
mokratijos idėja.
Lietuvių Rezistencinės Santar

vės galutinis tikslas:
Lietuvos išlaisvinimas; Nepri
klausomos Lietuvos Respubli
kos, demokratiniais pagrindais 
tvarkomos, atstatymas lietuvių 
žemėse; Įgyvendinimas Lais
voje Tėvynėje mūsų Tautos 
karštųjų troškimų ir žmonijos 
didžiulių idealų: krikščioniš
kosios moralės, humaniškos 
meilės žmogaus žmogui, lais
vės, teisės ir socialinio teisin
gumo. Atkovotoje tėvynėje 
laisvi lietuviai savo žemėje, ap 
laistytoje jos ištikimų sūnų ir 
dukrų krauju, sukurs laimin
gą, šviesų ir tarpų rytojų!

. Užsienis, 1950 m. rugsėjo 8 d.

Didžios nelaimės ištiktai mūsų šėrininkei
PAKŠTIENEI

vyro
PAKŠČ1O 
užuojautą reiškia

Sp. b-vė

p. ONAI 
dėl

VIKTORO 
mirties gilią

Nepriklausoma Lietuva.

Geram lietuviui ir geram žmogui
VIKTORUI PAKŠČIUI 

mirus, gilaus liūdesio prislėgtai jo žmonai 
Poniai ONAI PAKŠTIENEI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Domicėlė ir Juozas Gražiai.

Didžiai Gerbiamąją Ponią
ONĄ PAKŠTIENĘ 

didžioje nelaimėje, vyrui 
VIKTORUI PAKŠCIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame

E. ir J. Kardeliai.

Visuomenei
Skelbdami lietuvių visuome

nės žiniai šį Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės steigimo aktą, 
LRS vardu pareiškiame:

1. Lietuvių Tauta, kovoda
ma Tėvynėje dėl savo laisvės, 
dalyvauja žmonijos kovoje 
prieš vergiją ir yra tos kovos 
priekinėse eilėse. Daugumas 
LRS steigėjų ir narių nuo pat 
1940 metų įvairiomis priemo
nėmis ir įvairiose organizaci
jose dalyvavo Tautos išlaisvini 
mo kovoje. Jie buvo vadovau
jami vienos minties — atsta
tyti Lietuvą, Demokratinę Lie
tuvos Respubliką. Turėdami 
prieš akis mūsų Tautos einamą 
sunkų kovos kelią bei jos su
dėtas aukas, minėdami kovoje 
kritusius brolius ir idėjos drau 
gus, jausdamiesi jų įpareigo
ti, jie atidėjo į šalį visa, kas ga 
lėtų juos skirti ir subūrė į 
Santarvę.

2. Vykdydama savo uždavi
nius, nusakytus steigimo akte, 
LRS neturi tikslo bet kam pri
mesti savo valią ar vadovauti 
Kovojantiems dėl laisvės Tė
vynėje. LRS pripažįsta, kad 
pagrindinė išsilaisvinimo kova 
vedama pačios Tautos ir kad 
šios kovos kiečiausioji bei 
sprendžiamoji dalis tenka Tė
vynėje pasilikusiems mūsų bro
liams ir seserims. Vyriausias 
LRS tikslas yra pagalba Tė
vynėje vedamai kovai, dėjima- 
sis į ją visomis išgalėmis, jos 
rėmimas visais ištekliais.

3. LRS neketina niekam pa
stoti kelio dėtis į Tautos veja
mą kovą ir dirbti Lietuvos lais 
vei. Priešingai — LRS reika
lauja, kad lietuviškoje visuo
menėje būtų pripažįstama or
ganizavimosi laisvė visiems ir 
kad jokiai organizacijai ar as
meniui, siekiančiam Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo, 
nebūtų trukdoma dėtis į tauti
nį darbą. Santarvės idėjiniuo
se pagrinduose nėra pradų par 
tiniam skirstymuisi. Jos narius 
jungią saitai yra pranašesni už 
partinius bei ideologinius skir
tumus. Būdama politiškai - re 
zistencinė organizacija, LRS 
siekė ir sieks bendradarbiauti 
su visais lietuviais patriotais, 
su visomis lietuvių politinėmis, 
visuomeninėms ir kultūrinėmis 
organizacijomis, 
veiklą grindžia 
priklausomybės 
jos dėsniais.

4. LRS yra įsitikinusi, kad 
laisvę atgavusi Lietuvių Tau
ta eis demokratiniu keliu ir at-

kurios savo 
Lietuvos Ne
it demokrati-

La platesnių pasikalbėjimų su 
seniau atvykusiais lietuviais. 
Plati sritis yra įsikūrusių Ka
nados žemės ūkiuose. Ši sri
tis svarbi dar savo vertingu
mu. Todėl labai būtų malonu 
susilaukti žinių iš Kanados lie 
tuvių ūkininkų-farmerių.

Žodžiu, visas Kanados lie
tuvių gyvenimas norima „Ne- 

pa-

kurs valstybę, kurioje huma
niškumas, teisė, socialinis tei
singumas, asmenybės gerbi
mas, krikščioniškasis žmonių 
broliškumo supratimas, demo
kratinės institucijos ir demok
ratinis politinio bei visuomeni
nio darbo būdas bus nepajudi
nami, visų lietuvių ginami prin 
cipai. LRS griežtai laikosi pa
grindo, kad išlaisvintos Lietu
vos Valstybinės santvarkos nu 
statymas yra pačios Tautos rei 
kalas.

5. LRS laikosi Nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės tęsti
numo pagrindo, vadovaudama
si faktu, jog Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybė tebėra lygia 
teisis tarptautinės bendruome
nės narys ir kad jos suverenu
mo pilnas vykdymas pašalinės 
jėgos yra tik laikinai sutruk
dytas. Santykiuose su kitomis 
valstybėmis Lietuvos Valstybę 
atstovauja ir jos vardu veikia 
Lietuvos suverenumo atstovai 
— Įgaliotieji Ministerial. LRS 
laiko savo pareiga kiek galėda 
ma juos remti, jiems 
sėkmingai ginant 
Valstybės interesus.

6. Lietuvių Tautos 
tcresai ir darni bei sėkminga 
Lietuvos laisvinimo* akcija už 
sienyje reikalingi visų lietuviš
kųjų kūrybinių jėgų bandro, 
vieningo, suderinto darbo. Tat 
reikalauja vieno, veiksmingo ir 
autoritetingo politinio ir visuo 
meninio centro, kaip bendro vi
sų lietuvių darbo organizato
riaus, lietuvių vienybės užsie
nyje simbolio ir vertingo tal- 
Kininko Tautos vedamai išlais
vinimo kovai. Toks centras tu- 
11 suteikti visas gyvąsias užsie
nio lietuvių jėgas ir glaudžiai 
bendradarbiauti su Lietuvos 
Diplomatijos šefu ir Lietuvos 
Valstybės Atstovais. Į Lietu
vos laisvinimo organizaciją už 
sienyje bei į jos veiklą turėtų 
būti Įtraukti žymiųjų politinių 
sambūrių ir veikliųjų rezisten
cinių organizacijų, Mažosios 
Lietuvos, buv. Lietuvos Kariuo 
menės ir žymesniųjų tremties 
organizacijų atstovai. Dabar
tinė Lietuvos laisvinimo orga
nizacija, Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, reika
lingi pagrindinio pertvarkymo. 
Toks pertvarkymas {vykdyti
nas, atsižvelgiant į esamą tarp 
tautinę padėtį, remiantis rezis
tencinės veiklos duomenimis 
ir taikantis prie realių tremties 
sąlygų.

LRS tiki, kad valstybinės pa 
reigos ir demokratijos principų 
vedami, mūsų politinėms orga
nizacijoms vadovaują asmenys 
bei atsakingi politiniai veikė
jai, suprasdami didžią atsako
mybę Tautai bei mūsų istorijai, 
padarys visa, kad užsienio lie
tuvių pastangos atstatyti Lie
tuvos Nepriklausomybę būtų 
apjungtos. To karštai trokšta 
mūsų tautiečiai visame pasau
lyje. To reikalauja Lietuvos 
laisvinimo kovos tikslai, padė
tis Tėvynėje ir užsienyje.

Lietuvių Rezistencinė San
tarvė veiksmingai dėsis į visų 
lietuviškųjų jėgų, esamų užsie 
nyje, apjungimą bei vieningą 
jų darbą.

Viso pasaulio lietuvius kvie

Nukelta į 9 puslapį.

draugui
Mizara

ir toliau
Lietuvos

kovos in

kiti apie pusę miliono tokių 
pat vaikų, kurie turėtų lanky
ti mokyklas, nes Lietuvoje, jei 
gu joje yra visi lietuviai, tai to 
kių mokyklas lankančių turi 
būti apie milionas, ne pusė?

Kiek gi laikraščių?
Mizara vis dulkes pučia sa

vo Skaitytojams į akis. Jis ra 
šo dabar, kad okupuotoje Lie
tuvoje esą apie 100 rajoninių 
miestų, kurie leidžia po laikraš 
tį. Be to, yra Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai, na mes dar 
pridėkime ir Panevėžį ir Zara
sus, ir Ukmergę, ir Uteną. Tai 
dar aštuoni miestai. Sakysime, 
tegul jie leidžia dar po 5 valdi 
mus laikraščius, tai iš viso bus 
140. O nepriklausomoje Lie-

rio visi mes esame reikalingi. 
Kiekvienas objektyvus gyveni
mo ir darbo sąlygų nušvieti
mas yra brangus ir vertingas. 
Todėl visus skaitytojus malo
niai prašome bendardarbiauti 
— rašyti „NU“ korespondenci
jų, kaip ir kurioje vetovėje dir
bama, gyvenama ir kokos įsi
kūrimo sąlygos.

Vienas iš „NL“ uždavnių — priklausomoje Lietuvoje 
yra nustatyti eilę tūlų vertin- lodyti, kiek galima, pilniau, 
gų duomenų, kaip ir kodėl Ka- plačiau ir objektyviau.
nadoje kūrėsi letuviai. Šiam „Petys gi į petį“, — kaip voje „arti pusės miliono vaikų tuvoje periodinių leidinių buvo
skyriui labai trūksta žinių iš sakė didysis mūsų poetas Mai ir suaugusio jaunimo šiuo me- apie 400. Tat, kuo čia Miza-
atskirų Kanados vietovių, kur lonis, — visi Kanados lietuviai tu lanko mokyklas“. ra giria sovietinę okupaciją.

J. Kardelis. Mes klausiame Mizarą, kurgi Mandrapypkis.

Mizara nepasveikino Stalino.
Mizara gana gudriai paskel

bė naujametinius sveikinimus, 
kaip jis „Laisvėje“ rašo, drau
gams ir prieteliams: „ . . . dau
giau darbuokitės dėl taikos iš
laikymo pasaulyje,“.

Bet to, linkėjimo 
Stalinui nepalinkėjo,
žino, kad Stalinui linkėti dar
buotis dėl taikos niekaip neiš
eina, nes Stalinas kursto ka
rus, remia karus, palaiko ka
rus. Kai JTO pasiūlė jam pa
sidarbuoti dėl taikos Korėjoje, 
Stalinas atsisakė. Mizara tą ge 
rai žino, todėl Salinui nepa
siūlė pasidarbuoti dėl taikos. . .

O kur kiti vaikai? . . . .
Mizara mizaroja, kad Lietu-



19&2, L .5 ,jfrr * ĮvEi ‘i UKLz x USOiū A LEE T jj V x-x 3 PSL

Du laiškai'
Nuvertintas veiksnys.

Antrojo pasaulinio karo pa
sekmėje JAV ir Kanadoje at
sidūrė nemažiau, kaip 35.000 lie 
tuvių. Jų dauguma šviesuoliai, 
išėję aukštuosius ar speciali- 
nius mokslus. Chicagoje šių 
naujųjų ateivių susibūrė gana 
žymi dalis. Atrodo, kad šitoks 
tremtinių antplūdis turėtų bū 
ti seniau atvykusiųjų lietuvių 
palankiai vertinamas, sudaro
mos galimybės juo plačiau jam 
reikštis mūsų visuomeniniame 
gyvenime. Tačiau iki šiol trem 
tiniai nesusilaukė visuotinai tei 
giamo įvertinimo. Senieji lie
tuviai dažnokai naujuosius atei 
vius neigia, bet ir vadovaujan
tieji mūsų veikėjai kartais ne
randa šiltesnio žodžio ar veiks 
mo tremtinių naudai. Įdomu, 
kad geriau sekasi tremtiniams 
katalikiškoje ir tautininkiškoje 
visuomenėje, o žymiai praščiau 
socialistų ar liberalų tarpe. Pas 
tarųjų spauda dažnokai neven
gia tremtinius pabarti ar ki
taip pažeminti.

Žinoma, daugybėje žmonių 
abiejose pusėse pasitaiko tikrai 
neigiamų dalykų ir jokiu būdu 
negalima juos girti ar toleruo
ti. Būna ir gražių sugyvenimo 
pasireiškimų.

Norėtųsi, kad senųjų ir nau
jųjų ateivių santykiai būtų nuo 
širdžiai peržiūrimi ir tremtinių 
veiksnys, kaip senosios kartos 
efektingas papildymas, nebūtų 
nuvertinamas. Pirmoje eilėje 
šiuo keliu turėtų eiti mūsų cent 
rinių organizacijų vadovai bei 
spaudos darbuotojai. Tremti
nių veikėjai privalo garbingai 
derintis su iš seno vykdoma 
tautiškai - kultūrine veikla ir 
juo gražiau reikštis visuomeni 
niame JAV ir Kanados lietuvių 
gyvenime. Tik pozityviu dar-

Juo gyvenimas kie Jau spaudžia, juo turime būti kietesni! iš ch^gos
bu galima išvengti kasdieninių 
negerovių!

Tautinis nuovargis.
Pastarųjų metų vietos lietu

vių parengimai negausėja da
lyvių skaičiumi. Žymią dalį su 
sinnkimų, spektaklių ir įvai
rių minėjimų dalyvių sudaro ar 
ūmesnieji rengėjams žmonės 
ar tremtiniai. Net gražiai pa
rengtos programos nesutrau
kia minių lankytojų. Jaučiama 
kažkokia apatija, nepasitikėji
mas, nuovargis!

Ar nereikėtų šiuo atveju kiek 
susimąstyti ir buvusias verty
bes pervertinti? Ar nenusibo
do per dešimtis metų parengi
mus rengę, programas atliki 
nėję, prakalbas sakę vis tie pa 
tys žmones? Ar nejgrįso daly 
viams tie patys veiklos meto
dai?
, Pasitaįko ir liūdnesnių daly- ^m7ko7r7unkiaurioše 
kų: Ikividuojasi puikus lietu
vių chorai, kurie dešimtimis me 
tų palaikė tautinę veiklą ir dva 
oią. Ar negalėtų naujieji atei
viai užpildyti praretėjusias cno 
ru eiles?

Blaškykime tautinio nuovaro 
gio reiškinius!

Lietuvių egzaminai.
Organizuojama JAV Lietu

vių Bendruomenė. Savas bend 
ruomenes šiame krašte viena 
ar kita forma turi švedai, airiai, 
čekai, lenkai, žydai ir daugybė 
kitų tautų. Tosios bendruome 
nės gana gausios nariais. Jos 
linkdamos po centą, kitą suda
ro mihonus dolerių ir atlieka 
didelius tautinius darbus. Ne
daug apsiriksiu pasakęs, kad 
JAV žydų bendruomenės pa
stangomis kuriama Izraelio 
valstybė. . . Ir dabar čia vyk
doma 500 milionų dolerių pas
kola Izraelio reikalams! Smul 
kiai nekalbėsiu apie kitų tau
tų darbus.

Tūlas man tuoj atkirs: jie 
šiame krašte įtakingi, turtingi, 
veiklūs! Į tai galiu paklausti: 
kuriuo būdu minėtos tautos vi
sa to pasiekė? Ar ne per iš se
no veikiančias tautines bendruo 
menes? Jos prieš kokią 50 me
tų susibūrė, susiorganizavo, 
dirbo savosios tautos pagrindu 
ir labai daug laimėjo! Mes gi 
skirstėmės, tarpusavyje riejo- 
mės, ėjome srovėmis ir srove
lėmis ir nedaug šiame krašte 
pasiekėme. Nė vieno kongres- 
»nono, nė vieno gubernatoriaus, 
ar didesnio miesto burmistro

kraš-
Išlai- 
egza-

daili-

NUOTAIKOS

Mary Morrison, sopranas
išpildžiusi Puccini „Bohemoje” lietuvio neturėjome. . . Apskri

Mimi rolę. ties iždininkas mūsų pasididžia

CHICAGOS
vimas. . . Pavėlavome su tau
tinės bendruomenės steigimu! 
Besteigdami ištisais metais dėl 
menkniekių ginčijomės. Mes
kime tat visa į šalį. Pavykime, 
ką seniai praleidome! Vienin
gai sukurkime JAV Lietuvių 
Bendruomenę! Atlikę savo pa
reigą išeivijos ir gimtojo 
co — Lietuvos naudai! 
kykime lietuvių tautinius 
minus!

Vargas išmoko.
Rašytojai, žurnalistai,

įlinkai ir kiti kūrėjai, atvykusie 
' ji neseniai į šį kraštą retas ga

li visai savo darbui pasišvęsti. 
Dauguma priversti fabrikų dul
kėse kapstytis arba krautuvių 
ar restoranų įrengimus valyti 
ar saugoti. Savam polinkiui 
maža laiko belieka, bet vargas 

: sąlygose 
tinkamai verstis. Kiekvienas 
tremtinys — toji raudonojo bol 
ševizmo auka, ne tokių dalykų 
yra išgyvenusi ir sveiką kailį 
išnešusi. . .

Meno darbuotojai, savo fizi
nio darbo metu, apgalvoja, iš
gyvena, dažnai pieštuku šį tą 
pasižymi ar kokį eskyzę brūkš- 
telę, o tik grįžę iš sunkaus dar 
bo ir kiek atsikvėpę ištisai pa
rašo galvoje parengtą dalyką ar 
ba iš eskizų kuria paveikslą. Kū 
rybinių polinkių žmogaus dva
sios niekas negali užslopinti. 
Vargas daug ko išmoko.

Sunku suprasti.
Chicagoje iš senų laikų eina 

gyvai redaguojamas savaitraš
tis „Sandara”. Šis laikraštis 
populiarus senųjų ateivių tar
pe. Atsiliepia į visus aktuali- 
nius lietuvių gyvenimo klausi
mus. Dažnokai savo nusista
tymais išsiskiria, pavyzdžiui, 
priešingas JAV Lietuvių Bend
ruomenei, Mindaugo krikšto su 
kakties minėjimams ir tt. Sa
votiškai nusistačiusi „Sandara” 
ir SLA nominacijų reikalu. Ji 
agituoja už nesandariečius ir 
nė puse žodžio neužsimena apie 
savo kandidatūras palaikančias 
Petronėlę Grybienę j vice-pir- 
mininkus ir Aleną Devenienę 
į iždo globėjus, nors jos yra 
žymios „Sandaros” veikėjos, 
būtent A. Devenienė eilė metų 
yra ALT 
Valdybos vice-pirmininkė 
P. Grybienė 
„Sandara“ rašo savo titulinia
me puslapyje: „Sandara yra Or 
ganas Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros“, bet SLA nomi

„Sandaros” Centro 
o 

iždininkė. . .

atstatytas Lietuvos suverinite- 
tas ir Lietuva, kaipo pilnatei
sis narys įeitų į Jungtines Tau 
tas ir būtų aktyvus dalyvis At
lanto pakto valstybių tarpe.

2. Kad visose valstybėse bū
tų atstatytas mūsų diplomati
nių ir konsuliarinių įstaigų vei 
kimas,

3. Kad Sovietų Sąjunga, 
dėl jos užpuolimo Lenkijos, 
Suomijos, Rumunijos ir Pabal 
rijo valstybių, būtų pripažinta 
agresoriumi ir kad laisvasis pa 
saulis su ja nutrauktų politi
nius ir komercinius santykius.

4. Kad efektingam ir oficia
liam veikimui, būtų leista veikti 
egzylinei Lietuvos Vyriausy
bei.

5. Kad kiek galima būtų iš
siaiškinti santykiai ir sienos su 
kaimynais,

6. Kad veiksmingai būtų įsi
jungta į įvairius tarptautinius 
antibolševiikinius sąjūdžius.

Informacinėje ir propagan
dinėje srityje, turėtų būti vie 
nas centras, kuriame kauptųsi 
visa informacinė medžiaga ir 
iš kurio spinduliuotų į visą pa
saulį įvairiomis kalbomis infor
macinė ir propagandinė litera
tūra, nušviečianti tautos kan
čias ir mūsų pastangas, 
tautiečius, 
tuose.

Lietuvos 
šiamiesiems 
.eikia sudaryti bent šiokios to 
kios sąlygos, ne tik ūkio pla
nams paruošti, bet ir teisės, 
konstitucijos, kultūros ir švie
timo reikalams ir daug kitų 
svarbių problemų pajudinti.

Išeiviją turime gausią ir 
skaičiumi, ir intelektualiniu pa 
siruošimu, ir gyvenimo patyri
mais. Reikia tik ją išjudinti, 
šaukti prie darbo, duoti užda
vinius ir skatinti juos išpildyti.

Todėl pirmon eilėn reikia 
organizacinio darnumo ir visų 
veiksnių suderinimo.

Visame šitame didžiųjų už- 
ar kito profesionalo laukiamąjį, davinių komplekse, pirmaisiais 
moralės ir teisingumo auklė
jančias Įstaigas ir jaunimo or
ganizacijas.

Lietuvybės išlaikymo sityje, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė bus pagrindinė organizacija, 
sūriai tektų paimti visas išblaš 
Rytųjų lietuviu kultūros dar
nas ir bendron motinišker. gk» 
-bon apjungti lietuvių kraujo 
ruošiamieji darbai,

5. Kova su genocidu.
Politiškai - diplomatinėje 

veikloje siektina, 1) kad būtų

nacijose agituoja už ne sanda- 
riečius, užmiršdama, savo žy
mias veikėjas P. Grybienę ir 
A. Devenienę. Sunku suprasti, 
kaip gali organizacijos laikraš
tis nepalaikyti svarbiuose SLA 
rinkimuose tos pat organizaci
jos Centro Valdybos narius?!

R. K.
Liaudininkų konferencija
Gruodžio 15 d. Čikagoje įvy

ko Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos Čikagos ir apy
linkių konferencija, kurioje da
lyvavo N. Lietuvos konsulas 
dr. Dadžvardis. S-gos pirm. J. 
Audėnas pasakė kalbą, kuri yra 
įdomi visuomene. Čia duodama 
jos santrauka.

—Mūsų uždaviniai,—sako p. 
J. Audėnas,— yra:

1) Kovoti dėl savo Tautos 
laisvės ir valstybės nepriklau
somybę ir

2) Kovoti dėl savo krašto 
demokratinės santvarkos.

Efektingam veikimui mums 
reikia išdirbti pastovesnes dar
bų programas ir tiems dar
bams vykdyti suderinti visas 
mūsų politines, diplomatines ir 
visuomenines jėgas ir organi
zacijas.

Mūsų darbų programą rei
kia suskirstyti į tokias sritis:

1. Politiškai - diplomatinė,

jegas.
Musų — Lietuvos Valstiečių 

Liaudininkų Sąjungos uždavi
niai ir jiems siekti ir vykdyti 
keliai yra tiesūs ir aiškūs.

Šių die
nų taktikoje mes siekiame vi
sų pozityviųjų jėgų apjungimo 
bendrajam labui. Mes siekia
me ir kovojame, kad būtų pa
keltas, jau gerokai pašlijęs Vil
ko autoritetas, jo darbingumas, 
kad būtų pakeltas visiškas juo 
pasitikėjimas visuomenėj. Mes 
bekompromisiškai reikalaujame 
{leisti į Vliką Mažosios Lietu
vos atstovą. Tatai turi būti pa 
daryta dar ir todėl, kad susi
darytų glaudesnis ir vieninges- 
nis bendradarbiavimas su mū
sų diplomatinėmis misijomis, 
kurios kol kas Vliko atžvilgiu 
yra šaltokos ir pusėtinai atsar
gios, dėl Įvairių galimybių ne
tikėtumams, kurie pasireiškė 
kad ir paskutiniu metu, susita 
rimui atpuolus.

visuose kontinen-

2. Informacinė propagan 
dinė,

3
eivijoje,

4. Lietuvos atstatymo pa- 
Kovoje su genocidu derinti 

mūsų veiklą su visų pavergtųjų 
tautų veikla ir turimąją nusi
kaltimų medžiagą rodyti pa
sauliui, kaip ir kur bolševiz
mas ne tik fiziškai, bet ir mora
liai naikina gyventojus ir tau
tas. Musų turimoji medžiaga 
turėtų pasiekti ne tik diploma
tų portfelius, bet kiekvieną re
dakciją, kiekvieną žurnalistą, 
Kiekvieną gydytojo, advokato

Lietuvybės išlaikymas iš-

atstalymo paruo- 
darbams vykdyti,

Nevalia 
niekam iš mūsų pasiduoti liū
liuojamu praeities pasisekimų 
ar nelaimių. Juo spaudžia kie
tesnis gyvenimas, juo mums 
tenka būti atkaklesniems, ryž
tingesniems ir veiklesniems. 

Čia šiandien susirinkimoe ne 
šios dienos duonos klausimų 
svarstyti, ne smulkių kam nors 
priekaištų daryti, susirinkome 
didžiųjų savo tautos uždavinių 
vedini. Mes nenuleidome ir ne 
nuleisime rankų, kovojome ir 
kovosime, iki Lietuva bus lais 
va, iki kraujo ir ašarų upeliai 
neberaižys išdžiūvusių skruos
tų Tėvynėj kenčiančių brolių ir 
seserų, iki ten nebeliks — oku
pantu. JO

smuikais traukia Vlikas, mūsų 
diplomatai, Laisvosios Europos 
Komiteto Patariamoji Lietuvių 
Grupė, Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir Mažosios Lietuvos Ta 
ryba. Dar jaučiama nemaža 
spraga, kurią turės užpildyti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne, nors ji ir labai, labai sun
kiai gimdoma.

Pridėkime dar visą mūsų 
spaudą, visas vietines didesnes 
arba mažesnes organizacijas ir 
mes pamatysime visas mūsų

Ml

CBC žinių pranešėjas Išari 
Cameron skaito National News 

Biuletin iš Toronto.

Istorinių dokumentų ir Kazys
faktų konstatavimas. ŠKIRPA

Sukilimines vyriausybės 
genezė

24.
Baigiamasis žodis.

Diplomato pastangos ginti 
savo krašto interesus ir valsty
binę nepriklausomybę santy
kiuose su svetimos valstybės 
vyriausybe, prie kurios jis ak
redituotas, tėra tik kuklus įna
šas į bendrą kovą, kurią tauta 
vykdo už savo laisvę. Ši pasta 
roji visados būna susijusi su di
desnėmis ar mažesnėmis krau
jo aukomis. Diplomatinio gi 
atstovo veikla niekad arba bė
gai retais atsitikimais tebūna 
apmokama gyvybės kaina, at
sižvelgiant, jog toks atstovas 
irgi skaitosi tautos laisvės ir 
valstybinės nepriklausomybės 
sargybiniu. Užtat kraujo au
kos, kurias tauta sudeda už sa
vo laisvę, niekad nelieka bergž 
džios: jos visados nueina į is
toriją kaip „cause noble” ir pa
vyzdys būsiančioms kartoms, 
kaip reikia aukotis ir kovoti 
už krašto laisvę, o Diplomati
niam atstovui jos suteikia ne-
sugriaunamų argumentų politi
nei akcijai išvystyti. Jos jį 
įpareigoja aukščiausiame laips 
nyje padaryti viską, kad vado
vaujančios tautos teisė už savo 
laisvę būtų apginta ne vien sve 
timų valstybių diplomatinėse 
kanceliarijose, bet ir viešai, ma
žiausio svyravimo ir nebojant 
jokių asmeninių rizikų, savo 
atstovaujamos tautos vardu pa
kelti balsą už jos politinius ide

alus.
Kaip kuris iš Lietuvos dipl. 

postų tą šventą įpareigojimą at 
liko anuomet, kai 1941 m. bir
želio 23 d. lietuviai sukilėliai 
sudėjo mūsų tautos kraujo au 
kas už Lietuvos nepriklauso
mybę, nesiimu čia apie tai spręs 
ti. Tepasakysiu, čia tik tiek, 
jog tas postas, už kurio laiky
seną ir darbus teko prisiimti at 
sakomybę man pačiam, patyręs 
žinią iš Kauno radijo, jog Tė
vynėje įvyko mūsų tautos su
kilimas, kad tapo atstatyta Lie 
tuvos nepriklausomybė ir suda 
ryta tautinė Lietuvos vyriausy
bė, padarė viską, kas tik žmo
giškai buvo įmanoma siekiant 
išryškinti ir uždokumentuoti 
sakytus lietuvių tautos laimėji
mus, ne tik prieš III-jį Reichą, 
kuris tų laimėjimų mums pa
vydo, ne tik svetimų valstybių 
Dipl. misijų šefams (Vokieti
jos sąjungininkams ir nesąjun- 
gininkams), su kuriais mane 
siejo asmeniška pažintis ir se
niau, bet ir už Vokietijos sie
nų, apeinant karo meto varž
tus, kiek tai praktiškai anuo
metu dar buvo įmanoma man, 
karo atskirtam nuo laisvojo pa 
šaulio ir nacių izoliuotam na
miniu areštu..

Kai Kauno radijas skelbė ir 
kartojo svetimomis kalbomis 
džiugias mums, lietuviams, ži
nias apie Lietuvos prisikėlimą 
naujam, laisvam ir nepriklau

somam gyvenimui, žinias, ku
rias puikiausiai buvo galima gir 
dėti Europoje, tik nežinau, ar 
Kauno radijo bangos gerai pa
siekdavo užokeanį, — vokiečiai 
pasijuto užklupti. Nebuvo 
jiems naujiena, jog lietuviai ruo 
sėsi sukilimui, bet jie netikėjo, 
kad tai galėtų mums pasisekti, 
būtent, kad lietuviai sugebėtų 
atstatyti Lietuvos nepriklauso
mybę ir perimti krašto valdy
mą, kai Lietuvos miestai, kai
mai ir miškai dar tebebuvo pil
ni rusų Raud. Armijos jėgų su 
tankais, šarvuočiais, kanuolė- 
mis ir kai NKVD ginkluoti da 
liniai tebesiautėjo visame kraš
te. Akyvaizodje birželio 23 d. 
sukilimo ir Lietuvos nepriklau 
somybės paskelbimo fakto, vok. 
Propogandos ministerijos pa
reigūnai, nuo kurių parėjo spau 
dos žinių į užsienius kontrolė, 
išsyk nebesusigriebė, kaip 
jiems pasielgti Lietuvos klau
sime ir porą dienų sugaišo be
laukdami instrukcijų iš viršaus. 
Jos gi tuojau pat ateiti nega
lėjo, nes pati Reicho vyriausy
bė buvo Lietuvos nepriklauso
mybės faktinu atstatymu už
klupta, ir ėjo tarp Ausw. Amt‘o 
ir Hitler'io šnekos, kaip vokie
čiams, akyvaizdoje suminėto 

:to, pasielgti.
Šią spragą Lietuvos dipl. 

postas Berlyne tuč tuojau iš
naudojo, paleisdamas užsienio 
spaudos atstovams trumpų 
santraukėlių apie įvykius Lie
tuvoje. Kadangi tai anuomet 
buvo bėgai sensacingi dalykai, 
tai sakytieji spaudos agentai — 
Lietuvos draugai ir nedraugai, 
skubėdami tomis sensacijomis 
aprūpinti savo atstovaujamuo
sius laikraščius, stačiai pro na

cių cenzorių nosis išnešiojo po 
visą pasaulį. Keletą telegra
mų šitaip praforsavo ir Dr. An 
cevičius į Š. Ameriką kaip 
„Naujienų" korespendentas. 
Nežinau, ar pasėkoje šių tele
gramų, arba dėka užokeanyje 
pagautų Kauno radijo pirmųjų 
komunikatų apie 23 birželio su 
kilimą, jau pirmomis po to įvy 
kio dienomis susilaukiau iš 
Šiaurės ir Pietų Amerikos eilę 
sveikinamųjų telegramų, ne
kalbant jau apie skaitlingus 
sveikinimus iš mūsų tautiečių 
įvairiuose kraštuose Europoje. 
Kaip ten bebūtii buvę, tie pa
sveikinimai buvo neabejotini 
įrodymai, jog laisvas pasaulis 
jau buvo patyręs apie Lietu
vių Tautos heroinį aktą už sa
vo laisvę, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą ir naujos 
tautinės Lietuvos Vyriausybės 
sudarymą Lietuvoje. Kai vok. 
Propagandos Ministerijos pa
reigūnai ir nacių cenzoriai tele 
gramoms iš užsienio susigrie
bė, jau buvo pervėlai. . .

Antruoju talkininku 23 bir
želio sukilimo reikšmei iškelti 
tarptautiniame forume buvo ne 
kas kitas, kaip pats pikčiausias 
Lietuvos ir krikščioniškosios 
civilizacijos priešas — Mask
vos vyriausybė! Hitlerinės Vo 
kietijos, Stalino nuoširdžiausio 
draugo, užklupta ir vokiečių ar 
mijų, žygiuojančių pirmyn, su 
čiupta už gerklės, ta vyriausy
bė dar ne tuojau, kilus rusų-vo 
kiečių karui, prisirengė atsaky 
ti į Hitlerio birželio 22 dienos 
pareiškimą ir von Ribbentrop‘o 
litanijas apie karo paskelbimą 
Sov. Rusijai. Tam išėjo pora 
dienų. Per tą laiką ir lietu
viai sukilėliai smogė savo smū

gį bolševistiniam Lietuvos ne
priklausomybės paglemžėjui. 
Kada Molotovas pagaliau at
gavo žadą ir prabilo iš Mask
vos per radiją apie tai kas pa
sidarė Sov. Rusijai bėgai ries
ta, jis nebesusivaldė: paskuti- 
niausiais žodžiais, kaip tikras 
rusų mužikas, o ne valstybės 
vyras, jis išsikeikė ant mūsų 
tautos sukilėlių. Tuo jis per 
vieną iš galingiausių pasauly
je radijo stočių uždokumenta- 
vo visam laisvajam pasauliui, 
jog Lietuvoje įvyko gyvento
jų sukilimas prieš nepakenčia
mą sovietinę santvarką, jog tas 
sukilimas buvo laimėtas ir ta 
laukinė santvarka tapo nušluo 
ta, jog patys lietuviai savo to- 
kiuo vyrišku pasiryžimu atsta 
tė Lietuvos valstybinę nepri
klausomybę, išvijo iš savo kraš 
to prieš metus Maskvos užkerg 
tus Lietuvai ant sprando bol- 
ševistinius komisarus — taria 
mąją Liaudies Vyriausybę — 
ir sudarė kitą, tautinę, pagal 
pačios lietuvių tautos laisvą 
sprendimą, ir kad tuo būdu Lie 
tuva tikrai laisvai išsiujngė iš 
Sov. Social. Respublikų Sąjun
gos, į kurią prieš metus tas pats 
Molotovas klasta, susitarda
mas su von Ribbentrop'u ir pa 
siremdarnas rusų Raud. Armi
jos durtuvais, buvo mūsų kraš
tą pagrobęs.

Tačiau už poros dienų susi
griebė ir Maskva; būtent, susi 
prato jog Molotovas padarė di
džiausią politinę kvailestytę ši 
taip pats save ir visą sovietiš 
kąjį „rojų" išjuokdamas preiš 
pasaulį mažos Lietuvos klau
sime. Todėl kitas Maskvos bol 
ševistinės užsienio politikos gal 
va — Vjcekomisaras Lozovs

kiy — griebėsi Molotovo pada 
rytąją klaidą atitaisyti. Sušau
kęs užsienio spaudos atstovus, 
jis dėstė jiems, lyg kokiems 
vaikams, kad neva lietuviai su 
kilę visai ne prieš sovietinę 
santvarką, po kuria jie jautęsi 
bėgai laimingi, bet prieš jiems 
gręsiantį pavojų iš nacių pusės. 
Esą paskelbimu Lietuvos ne
priklausomybės ir sudarymu 
kitos Vyriausybės jis tikisi nuo 
to pavojaus apsisaugoti. To
liau, Lozovskiy įtikinėjo saky
tos spaudos atstovus, jog toks 
iš lietuvių pasielgimas esąs nai 
vus, nepagelbėsęs jiems nuo na 
cių apsisaugoti ir todėl .sukili
mas buvęs visai ne vietoje ir 
nereikalingas. . . Bet ši Lozovs 
kio išmintis buvo pavėluota 
ištisus metus —■ nuo 1940 m. 
birželio 15 dienos Sov. Rusijos 
agresijos prieš Lietuvą! . .

Apie įvykius Lietuvoje pla
čiausiai nuskambėjo neitralių 
kraštų spaudoje. Apie tai vi
siems gerai žinoma ir čia nesi- 
kartosiu. Tačiau, neliko kur
čia tiems įvykiams ir Vokieti
jos sąjungininkų spauda. Taip, 
pav., vienas japonų žurnalis
tas man buvo vėliau atnešęs pa 
rodyti jo atstovaujamų Tokio 
laikraščių iškarpas, iš kurių, 
nors ir nemokėdamas japonų 
kalbos, galėjau spręsti, jog to
liausia III-jo Reich‘0 sąjungi
ninkas parodė mūsų mažam 
kraštui ir mūsų kovai su bolše- 
yizmu nuoširdžių simpatijų. 
Kiek kitaip aatsitiko su Romos 
spauda. Apie jos laikyseną St. 
Lozoraitis liepos 31 d. yra pa
rašęs Štai ką:

„Žinia apie sukilimą buvo 
paskelbta čia in sehr grosser 
Aufmachung (labai plačiu per-
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5AUSIO PENKIOLIKTOSIOS
IŠVAKARĖSE

Jau dvidešimt devintą kartą vieninteli išėjimą į platųjį pa
mpėsime lietuvių-savanonų 
seitmingą žygį išsivaduoti iš 
svetimųjų jungo.Kardu ir krau 
'ju buvo pasisakyta už vie
ną Lietuvą nuo Kuršių Marių 
iki Vilniaus krašto.

1923 m. sausio 15 d. šiauri
nė Mažosios Lietuvos dalis 
(Klaipėdos Kraštas grįžo prie 
l.clUvos, ir nuo tos dienos 
dzia- .. i tais pačiais Lietu- 
v s laimėjimais, o dabar kar
tu u '.pa lietvių tauta kenčia 
žiaurų okupacijos terorą.

Sau >io Penkioliktoji yra pii - 
masis žingsnis į visų leituvių 
patriotų troškimą ir siekį ap
jungti visas lietuvių apgyven
tas sritis vakarų Lietuvoje, 
liek Mažosios Lietuvos Ta-ba 
po Pirmojo Pasaulinio karo, 
tiek ir kitos lietuvių delegaci
jos Versalio taikos metu rei
kalavo išskiti Mažosios Lietu
vos sritis į rytus nuo Karaliau 
čiaus, maždaug linija Labguva 
— Girduva — Galdapė, ir pri
jungti jas prie Lietuvos Res- 
puoiikos. Bet silpnas lietuvių 
balsas nebuvo atbotas. Dides
nioji Mažosios Lietuvos dalis Ii 
ko neprijungta prie Lietuvos 
Respuolikos. Tad tiek Mažo
sios Eietuvos Taryba, tiek or
ganizuoti ir neorganizuoti lie
tuviai iš visų Lietuvos sričių 
ir šiandien tebesiekia sujungti 
visas lietuvių etnografines sri
tį . Todėl bausto Penkiolikto
je nėra nei pradžia, nei galas 
. .. . osios ineiuvos laisvės by
loje. Ji yra pereinamasis taš
kas, bet kartu ir kulminacinis 
ta_k .į Mažosios Lietuvos iš- 
sii;. .vimmą ir galutinį susijun 
g . .. su laisva Lietuva.

sausio Penkioliktąją Dieną 
Lietuvos sienos pirmą kartą po 
ilgų šimtmečių pasistūmėjo į 
vakarus. Lietuvių masės jau 
nuo neatmenamų laikų slinko 
vakaruosna, tuo tarpu kai mū- 
s1 ,.:eji Valdovai savo žvilgs 
iii kreipė ir sienas kilnojo vis 
toliau į rytus ir pietus. Anuo
met žvarbu buvo sausuma ei- 
i.ai u jl keliai šiaurės-pietų link 
me į Viduržemių jūros pakraš
tyje klostančią kultūrą ir pre
kybą. Dabar svarbu priartėti 
prie Vakarų Europoje žydin
čios kultūros ir ekonomijos.

Bet dar svarbesnis Mažo
se s Lietuvos šiaurinės dalies 
įsiliejimas į Lietuvos Respubli 
ką. Lietuva gavo svarbu ir

šaulį — Klaipėdos uostą. Su 
Sausio Penkioliktąja Diena 
mums atsivėrė kelias į jūros 
valstybę. Šimtmečiais gyvenę 
sausumos gyvenimą, jūros po 
šiai dienai nemokame tinkamai 
įvertinti. Jūros reikšmė Lie
tuvai suprasta gana vėlai li
tai nepakankamai. Bet pradžia 
buvo padaryta. Buvo įsigyta 
keletas prekybos laivų, pradėti 
ruošti savi jūrininkai, leistas 
jūreivių laikraštis, jūros idėja 
skleista per paskaitas, straips
nius ir jūros šventes.

Antrąjam Pasauliniam karui 
oesiniaukiant, Klaipėdos uosto 
netekus, jūros idėja išdulkėjo. 
Vėl nusigręžėme nuo jūros, vėl 
sausumoj jieškome pasitenkini 
mo. Didžiųjų Kunigaikščių žy 
giai ir laimėjimai rytuose aukš 
čiau statomi už dvidešimto am 
ziaus savanorių - sukilėlių ver
žimąsi prie Baltijos juros. Vy
tautas prie Juodųjų jūrų pa
veiksluose įamžintas, tuo tar
pu kai savanorių sukilėlių uos 
to užkariavimo Lietuvai vel
tui jieškosime paveiksluose.

Nenorima smerkti ir negali
ma mažinti mūsų Didžiųjų Ku 
nigaikščių žygių rytuose. Jie 
visi verti mūsų pagarbos. Jie 
Įskėlė Lietuvos kunigaikštystės 
vardą. Jie apsaugojo Europą 
nuo totorių užplūdimo. Jie at 
iiko didelę misiją Europai. Žiū 
rint iš anų laikų perspektyvos, 
visi jų žygiai suprantami ir pa
teisinami. Bet iš šių dienų tas 
ko išeinant, šiandieniniai Lie
tuvai dėl rytuose laimėtų ir vėl 
prarastų sričių nei šilta, nei šal 
ta. Bet be išėjimo į jūrą, mums 
būtų labai sunku ekonomiškai 
sutvirtėti.

Sausio Penkioliktosios pro
ga atsiminkime, kad lietuviai 
patriotai nekovojo vien dėl Ma 
zosios Lietuvos pajūrio, bet, 
tautinio atgimimo vedami, — 
dėl to krašto gyventojų. Jie 
norėjo, kad lietuvininkai nusi 
kratytų svetimo jungo ir gy
ventų laisvą lietuvišką gyveni
mą. Lietuvininkų išsivadavi
mas buvo jų dėmesio centre. 
Neužmirškime mes to ir šian
dien, minėdami Sausio Penkio
liktąją. Žmogus turi būti aukš 
čiau statomas už žemės gaba
lą.

Mažosios Lietuvos gyvento
jai yra mūsų kraujo broliai. 
Nors jie per šimtmečius atskir-

* VI. Hriškevičius, vienas 
iš tremtinių lietuvių, gyvena is 
viešų paskaitų apie komuniz
mą. Jis yra kviečiamas įvairių 
amerikiečių klubų visoj Kali
fornijoj. Už kiekvieną prakal
bą gauna nuo 25,— iki 75,— 
dol. atlyginimo. Per savaitę 
dažnai gauna 2 — 3 kvietimus. 
Gyvena Los Angeles.

* Los Angeles įvykusiame 
BALFo susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. J. Užda
vinys, viep. J. Mitkus, sekr. V. 
Varnauskas, ižd. H. Tumas ir 
narys V. Karalius.

* Sausio 27 d. lietuvių tau
tinių šokių grupė rengia vaka
rą su vaidinimu „Sužadėtinė“ 
ii šokius. Vakaro pelnas skiria 
mas Vytauto Bieliaujaus fon
dam Grupei vadovauja L. Zai- 
kienė. Tautinių šokių grupė 
dažnai svetimtaučiams demons 
nuo ja lietuvių tautinius šo
kius.

ti buvo nuo Didžiosios Lietu
vos, jie išlaikė daug lietuviškų 
savybių, daugely jų tautinė są 
inonė teberusena. Neleiskime 
išblėsti tai lietuviškai ugnelei, 
bet padėkime jai suliepsnoti. 
Jie jau dabar prašosi į bendrą 
lietuvišką darbą ir siekia visas 
Mažosios Lietuvos sritis su
jungti su Lietuvos kamienu. 
Neatstumkime jų. Parodyki
me pasauliui, kad Mažoji ir Di 
džioji Lietuva yra yiena Lie
tuva. Neveskime dviejų ats
kirų išlaisvinimo bylų — vie
nos Didžiajai Lietuvai ir kitos 
Mažąjai.

Sausio Penkioliktoji tebūnie 
visų Lietuvių Tautinė Diena, 
skiriant ypatingą dėmesį Ma
žąjai Lietuvai. Ta proga su- 
ruoškime Mažosios Lietuvos 
Dienos minėjimus. Pereitais 
metais buvo padaryta graži 
pradžia. Ne tik didesniuose 
centruose, kaip Montreaiyje ir 
Toronte buvo ruošiami minėji
mai, bet ir mažose lietuvių ko
lonijose, kaip Ottawoje. Šiais 
metais turėtų visos lietuvių ko 
ionijos be jokios išimties ruoš 
ti Sausio Penkioliktosios mi
nėjimus. Parodykime, kad 
mums rūpi Mažoji Lietuva ir 
jos gyventojai, kad nenorime 
išsižadėti Baltijos pajūrio, kad 
mūsų ateitis surišta su vaka
rais, su jūra, su plačiuoju pa
sauliu.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
D-jos L. Centro Valdyba.

n visur -
* „Lietuvių Dienų" gruo

džio mėn. numeryje įdėta 
daug aktualių iliustracijų, kaip 
tai — Amerikos Liet. Bendruo 
menės steigimo, BALFo rink
liavos’, Kardelių sukakties ir 
daugelis kitų — viso 40 na tjų 
iliustracijų. „Lietuvių Dienos“ 
leidžiamos Los Angeles, Calif. 
(9204 S. Broadway). Vienas 
numeris prisiunčiamas susipa
žinti nemokamai.

* Buv. montrealiečių pp. Ki 
Įmonių, gyvenančių Kalifor
nijoj, JAV, duktė Rūta daly
vavo grožio varžybose. Iš 200 
dalyvių buvo išrinktos 41 gra
žiausios mergaitės, o iš šių spe
ciali 7 asmenų komisija, daly
vaujant 1000-čiui stebėtojų, iš 
rinko 6 gražiausias, kurių tar
pe ir p. Rūta Kilmonytę. Visų 
jų grupę įdėjo „Los Angeles 
i įmes“ laikraštis. R. Kilmo- 
nytė pasirėdžiusį tautiniais lie
tuvių drabužiais ir parašė po 
loto pažymėta, kad Rūta Kū
moms atstovauja Lietuvą. Sau 
šio 1 dieną ši grupė dalyvavo 
vynuogių šventėje.

* Dr. Augustinas Laucis, ku 
ris neseniai grįžo iš Ugnies Že 
mės, išvyko į naują paskyrimo 
vietą — Comallo miestelio li
goninės direktoriumi, Rio Neg 
ro provincijoje. Jo žmona Ma
rija Radionovaitė .Laučiene, ten 
pat yra paskirta ligoninės gai
lestingųjų seserų vedeja.

* S. Grigelytė ir D. Stripe- 
nytė-Valadkienė Toronto uni
versitete išlaikė papildomus 
kvotimus ir Įsigijo lannaciiiiii- 
Kių teises Kanadoj.

* Dr. Alex Petrauskas, gi
męs Waukegan, Ill. prieš 42 
metus, yra plačiai žinomas 
mokslininkas. Karo metu jis air 
bo atominiuose projektuose, o 
dabar yra Notre Uame Univer
siteto, South Bend, Ind. „post
graduate“ fizikos kurso profe
sorius ir tyrinėjimų departa
mento vedėjas.

* Socialdemokratus VLIKe, 
išemigravus J. Kominskui ir J. 
Skorubskui, dabar atstovaus J. 
Glemža, buvęs Pienocentro di
rektorius.

* Juozas Budreika nupirko 
18,5 ha ūkį' su vaismedžiais, 
mišku, gyvu ir negyvu inven
torium Entre Rios salose Ibi- 
cuy už 200.000 dol. Plaukiant 
valtimi „Galofre“ pravažiavus 
Nalivaikus, Miščenkus, Baniu- 
iius, Rastauskus, Eidukonius, 
Kuraičius — Limbus, Buro
kus ir kitus Argentinos salose

iš visur ir
— AmeiikoS tautinio svei

katos instituto mokslininkai su 
sekė, kad cheminių vyksmų pa
galba, iš pamidoro gali gauti 
lytinius hormonus. Cortisone, 
įžymaus vaisto prieš sąnarių 
uždegimą pigus ir gausus šalti
nis gali būti išdava to paties 
atradimo. Tomatidinas, esąs 
pomidoro lapuose ir šaknyse, 
paverčiamas kitu chemikalu, 
kuris vėl gali būti pakeistas į 
lytinius hormonus (testostero
ną).

— Čikagoje, Hilton viešbu
čio salėje, įvyko demokratų 
puota, kurioje už „lėkštę“ rei
kėjo mokėti visą šimtinę do
lerių.

— Žmogaus smegenyse yra 
c — •>£------- ------------------------ -i

įsikūrusius lietuvius, praplau
kus salą Eleną ir A. L. Rama
nauskus, ant upės Urugvay 
kranto yra pp. Budreikų ūkis.

* Bruno Jakšys ir Napoleo
nas Strazdas nupirko restora
ną, barą ir „parilla“ (kepsniai 
ant anglių) Buenos Aires cent 
re.

* Po antrojo pasaulinio ka- 
io iš Europos į Argentiną at
vykę trys lietuviai veterinari
jos gydytojai su šeimomis, ge
rai įsikūrė: Dr. J. Kuncaitis 
dirba savo srity Cordoboje. Jo 
mokslinį veikalą išleido Tucu- 
mano universitetas: Dr. J. 
Narbutas yra dalininku komer 
cinio įrengimo (vitrinų) fabri
ko, sykiu su tautiečiais Sankc 
vičium, Bačkiu ir Rastausku ir 
Dr. A. Masiulis yra dalininku 
stiklo dekoravimo rabriko. Jo 
dalininkai taipgi lietuviai: P. 
Vidūnas ir V. Palačionis.

* Pasadenos, Calif., meno 
klubas turi tradiciją kasmet pa 
gerbti tą dailininką, kuris lai
mi „Papular Award1’ metinėj 
Madonų festivalio, parodoj. 
Šiais metais šitą premiją buvo 
laimėjęs dail. p. Puzinas už sa- 
o paveikslą „XX Amžiaus Ma
dona“. Todėl gruodžio 11 d. 
minėtas klubas suruošė jo pa
gerbimo vakarą su programa, 
kalbomis ir vakariene. Dalyva 
vo apie 250 žmonių. Kalbose 
buvo iškeltas dail. P. Puzino ta 
lentas ir jo kūrybos aukštas 
meninis lygis. Jo paveikslas 
„XX Amžiaus Madona“ buvo 
pakabintas pagerbimo salėje ir 
gražiai apšviestas.

* Nikūnas, buv. Los Ange
les, Kalifornijoj, muziejaus 
konservatorius, savo namuose 
rūpinasi įkurti lietuvių senovės 

muziejų.

apie viską 
apie 15 iniliardų (15.000.000. 
UOO) nervų ląstelių.

— Traukinys toną krovinio 
nuveža mylią kelio, sunaudo
damas anglies dvi unicijas 
1.56,7 gr.) arba alyvos arbati
ni šaukštelį, jei vartojama dy
zelinė mašina.

— Tokio, Japonijos sodi
nės gyventojų skaičiui smar
kiai auga. Šiuo metu Tokio 
turi 6.650.000 gyventojų, o 
1945 m. turėjo tik 5.400.000.

— Amerikos Vėžio ligos 
draugijos žiniomis, Brazilijoj 
kasmet vėžio liga miršta apie 
36.000 žmonių.

— Hitlerio pramoginė jach
ta, po Vokietijos kapituliaci
jos, atsidūrė Amerikoj. Prak
tiški amerikiečiai pastebėjo, 
kad suvartojus ją, kaip gele
žies laužą, galima bus didesnį 
biznį padaryti, negu naudojant 
kaip jachtą. Ji Bordentown'o 
plieno liejykloje išardoma. Bus 
gauta apie 3.000 tonų aukštos 
kokybės plieno, apie 3 miliono 
dolerių vertės.

— 1950 metais buvusių že
mės drebėjimų jėga buvo toly 
gi 4 milionams atominių bom
bų.

— Vienas akras (0,4 ha) žo 
lių per vieną dieną išgarina 6 
tonas vandens.

— Paukščių take yra apie 
40 miliardų (40.000-000.000) 
žvaigždžių, kurios yra tokios 
pat saulės, kaip ir mūsų saulė.

— Pelės širdis plaka 700 
kartų per minutę, tuo tarpu 
dramblio — tik 25 kartus, o 
žmogaus — apie 70 kartų.

— Žmogaus kūne yra pa
kankamai fosforo pagaminti 
2000 degtukų.

— Prie Raudonosios jūros 
prieš ketveris metus žemėje bu 
vo rasti kai kurių Senojo Tes
tamento šv. rašto knygų rank
raščiai. Šv. Rašto tyrinėtojai 
nusprendė, kad jie yra labai se 
ni ir ten buvo kieno nors pa
slėpti Kristaus laikais. Dabar 
tie rankraščiai buvo paduoti ty 
rinėti radijochemikams. Šiems 
tyrinėjimams vadovavo Chica- 
gos universiteto mokslininkas 
W. F. Libby. Jis paėmė gaba
lėlį to lininio audeklo, j kurį bu 
vo suvynioti rankraščiai, karš
čio pagalba jį pavertė į anglį 
ir pradėjo ją matuoti vadina
mu Geigerio skaičiavimo apa
ratu. Viską apskaičiavus, pa 
sirodė, kad linas, iš kurio bu
vo padarytas šis audeklas, yra 
1917 metų senumo. Taigi bū
tų maždaug ir Kristaus laikų.
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statymu — K. Š.) ir padarė di- kurti savo ramų gyvenimą, ti-myninius santykius. 
uciį jspūdį. Po poros dienų, po ’'AJ 
ukvi v uncijos spauda nustojo ra 
syti ap±e tai ir, iš viso, apie mū 

i.cprikiausomybę“.

kėdamies iš vokiečių pusės 
draugingo, kaimyniško, trak
tavimo, jie nieko pikto vokiečių 
kariams nedarė ir, kuo kas ga
lėdamas, pagelbėjo jiems, kad 
tik greičiau praeitų Lietuvą, 
nuvytų toliau į Rytus sužvėrė
jusius NKVD ir rusų Raud. 
Armiją, kaip bolševistinės ver 
gijos ginkluotą ramstį.

Apie visą tai Berlyno spau
da nieko nerašė, nes ji nebuvo

'nk vien III-jo Reich’o spau 
da buvo kaip ir akla link įvy
kių Lietuvoje, nežiūrint jog mū 
_ų klastas randasi arčiausiai 
Vokietijos ir vokiečių visuome 
nei negalėjo būti neįdomu pa
tirti, kas Lietuvoje darėsi tuo 
metu, kada vokiečių kariai per jokia laisva spauda: ji tegalėjo 

lašyti tik apie tai ir taip, kaip 
jai buvo nurodoma iš viršaus; 
kitaip pasakius, tik skelbti tai, 
kas būdavo gatavai paruošia
ma vok. Propagandos Ministe
rijos dėl paplatinimo skaityto
jams. Apie įvykius Lietuvoje

> ir įgudęs 
čiame Berlyne. Šitokie ir jiems žurnalistas, daug pasidarbavo. '• 
panašūs Ausw. Amt'o pareigu- Rugpjūčio 12 dieną jis man pa
nų išsisukinėjimai laike konfe
rencijų su spaudos atstovais, 
kuriems tikroji padėtis gerai 
ouvo žinoma, tik sukeldavo dar 
didesnio susidomėjimo pas už
sienio žurnalistus Lietuvos 
klausimu. Jie keldavo visokių 
papildomų paklausimų, kartais 
net labai pikantiškų. Rezulta
te susidarydavo tikrų juokų, po 
litinių sensacijų ir gandų. Vi
sa tai dalinai prasiverždavo į 
užsienį ir ten nuaidėdavo 
vosios spaudos skiltyse, 
Švedijoje ir Šveicarijoje.

Iš kitos pusės, kiek 
kas ir mano galimybės leido, 
stengiausi palaikyti kontaktą, 
laiškais per patikimas rankas, 
su kitais Lietuvos postais, pir 
moję eilėje su tais, su kuriais 
dar turėjau ryšį, būtent su 
Roma, Bernu ir Stockholm'ų. 
Juos aprūpindavau informaci
jomis, kokias pats turėjau, ir 
apie tai, kaip vystėsi konflik
tas su III-jų Reich'u. Sakyti 
postai, iš savo pusės, padarė

pat nacių smurto prieš Lietu-izoliavimą naminiu areštu pa- kai, kaip politikas 
vos vyriausybę ir LAF organi
zaciją, užsienyje, ypač neutra 
lių kraštų sapudoje, tilpdavo in 
formacijų apie Lietuvos vals
tybės atkūrimą ir piktas iš na
cių pusės užmačias prieš ją ir 
jos naująją vyriausybę.

Ši akcija turėjo taip pat stip 
rių atgarsių ir pačiame Berly
ne. Spaudos konferencijose, 
Kurios būdavo sušaukiamos ke
lis kartus į savaitę ir kuriose 
dalyvaudavo po keliasdešim
tis, kartais iki šimto ir dau
giau, vokiečių ir užsienio spau 
uos atstovų, dažnokai iškilda
vo ir Lietuvos klausimas, jį 
įskeldavo tas ar kitas spaudos 
atstovas, o visi tuo galėdavo pa 
sinaudoti. Vok. Užs. Rkl. Mi
nisterijos Spaudos Skyriaus 
vedėjas, Dr. Schmidt, arba jo 
pavaduotojas, Dr. Braun von 
Stumm, kas kartą jausdavosi 
bėgai nesmagiai, kada žurnalis
tai juos atakuodavo klausi
mais apie įvykius mūsų krašte. 
Negalėdami sugalvoti nieko 
gudresnio, jie visaip išsisukinę 
davo nuo atsakymų, arba be
viltiškai atsakydavo, jog tarny visa, ką jie tik galėjo, kad apie 
oiškai jiems nieko nežinoma, 
arba kad 
klausimą 
reikšti.

. Nežinoda 
mi, kaip fronto kariai, kad Ber 
lynas jau laiko pakėlęs kryžiuo 
kišką kardą tuos santykius nu 
žudyti, sakyti vokiečių kariai 
siuntinėjo laiškus savo gimi
nėms ir draugams Vokietijoje, 
o taip pat rašinėjo provincijos 
laikraščiams apie savo įspū
džius Lietuvoje. Kadangi pro
vincijos laikraščių naciškieji 
cenzoriai nebuvo tiek įgudę ta
me darbe, kaip berlyniškiai, ir, 
be to, nebuvo instruktuoti vi
sose detalėse ano meto vokie
čių politikos, tai daug žinių 
apie įvykius mūsų krašte vis- 
tiek prasiveržė ir į vokiečių 
spaudą. Vokiečių tautos plates 
ni sluoksniai tuo būdu pilnai 
orientavosi, kad Lietuvoje įvy 
ko visuotinas gyventojų sukili 
mas prieš bolševizmą, kad ta
po atstatyta Lietuvos valsty
binė nepriklausomybė ir suda
ryta tautinė Lietuvos Vyriau
sybė.

rašė štai ką:

ją žygiavo. Ta spauda skelbė 
uideiemis raidėmis savo skil
tyse vok. Karo Vadovybės ko- 
iiiun..ratus apie užėmimą Vil
niaus, Kauno ir kitų Lietuvos 
didesnių miestų, nutylėdama 
jog tie miestai jau kelias die
nas prieš tai buvo lietuvių suki jie negalėjo rašyti, nes Reicho 
lėlių užimti ir apvalyti nuo so
vietiškojo okupanto. Reicho 
sostinės, Berlyno didieji dien
raščiai triumfavo tai, kaip vo
kiečių kariuomenė, po poros 
die:., susidūrimų su rusų Rau 
donos Armijos padaliniais lie
tuvių - vokiečių pasienio ruo
že, toliau greitai žygiavo per 
mūsų kraštą, darydama kartais 
po siuitą kilometrų per dieną ir 
iaktinai praėjo Lietuvą maž- mo, jiems patiems pasidarė ma- 
daug į 6—7 dienas. Bet šaky- ziau pavojinga peržygiuoti per 
tieji dienraščiai nei vienu žo-

. ;u neužsiminė, kad vokiečių 
jmenė galėjo šitaip grei- 

t . aeiti mūsų kraštą dėl to, 
........ ūsų Raud. Armijos jėgos, 
operavusios Lietuvoje, paniš
ka. bėgo iš mūsų krašto pašė- mis, pasidarė tikrais Lietuvos 
koje įvykusio visuotino Lietu- draugais ir dauguma iš jų pa- Jie tą informacinę medžiagą

ii Tautos sukilimo ir kad vo- tys, kartu su mūsų žmonėmis, 
kiečių kariuomenė jau žygia- džiaugėsi iš to, kad Lietuva at atstovaujamiems spaudos 
v;> nebe per priešo okupuotą gavo savo valstybinę nepriklau ganams. Daugelis iš jų turėjo 
...' . bet per išsilaisvinusį nuo somybę ir kad todėl nors su

Vyriausybė norėjo juos paslėp 
ti nuo pačios vokiečių visuome
nės. Tai buvo kvaila, nes tau
tų sukilimai yra nenuslepiami. 
Apie svarbius politinius įvy
kius Lietuvoje painformavo vo
kiečių visuomenę šimtai tūks
tančių jos sūnų — vokiečių ka
rių, kurie jautėsi laimingi kad, 
dėka lietuvių sukilimui ir apva 
lymui Lietuvos nuo bolševiz-

mūsų kraštą ir kad daugelis jų 
tuo būdu galėjo išsaugoti savo 
gyvybę. Vokiečių kariai, žy
giuodami per Lietuvą ir kon
taktuodami su mūsų krašto gy

Kad pralaužus „geležinę už
dangą“, kuria III-sis Reich’as 
siekė atitverti nuo laisvojo pa
saulio ir vokiečių visuomenės 
įvykius Lietuvoje, nuo pat 23 
birželio sukilimo, kaip jau su
minėta, atydžiai sekėme Kau
no radijo pranešimus, o taip 
pat gaudėme žinias iš Tėvynės, 
kurios mus pasiekdavo ir ki
tais keliais, jas užfiksuodavo- ’Užs. Rkl. 
me ir forma trumpų biuletenių 
padalindavome patikimesniems 
užsienio spaudos atstovams.

mielai priimdavo ir siųsdavo jų 
or-

lais- 
ypač

lai-

„Bendras įspūdis, kad pra
džioje mūsų tautiečių žygiai 
Tėvynėje sukėlė daug supra
timo ir simpatijos. Kiek buo 
galima, ta prasme buvo veikia 
ma. Kelias savaites visur vieš
patavo įspūdis, kad mes vėl esą 
me laisvi savoje valstybėje. 
Bet vėliau prasidėjo persilau
žimas. Pradėjo plaukti nelinks 
mos žinios. Dabar visi žino, 
kad esame okupuoti iš naujo. 
Toks pats persilaužimas įvyko 
ir pas mūsų užjūrio tautiečius. 
Nors iš pat pradžių ten buvo 
skeptikų dėl mūsų ateities, bet 
pirmomis dienomis buvo dide
lis džiaugsmas. Buvo rašyta 
ir apie Jus. Dabar vėl vis
kas apsivertė aukštyn kojo
mis’ ’. . .

nėra įgalinti į tą kitą 
ką žurnalistams pa-

pav., sakytieji Vok. 
Min-jos oficialieji 

spaudos ruporai pradžioje 
atsakinėjo jog Ausw. Amt'ui 
apie įvykusį Lietuvoje sukili
mą nieko nesą žinoma, jog apie 
atstatymą Lietuvos nepriklau
somybės nieko tarnybiškai pa
sakyti negali, kad jiems nieko 
nėra žinoma apie buvimą Lie
tuvos Vyriausybės ir jos veiki-

įvykius mūsų krašte patirtų 
laisvoji užsienio spauda. To 
pasėkoje, pav., Švedijoje, kaip 
ir Šveicarijoje, tilpo laikraš
čiuose netik trumpesnių žinių 
apie tuos įvykius, bet ir ilgų 
ir rimtų straipsnių, kuriuose 
visas Lietuvos klausimas buvo 
nušviestas.

Tuo tad būdu suminėtoji 
aukščiau „geležinė uždanga“, 
nacių pritaikinta Lietuvai, bu
vo palaužta. Tai patvirtina, 
pavyzdžiui, kad ir šis Dr._ A. 
Geručio apibūdinimas viešo
sios opinijos Šveicarijoje, prie

galimybių mūsų informacijas
.l.tinio okupanto kraštą, viena valstybe šioje Europos perduoti į užsienį apeinant na 

ia.svą ir nepriklausomą valsty-srityje Vokietija galės turėti ciškąją cenzūrą. Todėl per vi- mą, ir kad net nieko nežinoma 
be, kurios gyventojai pradėjo at nuoširdžius bei draugingus kaišą laikotarpį, nuo birželio iki apie tos Vyriausybės galvos kurios sudarymo Jis asmeniš-

Tebus leista man baigti šiais 
žodžiais: kiekvienoje politiko
je būna skeptikų ir neskepti- 
kų. Tačiau, jei tauta susidėtų 
tik iš skeptikų, tai ji, greičiau
siai, niekad neįstengtų kovoti 
už savo laisvę; todėl ji jos nie
kad ir neiškovotų, nes veltui 
tokios gerybės niekas niekam 
nepadovanoja. Nei LAF Va
dovybė. nei eilinis lietuvis ak
tyvistas, nebuvo nei skeptikai 
nei neskeptikai, o tik Lietuvos 
laisvės kovotojai. Todėl ir lai
mėjo 23 birželio sukilimą. Jis 
lieka iki šiol vieninteliu konk
rečiu mūsų tautos laimėjimu 
sunkioje kovoje už Lietuvos ne 
priklausomybę, šventu kiekvie 
nam lietuviui, kaip Tėvynėje— 
Lietuvoje, taip tremtyje, taip 
ir emigracijoje.

(Galas). .
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josIII.
5. Šviesos ir Gyvybės Tarpi

ninkavimas Žmonėms.
Senais laikais buvo daug aiš

kiau numanyta negu dabarty- iesnis, ko skaistesnė yra tarpi- 
je ir skelbta, kad visas gyvu- ninkautoji. 
mas, visi jo įsirodymai sukyla 
iš dieviškos šviesos, kuri iš 
augšt laiko ir erdvės, iš ana- skaistios merginos. Būdama to 
pus visų juslinių patirtių slepi ica, ji galėjo tapti Šventės Dva 
ningai veikia visą gamtą ir 
žmonėse taip aiškėja, kad bu
vo galima sakyti: „Jūs esate 
pasaulio šviesa“ (Mat. 5,14s). 
Bet didiojo Slėpinio apsireiški
mas žmoniškume pasiskelbia: 
„Aš esmu pasaulio Šviesa. 
Kurs manimi seka, neklaidios 
tamsoje, ale turės gyvybės 
Šviesą“. (Jon. 8,12).

Tokiais žodiais žmonių są
moningumas raginamas kreip
ties į tą šviesą iš kurios kyla 
ir į kurią grįžta visa šviesa ir 
gyvybė. Tai antrina ir žodis: 
„Iš Šv. Juomi ir Jopi yra vis
kas. Jam garbė per amžius! 
Amen. Rom. (1,36).

Šviesos pakitimo dienos bu
vo senovėje labai šventiamos. 
Degantios ugnys tai ir skelbė. 
Buvo aiškiai numanyta, kad 
jos skleidia šilumą ir šviesą, 
kas reikalinga yra gyvumui, 
ale ir tai, kad jos sukyla lyg iš 
nieko, tiesiog slėpiningai. To
dėl ugnys ir galėjo sužadinti 
pasišventimą šviesos kilmei. 
Ugnies šventumas buvo Lietu 
vių numanytas iki esamų lai
kų. Aiškus yra atminty žodis 
motinos į tarnaitę: „Nespjau
dyk į ugnį! Ji šventa. Švent- 
namiuose ir šventuose Alkuo
se ugnis buvo nuolatai kuria
ma, o ne tiktai šaltuose žemės 
kraštuose, ale ir šiltuose. O ti
kybinėse šventėse dar ir šian
dien šventnamiuose uždegamos 
žvakės.

Šventosios ugnies saugoto
jos buvo senais laikais skais- 
tios merginos. Romietiai va
dino jas Vestalinėmis kaip tar
naites židinio dievaitės Vesta, 
kurią Graikai vadino Hestia. 
Aistiai, Lietuviai, Prūsai jas 
vadino Vaidilutėmis. O viena 
jų stengėsi eiti pareigas Gum
binės apskrityje rodos, iki 16 
šimtmetio, kol nebuvo nužu
dyta. Vaidilutės vardas norė
jo priminti, kad ji turi tarnau
ti slėpiningam pasireiškimui. 
Kad moteriškėms tai jau pa
prastame gyvenime užduota,

šviesos šr gyvybes 
slėpiningumas

VYDŪNAS
įrodo išmaningumas, kad
yra gyvybės tarpminkautojos 
nuo vienos kartos į kitą, o kad 
naujasis gyvumas yra ko-tobu
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KONCERTAS
E. Kuprevičiūtė yra didelio 

masto menininkė. Jos rankose 
smuikas raudoja 
džiaugsmo garsus.
ka, jausmas ir išpildymo gro-

'lodei Dievo apsireiškimas 
moniškume ir buvo tikėtas iš

sios martia. Iš jos gimęs Die
vo apsireiškimas atneša žmonis 
kumui Šviesa. O tai nusiduo
da nuolatai.

Apie tokią šviesą, kaip apie 
dievišką dovį kalbėjo ir senieji 
Graikai. Ir pasakojo ir kaip 
apie neteisėtai įsigytą. Pro
metheus, ugnį pasivogęs iš Die 
vaitių būstinės, ją atnešęs žmo 
nėms ir buvo Dievo skaudiai 
baudiamas. Neaiškus protas 
kalba apie regimąją ugnį, ku
ri taip būtų tekusi žmonėms, 
tarsi jos nebūtų vis buvus že
mėje. Graikų minima ugnis 
yra žmogaus sąmoningumas su 
užgaidomis, kurios su juo jun
giasi. Vardas Prometheus juk 
reiškia priekin priekinžveigiąs. 
O jo brolis Epimetheus, atgal 
žvelgiąs, naudojosi tuo doviu 
santykiavimui su Pandora, pir
mąją neskaistia motera, ir iš 
jos dėžės visokius nešvarumus 
žmonėms iškrėtė.

Taip Graikų jau numanyta 
vidinė žmogaus šviesa, bet ir 
tai, kad ji nelaimės atneša, ne
teisėtai įsigyta, ir žmogų su
tuokia su neskaistumu, jį tuo 
versdama į blogumo ir kantių 
bedugnį.

Vis-dėlto tuo ir priminta, 
kad šviesa yra Visatos Kūrėjo 
nuosavybė ir tos šviesos užte
kėjimas žmoguje turėtų įvykti 
teisėtu būdu. Tada tai ir aiš
kiai patiriama. Šviesos ir gy
vybės slėpiningumas aiškėja, 
Žmogus tiesiog patiria Dievo 
apsireiškimą savyje, kurs kaip 
šviesa ir kaip palaiminimas tei
kiasi visiems žmonėms. Tik 
kiekvienas žmogus yra įparei
gotas, tam apsireiškimui pasi- >T 
skirti, atsiverti ir pasišvęsti. į

Bus daugiau. Į

MOKYKLA — LIETUVY.
BĖS TVIRTOVĖ!

Pirkdami „MOTINOS MO
KYKLOS“ ženklelius — ją 

stiprinsite!

Puošniame Buenos Aires 
miesto centro teatre „Odeon“ 
įvyko jaunutės smuikininkės 
lietuvaitės Elenutės Kuprevi- 
čiūtės koncertas. Dienraščiuo 
se, programose ir afišose skam zis užburia auditoriją. (ALB). 
bėjo, kad tai lietuvaitės kon
certas. Tai pirmas toks dide
lis įvykis, nes Odeone tik jos 
brolis, pianistas Andrius Kup 
revičius yra koncertavęs, kai
po lietuvis. (Colone dainavę ru 
siškas operas Lietuvos Valsty 
bės artistai ne visur buvo va
dinami lietuviais).

Didelėse afišose gatvėse, 
dienraščių puslapiuose ir pro- ra, nes ir jaunimas rodo pa- 
gramose buvo pabrėžiama, kad 
Elenutė Kuprevičiūtė yra litu- 
ana. Palankiose koncerto re
cenzijose — taip pat.

Smuikininkė Kuprevičiūtė 
sužavėjo daug reikalaujančią 
Odeono publiką. Haendel, 
Kreisler, Brahms, Bartok, De
bussy, Aguirre — Gaos, Albe- 
niz — Peerdiaz ir J. Budriūno 
kūriniai sudarė trijų dalių pro
gramą, po kurios publikai ne
nustojant ploti, patiekė dar du 
kūrinius. Pianu lydėjo Ores
tes Castronuovo. Menininkė 
gavo daug gėlių ir sveikinimų, nėjime.

ir skleidžia
Jos techni

NAUJI MUZIKAI PITTS- 
BURGHE

Lietuvišką dainą mėgstą lie 
tuviai pittsburghiečiai džiau
giasi, jog muz. Z. Nomeika 
gražiai stumiasi pirmyn su ką 
tik suorganizuotu savo choru. 
Iš tikrųjų reikia manyti, jog 
muz. Z. Nomeikai pasiseks at
statyti Pittsburghe stiprų cho-

kankamo susidomėjimo.
Pittsburghas susilaukė ir 

antros stiprios jėgos. Dangun 
Žengimo parapijoj pradėjo var 
goninkauti buvęs Lietuvos op. 
solistas V. Puškorius. Gero
kas būrys pittsburghiečių tu
rėjo progos pirmą kartą solis
tą išgirsti parapijos baliaus me 
tu lapkričio 11d.

Dramos srityje sėkmangai 
reiškiasi ir Pittsburgho lietu
vaitė solistė Andriulionytė, ku 
ri dalyvavo ir Homesteado lie 
tuviu parapijos jubiliejaus mi- 

(K. K. L.)

_A. RŪKAS TORONTO SCENOJE.
V iena iš Toronto užsidariu

sių ir intensyvaus darbo vagą 
verčiančių grupių — meno me 
gėjai — gruodžio mėn. 16 d. 
gausiai susirinkusiai vietinei 
visuomenei pademonstravo, sa
vo meniškų pastangų rezulta
tus: scenos šviesą išvydusią A. 
Rūko 5 veiksmų komediją „Sli 
dus pusmilionis“.

Mūsų scenos meno palaiky
tojai, reikia pripažinti, neturi 
didesnio pasirinKimo iš pasku
tiniais laikais lietuvių autorių 
parašytų veikalų skaičiaus ir to 
dėl toronaiškiai turėjo pasiten
kinti nepretenzingu A. Rūko 
uvarininkiško gyvenimo pjū
viu. Veikale pasirinkta iškar
pa iš nepr. Lietuvos dvaro, ku
rio savininkų globoje į subren
dimo amžių artinasi našlaitis 
Aleksas ir kurio daliai prie 
tam tikrų sąlygų svyruoja vi
sas pusmilionis palikimo. Ne
žiūrint savininkų planų apves
dinti gero pamušalo jaunuolį 
su savo tuščiagalve ir kokete 
dukrele, šis įsimyli antrą tų pa 
čių dvarininkų 
gėrusio brolio 
Reginą.

Nesudėtinga 
Kietakakčiai 
Rūkas jų neišskyrė kuo

auklėtinę prasi 
majoro dukterį

intryga, 
dvarininkai

JOS.YASAUSKIS _
Buchanan Street, Hollywood, Florida. ,|Hollywood, Florida. 

Vakacijoms, tai pal- 
Apartamentus užlaiko- 

Kviečiu visus 
nes čia būna 

Svečius iš geležinkelio stoties parsive

1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia vieta 
muotame Hollywood Floridoj, 
me pirmos rūšies su visais patogumais, 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, 
nuolatinė vasara.

žame, paskambinus telefonu 3290.
---- -=*--------- --------------- Įį-y---

nuilstamai ir su pasišventimu 
kruta scenos mėgėjų eilėse.

Al. Grybauskas.

METROPOLITAIN OPERE 
TĖ MONTREALY

Neseniai Montreąlyjc, 
His Majestys teatre gastrolia
vo New Yorko Metropolitam 
operetė, kuri čia parodė „Šiks 
nosparnį-Fledhermaus“. luo
mu buvo pažiūrėti išgarsėju
sios Metropolitain operetės.

Pastatymas visai gražus ir 
rimtai meniškai padarytas, bet 
nieku operetė negalėjo nuste
binti. Vaidyba perdėm nebloga, 
geros režisūros ir gerai atlik
ta. Visai rimtas įpavidalini- 
mas ir dekoracijų ir kostiumų, 
bet menkas orkestras ir dau
gumas solistų. Viena Rozalin 
da turėjo rimtesnį lyriškai ko- 
laratūrinį sopraną, o tarnaitė 
— kolaratūra — tiktai viena 
aukštąją mi ir pasireiškė; vy
rai gi visi ne aukštesni kaip tre 
čios rūšies, visai menkais bai
sais. Net sunku buvo patikė
ti, kad jie išgarsintos Metropo
litain dalyviai. Daug išpirko 
ta aplinkybė, kad kaikurie ak 
toriai tikrai neblogi.

Baletas iš 8 asmenų — ko
lektyvui permažas, bet gerų šo 
kėjų, nors ir ne žvaigždžių. 
Tiesa, techniškai ir bendros iš 
vaizdos atžvilgiu — gerai pa
rinktas. Fizine išvaizda pui- 

Bet šokio atžvilgiu jo ne 
Ice capades

kur 
(A.

nors 
charakteringiau iš lietuviško 
kaimo sodiečių) įvairiąis įkal
niais ir šmėklų pagalba priver
čiami nusileisti įsimylėjusiems kus. 
jaunuoliams, komedijoj stumia galima ‘prilygti 
jaunametis Aleksas (V. Štui- 

’ kys) ir nežiūrint turimos ne- 
blogos praktikos scenoje ir vi 
sai laisvo jautimosi, jo rolė tru 
puti apiblanko vien dėl veika
lo kompozicinio perkrovimo.

Iš kitų veikėjų gabiai ir su ge 
rais duomenimis išlaikytais 
vaidmenimis išėjo nuolatinio 
poilsio mėgėjas dvarininkas 

IKutra (P. Jurėnas), majoras 
(J. Gaižutis) ir augintinė Re
gina (B. Petrulytė). Motina, 
dvarininkaitė Danutė ir žiop
las miesto ponaitis (A. Liau- 
dinsakitė, T. Barkertaitė ir J. 
Maniuška), nežiūrint ir pastan
gų ir jaučiamo sugebėjimo, ne 
turėjo progos išsiveržti iš už
dėtų siaurokų šaržinio vaizda
vimo rėmų.

Publika pastatymą priėmė 
šiltai ir su įvertinimu už links
mesnės nuotaikos pabarstymą. 
Spektaklio pabaigoje meno mė 
gėjų grupė savo vardu pasvei
kino ir įteikė gėlių režisoriui J. 
Jagėlai, kuris jau 40 metų ne-

šokėjams.
Pastatyme yra nepateisina

mų mizanscenų, kaip pav., at
nešimas duknų, kad kavalieriai 
su panomis galėtų atsisėsti, 
prigulti ir pasibučiuoti. . .

Viską suglaudus draugėn, 
reikia pasakyti, kad Metropo
litam operetė, kaip operetė, ne 
bloga, bendro lygio, net apy- 
gerio, bet taip garsiam varnui, 
tokiai išreklamuotai firmai — 
ji vis dėlto ne aukščiau vidu
tiniško lygio.

— Kalifornijoj miręs R. He 
arst’as, vadinamas Amerikos 
spaudos karalium, paliko 19 
dienraščių, 9 savaitraščius ir ki 
tokio turto, kuris vertinamas 
apie 200 mil. dolerių. Dalį tur 
to Hearst’as paskyrė švietimo 
ir labdarybės reikalams.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ -

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

STIKLINS ARBATOS
J. TUNKEL

IŠ ČEKŲ K. VERTĖ MORRIS CAPKAU-,
Vieną šaltą rudenio popietę, mano draugas, tos istorijos 

herojus Lamiška vaikštinėjo Prahos senamiesčio siauromis 
gatvelėmis atydžiai dairydamasis ir stebėdamas saldainių 
krautuvėlių vitrinas. Jo dėmesį patraukė gražus, rudos spal
vos, apetitą sužadinąs tortas.

— Būtų visiškai ne pro šalį truputį užkąsti to torto, 
taip sau su stikline arbatos — nusprendė L,amiška.

Jis nedrąsiai pravėrė duris. Jį pasitiko bedantė veik ligi 
ausų išsivėpusi šeimininkė, kuri jam tuoj nurodė vietą tarp 
dviejų moterų prie mažo stalelio. Tos moterys, atrodė, irgi 
neseniai buvo atvykusios nes jų stalelis buvo tuščias. Atli
kęs paskutinės mados elgesio formalumus Lamiška atsisėdo 
prie stalo. Neužilg vienas kelneris atnešė toms moterims 
pietus. Moterys žvilgterėjo į Lamišką. Viena iš jų labai ma
loniai nusišypsojo.

— Patinku aš jai —- pagalvojo Lamiška.
Jis žvilgterėjo į antrą moterį. Ir toji šypsojos.
— Aš ir tai patinku, aš joms abiems patinku! — džiau

gėsi Lamiška ir žvilgterėjo į kelnerį, kuris visiškai nesišyp- 
sojo, o tik laukė pinigų.

Lamiška suprato, kad jis kaipo džentelmenas atsirevan
šuodamas už šypsenas privalėtų sumokėti už pietus.

— Nieko sau moterys, juk čia išsivystys mano pirma 
pažintis, gal viena iš jų bus mano žmona! Niekada žmogus 
nežino, kur jį proga ir laimė laukia, — galvojo Lamiška.

—- Oh, ja, ja, kiek čia kainuoja ponas kelneri? — jis 
užklausė.

— Trys šimtai kronų.
Ir Lamiška užmokėjo tris šimtus. Abi moterys dar lab- 

jau šypsojos.
— Ko jums, pone?
— Man tik stiklinę arbatos su gabaliuku torto, visiš

kai tokio pat, koks ten tam pirmam lange išstatytas.
— Klausau, pone!
Bet vos tik kelneris spėjo apsisukti, Lamiška pradėjo 

galvoti, kad čia, toj vietoj ta stiklinė arbatos gali per daug 
kainoti. Jis nusprendė geriau iš kalno paklausti, kiek ji 
kainoja. Atsiprašęs moterų, kad jis einąs cigarečių prie 
bufeto, Lamiška pakilo. Bet vėl nauja idėja šovė jam į gal
vą. „Kurių galų man čia klausti kainos, juk aš galiu gauti 
stiklinę arbatos visai nemokamai. Juk aš turiu gerą pažįsta
mą ir turtingą šeimą Grybų gatvėj, tai ponas Špilkas. Juk 
dabar vakareinės laikas. O juk tiek Špilka, tiek Špilkienė, 
labai mėgsta arbatą, be abejo, jie turės vakarienei arbatos.

Ir Lamiška niekam nepastebėjus išspruko lauk.
Bet kokia nelaimė! Skrybėlė liko!
— Tegul ją galas tą skrybėlę, juk dabar būtų didžiau

sia gėda grįžti atgal ir tų gražių moterų akyvaizdoj pasiimti 
skrybėlę. . . Na, už tuos tris šimtus ir skrybėlę, kuri man 
kainavo 700 kronų, aš pas špilkas išgersiu daug arbatos ir 
daug torto suvalgysiu, taip kad visas tūkstantis kronų neiš
lygins, o be to dabar tokiu laiku tramvajai prisigrūdę pilni 
žmonių, konduktorius manęs nepastebės ir aš ligi Grybų gat
vės nuvažiuosiu nemokėjęs, tai visiškai išsilygins tas tūks
tantis kronų.

Neilgai trukus Lamiška jau buvo tramvajui, kuris visu 
tempu nešėsi Grybų gatvės link. Bet vėl bėda! Tramvajuj 
buvo labai mažai žmonių, konduktoriui jis pasirodė įtartinas 
ir jis buvo užklaustas bilieto.

— Nėra bilieto!
Bilietas kainavo dvidešimt kronų, bet pagal atatinkamą 

paragrafą už važiavimą be bilieto Lamiška buvo nubaustas 
dvigubai, taigi keturiasdešimt kronų.

— Nieko — galvojo Lamiška — aš už tuos keturias
dešimt kronų ištepsiu daugiau sviesto ant duonos pas Špilkas.

Dar nespėjus Lamiškai paspausti Špilkų durų slenksčio, 
kaip pačios durys atsivėrė ir pasirodė pati Špilkienė su dar 
keliomis poniomis.

— Oho, oho ponas Lamiška! — prabilo Špilkienė, — 
mes kaip tik visos išeinam. Jūs ponas Lamiška, tikriausia 
buvot pas mus_h.eeinąs. Kaip gaila, bet mes turim, kaipo pa
vyzdingos narės eiti į mūsų organizacijos susirinkimą. Ka
dangi mūsų labdaringosios organizacijos tikslas yra pagel
bėti dvasiniai bei moraliai neturtingas nėščias moteris, tai 
mes čia jau ir sąrašą rėmėjų esam padarę. Jūs taip pat esa
te tame garbingame sąraše ir valdybos nutarimu jūsų aukos 
suma yra tik penki tūkstančiai kronų.

Lamiška dar mėgnio derėtis, kad jis tiek negalįs aukoti, 
kad jo reikalai taip pat blogai stovi ir tt., bet energingos po
niutės prievrtė Lamišką kapituliuoti, ir galų gale jis pasira
šė keturių tūkstančių čekį.

— Koks malonus ir garbingas žmogus! — dėkojo vi
sos — Jūs tikriausia neatsisakysit mus palydėti ligi salės.

Ir Lamiška negalėjo atsisakyti. Kadangi jau buvo pra
dėję lyti, o jis neturėjo skrybėlės, dar teko šaukti taksi. Ka
dangi minima salė buvo kitam miesto gale, tai šoferis parei
kalavo tris šimtus kronų. Lamiška pradėjo derėtis ir po 
pusvalandžio šoferis nusileido penkias kronas, bet tuo laiku 
neužsuktas taksometras jau rodė septynius šimtus kronų.

Ir Lamiška užmokėjo. Išlipęs iš taksi, jis tų moterų jau 
nematė, bet jį pasitiko jauna, graži mergaitė, kuri paprašė jį 
užeiti pas ją į raštinę. Kaipo džentelmenas Lamiška su mer
gaite nesiginčijo ir užėjo į raštinę.

Ten jį pasitiko dar dvi mergaitės.
— Ponas Lamiška, mes jau įrašėm jūsų garbingą pa

vardę į mūsų garbės narių eiles, kurie užsimoka po šimtą kro
nų įstojamojo mokesčio. . .

Lamiška užmokėjo dar šimtą ir suprakaitavęs išsprūdo 
į gatvę.

— Kas dabari — galvojo Lamiška, dar negavau stikli
nės arbatos, o kiek išleidau, skrybėlė ir pietūs — tūkstantis, 
bilietas ir bauda keturiasdešimt, auka keturi tūkstančiai, tak
si septyni šimtai, nario mokestis šimtas, jau netoli šešių tūks
tančių ! ..

Bet laimė ateina paskutinę minutę. Taip ir Lamiškai 
atėjo paskutinė idėja.

— Juk aš galiu nuvykti pas p. Špurką! Kokia gera min
tis! Juk Špurkos duktė šiandien išteka, o Špurka juk valsty
binio banko kasininkas, aišku, jis neapsikiaulins ir savaime 
aišku šaunias savo dukteriai vestuves bus iškėlęs. Kad jis 
manęs nepakvietė, tai čia visiškai atleistina, juk žmonės prieš 
vestuves visada neturi laiko ir į metrikacijos įstaigą bėgti, 
ir šnapso pirkti, ir pyragus kepti, o je, visai nėra laiko. Aš 
ten visai tuos šešis tūkstančius išlyginsiu, dar ir su kaupu. 
Aš ten daug gersiu, ir gero šnapso gersiu, o šnapsas toks 
brangus šiais laikais! Aš ir valgysiu daug. Mėsos, aišku, o 
mėsa tokia brangi! Visai gerai.

Šį kartą Lamiška jau atsargumo ir taupumo sumetimais 
jau nesiryžo sėsti į tramvajų, bet paspaudė pėstute. Kas čia 
yra, tik dešimt blokų nuo čia. Ir koks buvo Lamiškos nuste
bimas, kada prie sekančios gatvės jis akis į akį susidūrė su 
pačiais Špurkais. Į jį prabilo Špurkienė.

— Ponas Lamiška! Kurgi jūs, kaip gera kad jus suti
kom. Mes kaip tik einam kviesti svečių į dukters vestuves 
kitą sekmadienį. Turėjo jos įvykti kaip šiandie, bet dėl lai
ko stokos teko savaitei atidėti. Jūs ponas Lamiška tikrai ne
atsisakysit ir atvyksit.

— Dėkui, labai malonu ponia Špurkiene, aš čia tik. . . 
vot ten tam raudonam name. . . prie kampo. . . pažįstamą ap
lankyti einu. . .

— A, aa tai ten gyvena daktaras Korka, tai pas jį. — 
nutraukė Špurkienė Lemiškos pasiteisinimą.

— Taigi pas daktarą Korką, mes geri pažįstami. . . Tad 
tuo tarpu. . . — atsisveikino Lamiška, o abu Špurkai taip 
įtartinai nusišypsojo. „Ko jie abu taip šypsojos, o ypač Špur
kienė?“ galvojo Lamiška toliau eidamas. Ir koks jo buvo nu
stebimas, kada jis pamatė prie to raudono namo iškabą: „Dr. 
Korka, venerinių ligų specialistas“. •

— Štai kodėl Špurkienė šypsojos! Baigta! Viskas baig 
ta! Negaliu jau eiti į vestuves, negaliu gerti, nei valgyti! 
Ai, ai, ai! Ir ko man reikėjo jai sakyti taip? Kaip melas 
neišeina į naudą!

Baisus troškulys suspaudė Lamiškos gerklę ir jis užėjęs 
į pirmą pasitaikiusią valgyklą užsisakė stiklinę arbatos.
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BET IR TAS TURĖJO BĖGTI...
Jis nežino, ar nebenori žino

ti, Kad Čekoslovakijos respub- 
liKa duvo įsteigta spalių 28 d. 
lbxb m. Ragai komunistų pa
rašytą istoriją Čekoslovakija 
yra gavusi savo nepriklausomy 
uę ačiū bovietų Sąjungai, nes 
esą Habsburgų Austro-Vengri 
joa imperija ouvo nuversta Ce 
rmsiovuKijos darbo klasės, kuri 
sukiio Rusijos revoliucijos įta
koje ir išėjo į streiką“. Jis net 
pamiršo savo ankstybesnes tau 
įmes šventes ir bežino tik ko
munistinį kalendorių. Visas jo 
protavimas yra virtęs pavojin
gu rouoco ir oportunisto miši- 
mu. lai, anot policinės vals- 
tyuėo sąvoką „kadrų inteligen
tijos typas“, arba kaip Orwel- 
iis saKo, „Ignoracija yra stipry 
be '. . .

Paklaustas, ai- jis kada do
mėjosi Vakarais, Hora atsakė 
gaivos purtymu. Taip, kartais 
ps pamanydavęs, bet niekuo
met nesidomėjęs, nes tatai bu
vę arauažiama ir „galėjo įvelti 
į nemalonumus“. Jis niekuo
met nesiKiausęs svetimų vals
tybių raino, niekuomet neskai
tęs užsienių laikraščių, 
mūra aa.p šnipų medžiotojas.

r-er visą vasario mėnesį 1948 
m. pries Komunistų perversmą 
iruia uuvo gatvės kalbėtojas, 
jo pareiga buvo „skelbti ma- 
sems" marksizmo dielektiką ir 
Kou.partijos dvipusę „filosofi- 
j- , i.unos Šukius jis buvo įsi- 
n„.ęs mintinai. Vėliau jis ga 
v o uzuavmį rekrutuoti tai yra 
įtraukti į slaptosios policijos 
tmnyoą laisvalaikius pranešė
jus, smpus, 
provokatorius. Paklaustas, 
i.a.p jam tas uždavinys sekėsi, 
xxuia paaiškino: 
„zis tiK sekiau prezidento Got- 
vaiuo įsakymus.
sakė „Mes neturime versti, kad 
žmonės dėtųsi prie mūsų, mes 
turime juos prikalbėti.“ Pavyz
džiui valstiečiai nekentė kol
chozų, bet jie buvo prikalbėti, 
ir šiandien milionas hektarų 
žemės jau yra kolektyvizuota nei giminėms, nei draugams, ir 
ir įsteigta 6.000 kolūkių“. Čia niekam kitam, Savo darbo tiks 
Hora karna kaip automatas. Pa lui pasirenku (vardą) kaip sa- 
prastai jis kalba sunkokai ir iš ' 
lėto, bet kai tik paliečia mark
sizmo ar partijos reikalus, jis 
beregint pradeda kalbėti labai 
greitai, automatiškai, tartum 
ulogas artistas, kuris kalba sa
vo išsimokintą rolę, pats jos ne 
..uprasdamas.

„Prieš pradėdamas dirbti su 
savo naujuoju prospektju (pros 
pektu jis vadina tokį asmenį, 
..ui t jis pasirenka prikalbėti 
būti šnipu), aš visų pirma su
renku visas žinias apie jį. Po 
to tik aš pasikviečiu jį ir pra
dedu dilgint jo piatrotizmą. 
„Žiūrėk“, sakau, „ką amerikie
čiai daro Vakarų Vpketijoje! 
jie padeda vakiečiams atstatyti 
karo pramonę. Paleido visus 
karo nusikaltėlius. Jie paleido 
Use Koch, tą Buchenvaldo pa
baisą. Jie remia Sudetų vokie
čius. Ar tamsta nori sulaukti 
antros vokiečių okupacijos sa
vo arba savo vaikų amžiuje? 
Čia negali būti jokio pasirinki
mo. Tamsta turi atsisverti. Al
ba tamsta esi mūsų pusėje prieš 
vokiečius, prieš Wall streetą ir 
prieš Vakarų imperialistus, ar
ba tamsta esi prieš mus, prieš 
savo tėvynę ir pats prieš save".

„Jei mano prospektas (tiks
liau, auka) vis dar neapsispren 
džia, aš jam papasakoju apie 
amerikiečių planus sukurti nau 
ją vokiečių armiją prieš mus“, 
Hora pasakoja. „Tai beveik vi
suomet paveikia. Prospektas 
gauna keletą dienų apsigalvo 
ti, ir tada ateina ir pasirašo pro 
klamaciją (pasižadėjimą)“.

Bet jei jūsų „prospektas“ 
vis tik dar atsisako pasirašyti 
tą proklamaciją? — paklausiau 
Horos.

Hora atrodė nustebęs dėl ma 
no tokio naivumo, ir paaiški
no: „Tuomet aš jam pasakiau: 
Mano drauge, sakau, mes turi
me kaiką prieš jus patį. Mes 
turime kai ką prieš kiekvieną. 
Mūsų pareiga yra surinkti pa
kankamai medžiagos prieš kiek 
vieną žmogų, kad reikalui 
esant jį galima būtų pakarti. 
Karo metu aš buvau koncent
racijos stovykloje tik vienus 
metus, ir tai, užtikrinu, nebu
vo malonu, nors vieni metai 
greitai praeina. Jei tamsta ne
pasirašysi, aš turėsiu tamstą im 
tis drauge. Tai būtų gaila. Pa 
sitaiko, kad mes turime pakan 
karnai inkriminuojančios me
džiagos laikyti tamstą koncen
tracijos stovykloje per mažiau
sia penkiolika metų.“ Hora pa 
tenkintas nusišypsojo. „Po to 
prospektas beregint pasirašo 
proklamaciją“.

Proklamacijos tekstas yra 
toks:

„Aš (vardas) šiuomi pasiža
du, savo laisva valia, bendra
darbiauti su Valstybės Saugu- 

uostinėtojus bei mo policija bet kuriais ir visais 
reikalais, kurie atrodys reika
lingi policijos organams. Iš
duoti bet kokią informaciją, 
gautą per mano veiklą kam 

Gotvaldas pa nors kitam, o ne policijos orga 
nams, yra nusikaltimas, bau
džiamas ligi metų kalėjimu. Pa 
sižadu neprasitarti apie savo 
darbą Valstybės Saugumo Po
licijos tarnyboje nei savo žmo
nai, nei tėvams, nei vaikams,
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VEDA JONAS J. JUšKAITIS 
____ 907 Dundas West, Toronto, Ont.

27. Po intensyvaus darbo ir investavus kapitalo pasisekė 
padaryti išradimą, kurį pritaikius vienoje industrijos ša
koje, mano nuomone, bū tų galima palengvinti ir pagrei 
tinti gamybos procesą. T eko girdėti apie vieną inžinie
rių, kurio išradimu pasinaudojo darbdavys. Kaip ap
sisaugoti nuo panašaus eksploatavimo?
(Atsakymas į p. D., Vancouver, B. C., paklausimą).

Išsamiai atsakyti į Jūsų, p. praplėtimo ir prie sąlygų pa- 
D., taip svarbų paklausimą, ku 
lis liečia ir kitus mūsų tautie
čius, nepanagrinejus esminių 
patentų teisės nuostatų, būtų 
sunku.

Patentas yra dokumentas, 
kuriuo suteikiama asmeniui 
ekskliusyvinė nuosavybės tei
sė į išradimą tam tikram lai
ko tarpui. Britų Šiaurinės Ame 
tikos Įstatymo (Kanados Kons 
titucijos) 91 skyriaus 22 pos
kyrius suteikia legislatyvinę ga 
iią Dominijos parlamentui leis 
ti įstatymus sąryšyje su paten 
tais. To pasėkoje, visose Ka
nados provincijose patentai ir 
su jais susiję reikalai yra tvar
komi federalinio seimo Otta- 
woje išleisto Dominion Patent 
Act įstatymo rėmuose.

vo slapyvardį“.
Bus daugiau

Moksto-technikos naujienos
IŠRASTI SPINDULIŲ ŠAUDMENYS

Jau Pirmame Pasauliniame Didmiesčiuose, kaip New 
kare buvo naudojamos ne tik- Yorkas ir jo dalys yra įrengtos 
tai patrankos, kanuolės, kurios oro tyrimo stotys. Neseniai 
šaudo sviediniais arba kulko- tyrimo stotys, tyrusios New 
mis, bet ir liepsnosvaidžiai, ku- Yorko orą, paseklbė šiuos duo 
rie šaudo liepsna. Šie pabūk- 
tai tačiau galima buvo panau
doti tiktai arti esančiam prie
šui naikinti.

Dabar Anglijos Harvell ato 
minis fabrikas išrado būdą šau 
dyti spinduliais. Tam tikslui 
yra pritaikyta atominių spindu 
lių patranka, kuri į priešo po
zicijas šaudys atominės ener
gijos spinduliais. Šis ginklas 
esą atstostosiąs atominę artile
riją, arba ją pakeisiąs. Spin
dulinės patrankos veikimo ri
bos būsiančios ribotos ir be 
tokių plačių pasekmių, kokias 
duoda atominės bombos ir, 
spėjama, duos atominiai arti
lerijos šoviniai, esmėje labai 
panašūs į atomines bombas.

DIDMIESČIŲ ORAS
Visiems yra žinoma, kad 

miestų oras neturi lauko oro 
švarumo, ypač didmiesčių 
oras. Todėl miestų savivaldy
bės rūpinasi kanalizacija, van
dentiekiu, šalinimu nešvarumų, automobilių mašinos taip pat 
švarumų. dūmų gesintuvus.

e--------x........................w .........it. <>f—.............. x ■■ ' •»? ---------

menis: Brooklyn© daly — Wil 
hamsburghe per mėnesį nugu
la 164 tonos visokių dulkių 
vienos ketvritainės mylios 
plote; New Yorko Manhatta- 
ne — 154 to; Bronxe — 124 
to; Jamaicoje ir Queens-72 to.

Pasirodė, kad Bronxe su 
kiekvienu oro įkvėpimu į žmo
gaus plaučius patenka apie 357 
tūkstančiai dulkelių, kuriomis 
užterštas miesto oras, Queens 
— 239.000 dulkelių, Manhat- 
tane — 137, Brooklyne — 106. 
000.

Dėl šio užteršimo kyla viso- 
kos ligos, kurios New Yorkui 
kasmet sudaro apie 250 milio- 
nų dolerių nuostolių. Nustaty 
la, kad NY oras kasmet vis dau 
giau užteršiamas.

Todėl kyla būtinas reikalas 
susirūpinti oro švarinimu. Tuo 
tikslu namų ir fabrikų kaminai 
turi turėti filtrus; cheminiai 
fabrikai — cheminius filtrus;

lengvinimo mokslo bei techni
kos pažangai klestėti.

Patentas yra vyriausybės iš
duodamas dokumentas, sutei
kiantis išradėjui neribotą teisę 
gaminti, vartoti ir pardavinėti 
pagal išradimą ne visam laikui, 
oet tik septyniems metams. 
Tam laiko periodui praėjus, iš
radimas pasidaro visuomenės 
nuosavybe.

Dažnai išradėjui yra fiziškai 
neįmanoma vienam dideliu mas 
tu pritaikyti praktikoje savo 
darbo ir genialumo vaisius. Ta 
da jis išradimą parduoda. Ver
tingas išradimas, pav. būdas ga 
minti tam tikro kvaliteto da
žus, jeigu užpatentuotas, fab 
nkantų būtų perkamas už ata
tinkamai didelę pinigų sumą. 
Išradėjui nesusipratus išsiimti 
patento laiku, industrialistai 
naująjį gaminimo būdą gali pa 
leisti į apyvartą nesumokėję nė 
cento.

Užpatentuotojo teisės apsau 
gomos įstatymais. Patentas pa 
žeidžiamas, kai pasinaudojama 
užpatentuotu išradimu arba jo 
dalimi be išradėjo sutikimo. Ne 
leistinas pasinaudojimas susi
deda iš užpatentuoto mecha
nizmo, įrankio, mašinos etc. ga 
minimo, imitavimo, vartojimo, 
pardavinėjimo, pasiūlymo pirk
ti, pardavimo ar importavimo.

Išradėjas, kurio patentas pa
žeidžiamas, iš teismo gali gau 
ti patvarkymą, kad būtų: 1) 
uždraudžiama pažeidėjui pro
dukciją tęsti; 2) konfiskuoja
mi gaminiai, išradėjui perduo
dami ar sunaikinami; 3) pažei
dėjo pajamos ir gautas pelnas 
perduodamas išradėjui; 4) pa 
žeidėjas apdedamas išradėjui 
sumokama pabaudą.

Verta paminėjimo yra viena 
išimtis. Kanados vyriausybė 
gali pasinaudoti užpatentuotu 
išradimu kiekvienu metu, su
mokėjusi išradėjui Patentų Ko 
misionieriaus rekomenduotą pi 
nigų

3.
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Patento prašant metai, pav. „Patented 1952“.
Įduodamas patentą. Komisio

po žingsnio.
mašinai, įrankiui ar mechaniz
mui, pridedami dviejose kopi- merius neprisiima jokios atsa- 
jose braižiniai. Tų smulkių ir komybės dėl jo galiojimo. Pa- 
išsamių žinių suteikimo tikslas tentas vėliau gali pasirodyti be 
yra užtikrinti, kad po 7 metų, 
patentui pasibaigus ir kiti spe 
cialistai sugebėtų išradimą 
naudoti visuomenės labui, 
dėl, nesuminėjus tikslių ir 
nų detalių specifikacijose 
brėžiniuose patentą padaro 
galiojančiu. 3) Taip vadinama 
me pretenzijų pareiškime nu
rodoma, kad išradimas yra nau 
jas bei pirmas tos rūšies ir dėl 
to prašytojas vienas preten
duoja teturįs teises į jį. 4) Kai 
kuriais atvejais, kur praktiš
kai įmanoma, yra pareikalau
jami išradimo modelis ar pa
vyzdys.

Jeigu Komisionieriui paduo
dami keli prašymai vienu me
tu tam pačiam patentui gauti, 
jo diskrecijoje spręsti, kuriam 
prašytojui priklauso pirmumo 
teisė. Patentų įstaigos valdy
tojo komeptencijoje atsisaky
ti išduoti patentą, jeigu jo nuo 
mone išradimas yra nevertas 
užpatentavimo, frba buvo jau 
anksčiau užpatentuotas. Jo 
sprendimą galima apeliuoti lai
ke šešių mėnesių nuo praneši
mo atmetimo į Exchequer 
Court (Valstybės Iždo Teis
mas).

Įstatymas numato, kad ant

1. Nauji išradimai ir senųjų 
išradimų patobulinimai.

Viršuje paminėtas įstatymas 
įgalina kiekvieną asmenį, pada
riusį išradimą, kuris: a) ki
tiems nebuvo žinomas; b) ne
buvo aprašytas kitame paten
te ar Kanados spaudoje laike 
dviejų paskutinių metų ir c) 
nebuvo viešai Kanadoje varto
jamas ar pardavinėjamas vė
liau kaip prieš dvejus metus, 
prašyti vyriausybės ir gauti iš
imtinas nuosavybės teises į tą 
išradimą. Išradimas patentų įs 
tatymo prasme reiškia naują ir 
naudingą: 1) gaminimo meto
dą, procesą, mašiną, įrankį bei 
mechanizmą ir 2) pagerinimą 
ar patobulinimą tose srityse. 
Patobulinimo užpatentuotojas 
betgi neturi teisės pasinaudoti 
originaliuoju išradimu, lygiai 
kaip paskutiniojo išradėjas ne
gali vartoti patobulinimą ga
myboje. Kiekvienas turi gauti 
iš antrojo licenciją susitarto
mis sąlygomis.

Patentas Kanadoje nėra iš
duodamas už mokslinį princi
pą ar abstrakčią teoriją. Turi 
būti nurodoma, kokiu būdu 
naujas dėsnis gali būti pritai
kytas praktikoje ko nors nau
jo ir vertingo pagaminimui, ar 
ba jau egzistuojančio pagerini
mui. Pav., atradimas, kad švie 
sa veikia sidabro druskas, ne
buvo joks naujas 
Bet asmuo, kuris 
chemikalinę tiesą 
mo menui, padarė 
jamą išradimą.

2. Apsauga, kurią suteikia 
patentas.

Patentas nėra atlyginimas 
už protinius gabumus ir inten
syvų darbą, bet visuomenės su
teikiamas monopolis išradėjui 
tam tikram laiko tarpui su są- 

> lyga, kad jis atidengia visuo-
Išradė-

pa- 
To 
pil 
ar

ne-

NAUJA KANADIŠKA BA 
LĖTO ORGANIZACIJA 
Norėdami išvystyti atskiro

se vietovėse Kanados baletą, 
Toronte įsisteigė „the Ballet 
Associates of Canada“, kuri 
turi savo skyrius visame kraš
te.

Ta 
tikslu 
dišką 
diskus baleto meistrus, kompo
zitorius ir artistus lavinti jau
nus Kanados šokėjus“.

Miestai, kaip Toronto, Win
nipeg, Vancouver, Halifax, 
Montreal ir Ottawa turi savo 
aktyvias baleto grupes.

Įstojamieji egzaminai bus 
laikomi Toronto Boris Volkof- 
f'o studijoje, Winnipege — 
Winnipeg© baleto kompanijo
je, Halifaxe — Halifaxo bale
to kompanijoje ir Montrealyje 
— Elizabeth Leese Balete. 
Šitoji baleto sąjunga tikisi ras 
ti naujų talentų ne tik čia gi- menei savo išradimą, 
musių kanadiečių, bet taipogi jas tuo aktyviai prisideda prie 
naujai atvykusių tarpe. visuomenės žinojimo akyračio

grupė buvo sukurta su 
raginti „originalų kana- 
baletą, padrąsinti kana

išradimas, 
pritaikė tą 
fotografavi- 
užpatentuo-

sumą.
Procedūra, norint gauti 

Kanados patentą.
Prašant patento, reikia kreip 

tis raštu į The Commissioner 
of Patents, Ottawa, Ontario. 
Su prašymu siunčiamas 15 dol. kiekvieno į apyvartą paleidžia- 
čckis ar pašto perlaida. Paten mo patentuoto gaminio turi bū 
io išdavimo atveju papildomi ti atžymėti patento išdavimo
20 dol. turi būti sumokami. 
Patento prašyti gali pats išra
dėjas arba ir kitas asmuo, kurį 
pirmasis yra įgaliojęs arba ku
riam yra perleidęs savo teises.

. Prie Prašym° pridedama: 1) 
Išradėjo po priesaika padary
tas pareiškimas, kad jis tiki, 
jog jo išradimas yra pirmas tos 
rūšies; 2) Dviejuose specifika 
cijų kopijose smulkiai aprašo
mas išradimas ir jo pritaikymo 
galimumai praktikoje žingsnis

KALĖDOMS PUIKIOS 
DOVANOS

Vaikams — Vienintelis lie
tuvių kalba, leidžiamas iliust
ruotas žurnalas — Eglutė. Kai 
na metams 3,— dol.

„Daktaras Aiskauda ir jo 
žvėrys. Labai įdomi pasaka 
su 63 iliustracijomis. 92 pusi. 
Kaina tik 1,— dol. Vaikai ją 
skaito su dideliu susidomėjimu.

Lietuviškos pasakos. Suda
rė Dr. Jonas Balys 230 pusi. 
Pasakos gražiai iliustruotos. 
Kaina 2,50 dol.

Motinoms — „Taupioji Vi
rėja“, kurią paruošė H. Mačiu
lytė - Daugirdienė. Ji patie
kia 300 įvairių valgių gamini
mo receptų. Kaina 2,— dol.

Tėvams — Kun. Dr. J. Vait
kevičiaus labai įdomi dvasinio 
turinio knyga — Gyvoji Dva
sia, 464 pusi. Kaina 5,00 dol. 
Kalėdų proga — už 3.— dol. 
Užsakymus su pinigais siųski
te. Eglutė. P. O. Box 22 — 
Brockton 68, Mass.

ANGLŲ KALBOS VADOVĄ
Tamsta gali užsisakyti iškirpdamas ir pasiųsdamas su čekiu ar pašto perlaida žemiau 

tilpusią atkarpa šiuo adresu:
„WORD & PHRASE ”, 6660 W. 147th ST.., TINLEY PARK, ILL. 

Mr., Mrs.....................................................................................................................
(vardas ir pavardė — rašykit spausdintais rašmenimis)

nr. gatvė miestas

Užsakau „Anglų kalbos vadovą“ ir siunčiu pinigus už.........
sąsiuvinių $ ..............................

Jau turiu sąsiuvinius I dal. Nr......................ir II dal. Nr.................
(Kas čia pastabos neįrašo, gaus veikalą pradedant I-siais sąs.)

Pridedu: čekį-money orderį.
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Leidyklos pastabos :

Norėdamas gauti vieną sąsiuvinį susipažinti, atsiųsk 60 c. pašto ženklais.
Nemokamai vieną prenumeratą gaus tas, kas surinkęs atsiųs keturias prenumeratas.

vertis dėl kelių priežasčių: 1) 
Jeigu tas pats išradimas buvo 
anksčiau užpatentuotas kitoje 
valstybėje; 2) Yra neįmanoma 
išradimą praktiškai pritaikyti; 
3) buvo suteiktas nepilnas iš
radimo aprašymas. Kilus nuo
monių skirtumui, patento ga- 
havimo klausimą sprendžia 
teismai.

Jeigu Jūsų išradimas, p. D., 
atatinka Kanados Patentų Įs
tatymo statomiems reikalavi
mams ir Jūs esate nusprendę 
savo gabumų ir darbo vaisius 
paleisti viešumon į apyvartą, 
tikriausias, ir, sakyčiau, vienin 
telis kelias, kuriuo eidamas Jūs 
galėtumėte apsisaugoti nuo 
eksploatacijos, yra išradimo už 
patentavimas. Prieš tai reko
menduotina pasitarti su savo 
srities specialistais bei patik
rinti tos1 šakos mokslinę litera 
turą ar tokio išradimo nėra bu 
vę jau anksčiau padaryta.

Baigdamas norėčiau primin
ti, kad Kanados Patentų Įsta
tymas numato, jog ne kiekvie
nam naujam išradimui gali bū
ti išduotas patentas. Išradi
mams, kurie yra tik amatinin
kiško apsukrumo išdava, o ne 
genialumo, originalumo ir 
kruopštaus darbo rezultatas, 
labai retai yra suteikiama įsta
tyminė patento protekcija.

(Copyright).

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

Redaguoja ir leidžia: kpt. S.
S.

Urbonas, B. Aušrotas, 
Butkus

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

U. S. A.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

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

$ 11.00, jpusei metu $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

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



1952. I. 3. Nr. 1 (24?)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 r,SL,

ORTAS
1951 METŲ AUSTRALIJOSKREPŠINIO PIRMENYBĖS 

PERTHE.
Vakarų Australijos sostinėje 

Perthe įvyko 1951 metų Aus
tralijos krepšinio pirmenybės, 
kuriose dalyvavo: 1. Viktori
ja, 2. New South Wales, 3. Pie 
tų Australija ir 4. Vakarų Aus 
tralija.

Pirmenybės buvo pravestos 
taškų sistema, tokiu būdu kiek 
viena valstija turėjo progos 
rungtyniauti su visomis kito
mis valstijomis.

Šiais metais tik dviejų vals
tijų rinktinėse teko matyti nau 
jųjų australų žaidėjų. Viktori
jos rinktinėje dalyvavo net 
trys lietuviai ir vienas latvis, 
kurie ir sudarė komandos pag 
rindą. Panašiai ir Vakarų 
Australijos rinktinėje leituvis 
Ginčauskas ir Anaitis ir lat
viai Rings ir Blicavs.

Kad ir neskaitlinga yra 
Pertho lietuvių bendruomenė, 
tai vis dėlto nebuvo vakaro, 
kad į rungtynes neatsilankytų 
50 mūsų tautiečių.

Po keturių dienų karštų ko
vų ir užbaigus finalines rung
tynes 1951 m. pirmenybių pa
jėgumo lentelė atrodė sekan
čiai :

1951 meti; Australijos meis 
teris — Viktorija.

II. vieta — New South 
Wales,

II vieta — Vakarų Austra
lija,

IV vieta — Pietų Australi
ja-

Viktorija jau antrus metus 
iš eilės laimi Australijos meis
terio vardą.

Pasibaigus pirmenybėms, bu 
vo paskelbtas visos Australi
jos krepšinio rinktinės sąsta
tas, į kurį įeina vienas lietuvis 
ir vienas latvis: gynikai: Mc. 
Greachan (Vic.) ir M. May 
(N. S. W.), centras: Brauer 
(N. S. W.), puolikai: Dargi- 
navičius (Vic.) ir Bumbers

(Vic.).
1952 metų Australijos krep

šinio pirmenybės numatomos 
Sydnejuje.

VYTIS
(AL).

MUSTANGS
: 48
d. savo ketv lir-Gruodžio 9 

tose rungtynėse vytiečių krep 
šininkai, parodydami tinkamą 
susikaupimą ir derinimąsi, sun 
kiai išplėšė pirmenybių perga
lę iš vikriųjų japonų. Pats žai 
dimas svyravo lygiai į abi pu
ses, japonams laikant iddesnį 
vedimo laikotarpį, kuriam atsi 
liepia ankstyva M. Duliūno iš- 
laulavimas. Paskutiniame ket
virtyje vytiečiai persvėrė ir už 
baigė 5 taškų skirtumu. Gerai 
sužaidė M. Ignatavičius puoli 
me ir J. Žukas gynime.

H. VILEMBRECHTAS 
PAKARTOJA PERGALĘ
Gruodžio m. 7—8 dd. Toron 

te įvyko didelis stalo teniso 
turnyras, kuriame dalyavvo iš 
įvairių Kanados ir U. S. A. 
vietų svečių tenisininkų. Di
delėj konkurencijoj iš Vyties 
atstovų iki kvartfinalio prasi- 
kovojo Pr. Gvildys, nugalėjęs 
Al. Hibner (Detroitas) 1821, 
21—15, 21—13 
kas priverstas 
setais nusileisti 
(Montrealis).

Pusfinalyje Pr. Gvildys prie 
šininku gavo šio tarptautinio 
turnyro nugalėtoją Lionei 
Clautier, kuris pasiveržę per
galę 10 — 21, 18:21, 19—21 
rezultatu.

Vyrų dvejete, abiejų minė
tų vytiečių pora iškopė iki pu
siau finalio, kur nelauktai te
ko kapituliuoti vietinių toron- 
tiečių Rathlou - Ralbosky jun
giniui.

Vienintelis lietuvis nugalė
tojas jau antrus metus iš ei
lės jaunųjų vyrų grupėj išėjo

ir R. Paškaus-
trimis tiesiais

M. Deserres

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

77^ Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCo.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^D 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIRE PICK-UR

H AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL1S 2836

IBM SIB"

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

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetu? 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 informa ijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr. 1135

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozą.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)
Siuntiny* Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntinys Nr. S — jŪa/ŠCT
2 sv rūkytu lašinių

Sault Ste Marie, Ont
PLIENO FABRIKO

Jau kelintą kartą vietinia
me angliškame dienraštyje 
„The Sault Daily Star“ rašo
ma apie didžiulio mūsų miesto 
plieno fabriko „Algoma Steel 
Corp.“ (trumpai vadinamo 
„Steelplant“) praplėtimą. Pas 
kutini kartą apie tai savo kalė 
diniam sveikinime paminėjo ir 
didžiausias šio fabriko akcinin
kas, kuris yra, galima sakyti, 
tikrasis savininkas, Kanauos 
multimilionierius James Dunn. 
Ligi 1953 mt. vidurio šio fab
riko padidinimui — išplėtimui 
numatoma išleisti apie 40 mi- 
honti dolerių ir fabriko produk 
ciją iš dabartinio vieno milio- 
no tonų plieno per metus pa
kelti ligi vieno ir ketvirtada
lio tonų. Tai reikštų, kad se
kantį pavasarį šiam fabrikui 
dar reiks daugiau darbininkų, 
tuo labjau, kad nuo 1952 ml. 
sausio mėn. pradžios čia žada
ma atleisti nemažą skaičių pen
sijas išsitarnavusių senų darbi 
ninku.
I--------------- -- ------------------XX-------

ap.
Marshallo

gabusis vytietis Henrikas Vi- 
lembrechtas, baigmėj nugalė
damas kanadietį Jack Tilson 
21—18, 17—21, 21—11, 13— 
21 ir 21 16.

— Kaz. Škėma
šachmatų klubo New Yorko sa 
vaitiniuose turnyruose vieną 
savaitę laimėjo pirmą vietą, o 
kitą savaitę — antrą vietą.

VEDYBINIS SKELBIMAS.
Lietuvaite, jei esi vieniša ir 

vienai yra nuobodu tęsti trem
tinės kelią, atsiliepki, susiraši- 
nesime ir, jei vienas kitam pa
tiksime, susituoksime.

Su pirmuoju laišku, pagei
dauju foto. Mano ūgis 175, 
blondinas, 23 metų

Atsakysiu tiktai į 
kus.

Esant reikalui
gražinsiu.

P. P-tis, R. R.
Vienna, Ont.

PRAPLĖTIMAS.
šiuo metu fabrikas naujų 

darbininkų nepriima, o gruo
džio mėn. pradžioje net buvo 
laikinų atleidimų iš darbo.

Anksčiau minėtas fabriko sa 
vininkas yra vienas iš turtin
giausių žmonių Kanadoje. Be 
daugybės namų įvairiose Ka
nauos vietose, jis yra įvairių 
bendrovių prezidentas, akcinin 
kas ar savininkas. Jo žmonos, 
Lady Dunn, vardu pavadinta 
ligoninė Wawoje (Jamestown, 
Ont.), kuri buvo pastatyta už 
jO pinigus (300.000 dol.), o 
jo pačio vardu neseniai pa
krikštytas vienas didelis Kana 
dos laivas. Taip pat prieš kurį 
laiką jis paskyrė vienam Ka
nados universtietui 300.000 
dol., kuriame jis gavo garbės 
daktaro laipsnį.

Ligos ir nelaimės mūsų 
kolonijoje.

Susirgo mūsų kolonijos tau
tietis Vizbaras Antanas jau 
apie ketverius metus išbuvęs 
Kanadoje ir ilgesnį laiką dir
bęs vietos plieno fabriko kokso 
gaminimo skyriuje. Šis fabri
ko skyrius ypatingai pasižymi 
sunkiomis ir sveikatai kenks
mingomis darbo sąlygomis.

Po paskutinio fabrike įvyk
dyto sveikatos patikrinimo ma 
tyti A. Vizbaro sveikata atras
ta tiek bloga, kad fabriko vado
vybė jau neleido jam toliau 
dirbti. Ligonis tuojau buvo 
išsiųstas į sanatoriją. A. Viz
baras yra tik apie 30 metų am
žiaus, stambaus ir gero kūno su 
dėjimo ir niekas negalėjo tikėti, 
Kad toks tvirtas 
susirgti.

Sirgo, bet jau 
jau pradės vėl 
montreališkis ir

vyras galėti;

ir tuo- 
buvęs

i-

f

amžiaus.
rimtus Jais

nuotrauką

1. Box 171,

taisosi 
dirbti, 
nuo vasaros 

mūsų kolonijoje gyvenąs tau
tietis Šaltenis Antanas. Jam, 
taip pat dirbančiam vietos plie 
io fabrike, laike darbo ant ko

jos nukrito plieno plokštė, ku
ri Įskėlė blauzdikauli. Sužeis
ta koja apie 6 savaites buvo su 
gipsuota, bet paskutiniu laiku 
gipsas jau nuimtas ir ligonis 
puikiai jaučiasi.

Visa:* panaši nelaimė tame 
pačiam* fabrike buvo įvykusi 
taip pat buvusiam montrealie- 
čiui, mūsų kolonijos tautiečiui 
Steponui Juodviršiui, kurio li
ga nusitęsė net apie 3 mėne
sius. P. St. Juodviršis jau nuo 
spalių mėn. vėl dirba.

Sirguliuoja, bet atrodo, kad 
jau sveikta, dar vienas buvęs 
rnontrealietis, taip pat nuo va
saros mūsii kolonijoje gyvenąs 
ir net suspėjęs nemažus namus 
įsigyti tautietis Gulbinas Juo
zas. Jis taip pat dirba vietos 
plieno fabrike.

Pati nemaloniausia nelaimė 
piieš pat Kalėdas, palietė ir 
skaitlingiausiąją mūsų koloni
jos „familiją", priskaitančią tik 
šiame mieste virš tuzino arti
mų giminių — šeimos narių. 
Pats jauniausias šeimos narys 
— jaunamartė staiga pasijuto 
blogai, buvo paguldyta ligoni
nėn, kur atsitiko perankstyvas 
gimdymas. Ligonė nors jau 
grįžo iš ligoninės į namus, bet 
dar silpnai jaučiasi.

Visiems ligoniams linkėtina 
kuo greičiausiai pasveikti, o pa 
sveikusiems daugiau atsargu
mo dirbant ir sveikatą saugo- 
jant.

Gavome kūčioms kalėdinių 
plotkelių.

Kun. L. Kemėšis savaitę 
prieš Kūčias aprūpino visus 
tautiečius kalėdinėmis plotke- 
lėmis, kurios buvo išsinutinė- 
tos paštu su kalėdiniais sveiki
nimais.

— Mūsų kolonijos tautie
čiams, skaitantiems angliškąjį 
„The Sault Daily Star“ jau ne 
beteks ilgiau džiaugtis Dorot
hy Dix (slapyvardė) vedamu 
laikraščio skyriumi, nes jo au- 

' tore Mrs. Elizabeth Meriwet
her Gilmer neseniai mirė savo 
namuose New Orlean po ilgo
kos ligos. Jos straipsniai mū
sų angliškame dienarštyj, bu
vo daugumoje atsakymai į 
klausimus, pasižymėjo objek
tyvumu ir stebėtinu mokėjimu 
surasti teisingą sprendimą įvai 
nausiuose šeimyniniuose, vedy 
binio gyvenimo ir meilės rei
kalų klausimuose. Mirė sulau
kusi 90 metų amžiaus.

TVIRČIAU ĮSIKURIA 
LIETUVIAI

Port Colborae, Ont. Dauge
lis mūsų tautiečių vis stipriau 
įsikuria. Sugeba susitaupyti 
pinigų ir imasi savarankiško 
darbo arba įsigija nuosavybes 
— namus, Įmones ir tt.

Taip Wellando ALOKo pir
mininkas J. G. Skaistys šiomis 
dienomis Port Colborne nusi
pirko maisto, spaudos ir rašo
mųjų reikmenų krautuvę ir ima 
si savarankiško darbo. Tai yra 
labai gražus ir sveikintinas reiš 
kinys.

J. G. Skaisčių naujas adre
sas yra šis: John‘s Market, 
Confectionary, 114 Killaly E., 
Port Colborne, Ont. (telefo
nas 9036).

Svarbu pranešti, kad pp. 
Skaisčių krautuvėje bus galima 
pirkti visokios lietuviškos span 
dos; čia pat Wellandiskiai ir 
apylinkių lietuviai galės užsisa 
kyti ir „Nepriklausomą Lietu
vą“. Čia galės gauti ir knygų.

Port Colborne, Ont. lietuvių 
kolonija nedidelė, — gyvena 
tiktai per 100 lietuvių, — bet 
netoli Wellandas ir kitos vieto
vės, kuriose yra daugiau lietu 
vių. Visi jie galės pasinaudoti 
pp. Skaisčių paslaugumu.

Geros sėkmės naujiems vers
lininkams ! Kor.

,,NL" paskutinėje 48 Nr. 
(244) mūsų koloniją liečian
čioje korespondencijoje yra pa 
rašyta „vietos didžiuliame plie 
no fabrike „Krumplente“ pa
kelta atlyginimas 9 centais už 
valandą. . Čia, aišku, pralci 
ti žodžiai „Steel Plant’e ir chro 
mo fabrike. . .” Ir anksčiau 
yra panašių klaidų pasitaikę.

Šių eilučių autoriui dažnai 
pasitaiko gauti laiškų iš pažįs
tamų ir nepažįstamų tautiečių 
Kanadoje, kurie jieško darbo 
ar nori sužinoti įsikūri^io gali
mybes Sault Ste Marie. Vi
siems nuoširdus patarimas — 
jei nori atvykti į Sault Ste Ma
rie, Ont. gauti darbo ir įsikur
ti, tai atidėk tai pavasariui. Be 
to, šeimoms su vaikais teks pa
vargti kol susiras butą. J. Sk.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
genybes. Garantuotas daiib as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidarė ta kasdien iki 8 valandos vakaro.

-

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

{'Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų^ 
j ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. $ 

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
/ Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- §Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621.

■v'C'CV.'

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
’■ bet

Alberto Norkeliūno$
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

u z $o.oi f/.OOO.oo
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000..01

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

§

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.

5SSg»«i

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
l sv. cukraus

hv margarino
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70

SOILS ALKANAM PADLK l
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED St., CHICAGO 8, ILL., USA.

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95 
4 sv. rūkytų lašiniu 

sv kiauliniu rauau 
' s v margarino 
2 sv. marmelado 
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos 
4*4 sv. cukrau®
2 gabalai tualet. muilo

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntimus j visas 4 Vokietųos zonas ir Klius 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti#nuo dingimo.

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

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT ninrv.vnic ir .rvmę DUODAMA NUOLAIDASiuntinys Nr. 7

A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv rūkytų lašinių

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

' 1 sv. kakavos

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

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

Siuntinys Nr._24-$ 11.50 i 
5 sv. rūkytų lašinių

I 3 sv. kiaulinių taukų

i sv. margarino
1 sv. deg. kavos

sv. kakavos
sv. šokolado
sv. marmelado
sv. sūrio 40% rieb

2
2
2
2
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių 

kų ...............$
C. 15 sv. k. taukų $

tau-
5.25
8.00

Siuntinys Nr. 94
B. 8 Sv. bičių med. $ 5 on
I. 5 sv. margarino $ 3.70
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SOLIDARUMO MOKESČIOTAUTOS FONDUI VAJAUS 
APYSKAITA.

dalis mūsų kolonijos tautiečių 
pilnai suprato reikalo didumą 
ir svarbumą, gi šios rinkliavos 
vykdytojai — rinkėjai, — kad 
ir pavargę po sunkaus darbo 
fabrikuose, uoliai ir su dideliu 
atsidėjimu aplankė kiekvieną 
savo rajono tautietį ir pasiim
tas pareigas atliko pilnumoje.

Vykdant Tautos Fondo ats
tovybės Kanadoje aplinkraštį, 
Nr. 2, nuo lapkričio 1 d. iki 
gruodžio 15 d. Hamiltono lie
tuvių kolonijoj buvo pravestas 
solidarumo mokesčio vajus.

Nuosekliam mūsų pasiimto 
darbo vykdymui yra būtina tu
rėti visų lietuvių kartoteką, to 
dėl šią proga buvo pravesta Jiems visiems, o taip pat ir au- 
lietuvių registracija, kurios da- kotojams reiškiame gilią pagar 
vinius skelbiame lietuviškai vi- bą ir nuoširdžią padėką, 
suomenei. Žemiau duodame talkininkus

Bendri šio vajaus rezultatai nurodydami, kiek kuris surašė 
yra geri. Juos buvo galima pa- lietuvių, aukojusių skaičių ir su 
siekti tik dėl to, kad didžioji rinktą pinigų sumą:

savo 
nuo 
mo-

Surašė Aukojo
1. Inž. Svilas Juozas ............ 108 58
2. Pleinys Jeronimas ............ 116 61
3. Verbickas Stasys ............ 95 36
4. Stabingis Vladas................. 64 35
5. Firavičius Antanas............ 64 32
6. Pavilauskas Anicetas .... 33 20
7. Paukštys Jurgis ................ 24 20
8. Sadauskas Jonas................ 28 21
9. Aselskis Bronius................. 48 18

10. Mačiukas Julius................. 28 18
11. Kamaitis Antanas ............ 33 17
12. Verbickas Vįncas ............ 46 19
13. Lazdutis Motiejus ............ 33 16
14. Lengnikaitė Danutė .... 33 15
15. Milkeraitis Martynas .... 44 16
16. Vizgirdaitė Aldona .... 17 12
17. Bajoraitis Juozas ............ 28 7
18. Blekys Jonas ..................... 37 11
19. Jusys Antanas..................... 28 10
20. Yliūnas-Ylevičius Stasys. . 34 8
21. Kazlauskas Vaitiekus. . . . 8 6
22. Kšivickienė Alina ............ 5 4

Viso.... 954 460

$ 
75,50 
69,00 
37,00 
36,50 
34,50 
33,00 
25,00 
24,00 
21,00 
20,00 
19,00 
19,00 
15,00 
15,00 
16,00 
14,00 
12,00 
11,00 
10,00 
10,00
6,00 
4,00

527,00

Kaip matyti iš šio sąrašo, ii 415 moterų. Pasiskirstymas 
4 60 hamiltoniečių suaukojo pagal amžių atrodo taip: 
$ 527,00. Viso Hamiltone su- Vaikų iki 6 metų
rašyti 954 lietuviai: 539 vyrai Vaikų nuo 6 iki 16 metų . . 85

94

KALĖDINIS IR NAUJAMETINIS KNYGŲ 
IŠPARDAVIMAS

Kalėdų ir Naujųjų Metų dovanoms ir pasiskaityti papi
gintai parduodamos knygos ir gaidos. Kai kurios jų parduos- 
damos už pusę kainos. Siūlomos šios knygos ir gaidos:

Lietuvių Literatūra, Naujokaitis 
Vokiškai 
Lietuvių 
Tremties 
Kryžiai, 
Naktis ant morų, Jankus.................................
Atsiminimai ir mintys, Dr. K. Grinius . . . 
F. Kaulėnas, dailė .................... i........................
Marti iš Miesto, Orintaitė ............................ ..
Per šaltį ir vėją, Zobarskas............................
Riestaūsio sūnus, Zobarskas .........................
Sugrįžimas, V. Tamulaitis .............................
Ganyklų vaikai, Zobarskas .........................
Žemės ūkis ir statistika.....................................
Šliuptarniai, romanas, Margeris ...................
Tauresnio žmogaus užtekėjimas, Vydūnas 
Žirgonė ir Gailė, spalvota ...........................   ,
Gyvulių draugas, Krausas .....................
Tau, skiltininke, vadovas, 220 pusi............. .
Bhagavad-Gita iš sanskrito, Vydūnas . .. 
Į taikos rytojų, skaut., iliustr..........................
Dulkės ežere, Kozulis .....................................
Tilto sargas, Tulpė .........................................
Dr. Kripštukas pragare, Kaupas ..............
Lietuvos sovietizacija, prof. Roemeris ... 
Raudonoji žvaigždė, Vytenis .......................
Žemė, keturių autoriai, almanachas .........
Lietuviai gynė miškus, Gudelis ...................
Literatūros metraštis ....................................
Proza, 4 autoriai ..............................................
Lapės pasaka, Pieteris ................................
Žemės rankose, Rukša ....................................
Naktis viršum širdies, Kruminas ..............
Sudiev, kvietkeli, P. Andriušis ...................
Birutė, Žilevičius ..............................................
Nauja daina, Gailevičius ..............................
Klajūnas, Gailevičius .....................................
Juokdarys mėnudis, Gailevičius ................
Oi, greičiau, Šimkus .....................................
Aš įsivilkčiau, Šimkus ....................................
Ne margi sakalėliai, Tallat-Kelpša .............
Oi kas? Šimkus .................................................
Naktis svajonėms, Vanagaitis ..................
Oi, neverk motušėle, Naujalis ................
Mano deimantas, Žilevičius .........................
Ratai, Žilevičius ............................................
Dvi liaudies dainos, Banaitis .......................
Aš per naktį, Banaitis .................... ...............
Plaukia sau laivelis, Šimkus .......................

Knygos ir gaidos gaunamos šiuo adresu: „Nepr. Lietu
va“, 7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

lietuviškas žodynas, Gailius
Tautosakos skaitymai, Balys
Metai ......................................

romanas, Ramonas ................

TEL. FA 0209

Smogusių , 775
Iš šio skaičiaus aprašymo 

metu turėjo pastovų.darbą 406 
vyrai ir 145 moterys.

83,4% visų dirbančiųjų 
pareigą 'atliko; skaitant 
visų lietuvių, privalančių
keti šį mokestį (775), jį įmokė 
jo tik 59,3%.

Lietuvių, kurie griežtai at
sisakė šiam tikslui aukoti, bu
vo tik keliolika. Visi kiti nesu 
mokėjusieji arba nebuvo rasti 
namuose arba ištikro negaiį 
šiuo metu mokėti (bedarbiai, 
naujai atvykę iš Anglijos, Bel
gijos, Vokietijos bei kitų kraš 
tų). Dėlto atsižvelgiant į 
šias priežastis, nuošimtis lietu 
vių, sumokėjusių solidarumo 
mokestį yra laikomas geru.

Visus kitus tautiečius, dar 
neturėjusius progos šią svar
bią tautinę solidarumo pareigą 
atlikti, tikimės aplankyti kitų 
metų pradžioje.

Tankiausiai lietuviais apgy
ventas šis rajonas: keturkam
pis tarp James Main — James 
— Barton ir Wellington gat
vių. Čia yra 149 tautiečiai, iš 
kurių 13 turi įsigiję namus. 
Antroj vietoj yra kvartalas 
tarp šių gatvių: Main — Went 
worth — Barton — Sherman; 
čia šiuo tarpu gyvena 115 lie
tuvių, kurių 16 turi namus.

Visame gi Hamiltone — yra 
123 lietuvių įsigyti namai. Dar 
kartą reikšdami gilią padėką — 
kaip talkininkams taip ir auko
tojams — visus prašome ir 
ateity šį kilnų tikslą, mūsų tė
vynės vadavimo pastangas, rem 
ti.

Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje Hamiltono Skyrius. 
St. Bakšys, J. Sakalauskas, Inž. 
J. Svilas, Inž. VI. šešelgis, St.

Dalius, Alf. Patamsis, 
M. Lazdutis.
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Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITra.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.
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HAMILTONO LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ VAI. 

DYBOS PASIKEITIMAI.
Gruodžio 5 d. eiliniame na- 

lių susirinkime buvo vietinio 
pobūdžio staigmena: naujasis 
valdybos sekretorius J. Čer
niauskas, pasirodė, yra perke
liamas į Windsorą braižytoju, 
su aukštesniu atlyginimu. Kuo 
pos nariai iškarto nusiminė, 
kad iš jos tarpo vienas energin 
gas darbuotojas turi išsikelti į 
tolimesnę apylinkę. Bet kova 
už geresnį rytojų yra kiekvie- į Kanados parlamentą, propa
no socialdemokrato pareiga, to 
dėl reikia veržtis į ger-nę ateitį.

Ta proga buvo išrinktas nau 
jas energingas, jaunas vyras, 
valdybos sekretorium p. Bol. 
Borisas. P. J. Černiauskui lin
kėtina sėkmės naujoje vietoje 
ir progreso kurti naują social
demokratų kuopą, o naujai iš
rinktam sekretoriui — našaus 
darbo.

tą, kuri buvo pavadinta „Pa- ŽEMĖS ŪKYJE ĮSIKŪRIMO 
Paulis taikos ir karo kryžkelė- REIKALU.
je“. Skaitė Oakvilės gyvento- Keliuose paskutiniuose NL nu- 
jas dr. Pr. Ancevičius. Prele- _riUose teko skaityti eiįg straips 
gentas, pasiremdamas Įvairių aįų, apibūdinančių Kanados že 
politikų pareiškimais, žymių 
spaudos darbuotojų, kurie iš
reiškia per U. S. A. ir Europos 
spaudą savo nuomones, pada
rė jų visų santrauką ir labai 
įdomiai painformavo apie šių 
dienų neramią būseną pasau
lyje-

Toliau sekė filmai: rinkimai

ganda ir balsavimas. Filme 
atsispindi, kaip Kanados pi
liečiai demokratiškais pagrin 
dais renka Kanodos valdžią. 
Antras filmas „Gudalajara“. 
Tai iš Meksikos gyventojų gy
venimo. Jame atsispindi pui
kios produkcijos paveikslai iš 
16—17 ir 18 amžiaus. Taip 
pat parodė ir šių laikų kerami
kos darbų. Puikūs vaizdai, 
dainos, muzika ir mėlyna jūra 
su dar mėlynesnių dangaus aki 
račių, bei puikiais gėlių sodais, 
su linksma publika.

Pasibaigus filmams, kuopos 
pirm. Br. Erelis padėkojo ha- 
miltoniečiams už skaitlingą at 
silankymą, dr. Pr. Ancevičiui 
už įdomią paskaitą ir pakvietė 
visus dalyvius prie karštos ka
vos, kurią paruošė energinga 
kuopos darbuotoja p. A. Milių 
nienė, o publika buvo dėkinga 
p. Miliūnienei už kavutę, nes 

davė pasižadėjimą mokėti per kaip tik lauke buvo šaltas oras, 
mėn. po 5 dol. pora asmenų, o Hamiltoniečiai lietuviai jaukio- 
kiti duos 
savaites, 
vai remti 
ją-
PASAULIS TAIKOS IR KA 

RO KRYŽKELĖJE.
Hamiltono lietuviai social

demokratai, gruodžio 16 d. 
Centrinių unijų patalpose, su
ruošė Hamiltono lietuvių vi
suomenei labai įdomią paskai-

Vietos socialdemokratai, be 
eilinių reikalų, gyvai svarstė 
Tautos Fondo reikalą, kad kuo 
stipriau parėmus Tautos vada
vimo darbą. Nutarė, nuo gruo 
džio mėn. vykdyti savo tarpe 
mėnesinius pinigų mokesčius 
dirbantiems, o neturintiems dar 
bo, kai turės darbą. Tam už
daviniui atlikti: surinkti pini
gus ir atsiskaityti su centru — 
Montrealyje, išrinktas J. Milių 
nas. Per minėtą susirinkimą,

kas savaitę ar dvi 
Taip pat nutarta gy 
Diepholtz'o gimnazi- 

Socialdemokratas.

Lietuviška motery kirpyklai
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- U 

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

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

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis ' popieris.

je nuotaikoje praleido porą va
landėlių susipažinime ir pasi
kalbėjime.
ti, kad senų lietuvių emigran
tų vis daugiau lankosi pana
šiuose
bendrą kalbą su naujais, 
progos mętu ypatingai nema
žas skaičius apsilankė senųjų.

Tenka, vietos socialdemokra 
tams padėkoti už jaukiai pra
leistą ketvertą valandų kultū
ringai laiką, ir tas viskas kai
navo •— nieko. Reikia tikėtis, 
kad už vienos paskaitos neuž
migs, bet suruoš daugiau pana 
šių susibūrimų. Linkėtina.

Dalyvavęs.
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiusti 25 c. (smu!

kiais pašto ženklais).

Tenka pasidžiaug-

subuvimuose ir randa 
Šios

mės ūkyje įsikūrimo galimy
bes. Paskutiniajame savo 
straipsnio prieraše autorius lyg 
tai šposaudamas, lyg ir rir .ai 
siųlosi net ir patsai vienu iš 
pirmųjų tokio bendruomeninio 
ūkio septyniolikinės nariu.

Dalykas iš tiesų gana rimtas 
ir vertas gilesnio dėmesio. Juk 
pagaliau iš tikrųjų tai būtų vie 
nas iš realiausių būdų, kad ir 
nevisiškai mums Įprastų, savo 
nepergausiausiais ištekliais, bet 
pakankamu ryžtumu ir gera va 
lia, užsitikrinti norimą savaran 
kiškumą rytojų.

Būtų labai malonu, kad au
torius, kaipo šio dalyko inicia
torius, nepagailėtų ir tolimes
nio triūso: sueiti į sąlytį su jo 
minėtomis žemės ūkio įstaigo
mis, kad ir paviršutiniškai, išsi
aiškinti su tokiu kūrimosi bū
du susijusius klausimus, ir, jei 
gu tai būtų įmanoma, paruoštų 
šiame reikale pirmuosius met
menis, t. y.: įmanomas mažiau
sias tokios bendruomenės narių 
skaičius bei minimalus įstojan- 
cių narių įnešamas kapitalas, 
turint galvoje, kad bent pra
džioje, kaipo naujas ir mums ne 
įprastas panašaus bendruome
ninio ūkio kūrimo reikalas, 
ypatingu entuziazmu nedauge
lio kieno bus sutiktas, bet vis
gi tikiuosi, kad iš apie 20.000 
Kanadoje gyvenančių tautie
čių galėtų pradžioje susirasti 
kad ir ne visi septyniolika, tai 
jau bent 6—8 ryžtingesnį as
menys, kiekvienas su 1.500 — 
2.000 dolerių įnešamo kapita- 
2.000 dol. įnešamo kapitalo.

Taigi, sudarius jau tokį pa 
viršutiniškiausią planą, būtų 
galima bandyti jo įgyvendini
mui ir realių žygių imtis, k. t.; 
paskelbti jį mūsų spaudoje ir 
tuo pačiu pradėti savo rūšies 
vajų šios kuriamos ūkinės bend 
ruomenės narių bei kapitalo su 
telkimui. Ir jeigu autorius sa
ve tokion bendruomenėn pa
sisiūlė vienas iš pirmųjų, tai aš 
save siūlau antruoju, o juo lab 
jau būčiau patenkintas, kad ga 
lėčiau joje būti net jau tuo sep 

1 tynioliktuoju.
Naujasis Ateivis.
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ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

i
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DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkes lietuviams!

Ekspertas radio ir elektumų reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

PETE S Radio SERVICE
7688 Edvard St., Vii' e Lasalle, HE". 3372

l

G K E R A I T I S,
Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. 

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

§ ----------- --  _ S
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PUIKŪS

KARAKULINIAI PALTAI
nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio. 
Pigu — $ 125.000. Teriautis tel.: 6R 1827

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškių 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.

»Sf 
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Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd. Vjlle Emai d, Montreal, Tramvajus 36.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

e«D’BElanger a sons
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

M O N T R E A L I E Č I Ų DĖMESIUI!
FOTO STUDIJA O. G. ASMENIS
1248 Mackay St., apart. 1. Montreal. Tel. WE 5543. 

Fotografuojame parengimuose, vestuvėse ir kituose at
vejuose, ir pagal pareikalavimą Tamstų namuose. 
Portretų nuotraukos daromos studijoje. Pasų bei liu
dijimų nuotraukos. Aukštos kokybės darbas. Miesto 
centre — netoli St. Catherine ir Guy gatvių kampo. 
Kalbame angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, 

rusiškai.

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.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų. 
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NEPRIKL.AU$O(MA LIETUVĄ

1952 m. sausio 12 d., šeštadienį, 7.30 vai. v. DAINA- | 
VOS salėje, 469 Bay St. N. Hamiltono liet, tautinių s 
šokių grupė rengia

Linksmą šokių vakarą
Gros lietuvių kapela AIDAI. Bufetas su kietais ir minkš 
tais gėrimais. Pelnas skiriamas akordeono ir taut, rū

bų įsigijimui.
Hamiltono ir apylinkių lietu viai, nepraleiskite progos 
šauniai pasilinKsminti žengiant į naujuosius metus, 

o tuo pačiu paremsite ir tautinį darbą dirbantį jau
nimą. Rengėjai.

ISTORINĖS KANADOS LAISVĖS METINĖS 
SUKAKTUVĖS

Dominijų teisių apibrėžimas.
Statute nustatyta, kad bet 

kuris įstatymas, surištas su 
sosto paveldėjimu arba kara
lišku titulu, negali būti pakeis 
tas be Britanijos Parlamento 
ir Dominijų Parlamentų suti
kimo. Įstatymas taipogi nu
stato, kad joks Britų Parlam *■ 
to Įstatymas negali būti tai
somas darnonijai ir tiktai tuo 
atveju, ejigu dominija pati tą 
įstatymą priima, ir nė vienas 
dominijos įstatymas negali bū 
ti paskelbtas negaliojančiu su 
paaiškinimu, kad jis yra prie
šingas kokiam nors Britų Par
lamento įstatymui.

Kanada neprašė ir nepareiš
kė savo pageidavimą turėti vi
sišką laisvę konstitucijos reika 
luose. Kanadai tai yra būdin
ga ir ji nutarė palikti Kanados 
konstitucijos tobulinimą, kiek 
tai liečia keitimus Britų Šiau
rės Amerikos Akte, Westmins
ter'io rankose ir galutinę ape 
liaciją teismo reikaluose Bri
tish Privy Council'ui.

Tai buvo gruodžio mėnesį 
piieš 20 metų, kai buvo pri
imtas Westminster'io Statu
tas.

Tas aktas, apie kurį kalba
ma, yra žinomas paprastai kai
po „Statute of Westminster" 
ir buvo priimtas Britų Parla
mento 
11 d. 
sidarė 
kiškas 
narys.

1867 metais įvyko Kanados 
konfederacija ir nuo to laiko 
pamažu ji išvystė savo nepri
klausomybę ir savivaldą. Bri
tų Šiaurės Amerikos aktas da
vė šitam išsivystymui pagrin
dus. Nuo to laiko, kai britų 
parlamentas jį priėmė, Kana
da suformavo palaipsniui savo 
teisių ir valdymo struktūrą.

Bet visame imperijos — 
Commonwealth'o sutvarkyme 
buvo tam tikri neaiškumai, ir 
1626 metais buvo sušaukta im 
perijos konferencija.

Šitoje Londono konferenci- 
joej buvo priimta rezoliucija, 
kuri nustatė Britanijos ir Do
minijų santykį. Joje sakoma:

„Jos (Suvienyta Karalystė 
ir dominijos) yra autonominės 
bendruomenės Britų Imperijo
je, lygios savo esmėje, viena 
kitai nesubordinuota savo vi
daus ir užsienio reikaluose, su
vienytos bendru ištikimumu ka 
tūnai ir laisvu noru susijungu
sios Britų Tautų Commonwe
alths."

Šita rezoliucija pasidarė įs
tatymu 1931 
buvo priimta parlamento kai- nės kolonijos.
po „Statute of Westminster“, T. Fonoo Atstovybė Kana- 
ir tuo buvo Commonwealth1© doje dėkoja už rūpestį ir nenu 
kūrimas užbaigtas. ilstantį pasidarbavimą Hanjil-

1931 m. gruodžio mėn. 
Šituo aktu Kanada pa- 
pilnateisis ir savaran- 
Britų Commonwealths

TAUTOS FONDUI.
Gruodžio 17 d. T. Fondo Ats 

tovybės Kanadoje 
skyrius prisiuntė Hamiltono 
lietuvių surinktą 
mokestį už 1951 m. penkis šim 
tus dvidešimt septynius dol. 
($ 527,—).

Kiek yra žinoma, tos kolo
nijos lietuviai deda visas pas
tangas dėl išlaisvinimo paverg 
tos Tėvynės Lietuvos. Tai be
galo gražus pavyzdys, kurį tu- 

emtais, kada ji retų .ekti ir kitos mūsų dides-

Hamiltono

solidarumo

AR JAU SKAITAI?
MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 

LIETUVIŲ MAGAZINĄ.

ELTOS KRONIKA.
— Kompetentingų Lietuvos 

diplomatinių sluogsmų praneši 
mu, visi Lietuvos įgųuoti mi
nisterial ir diplomatiniai atsto
vai yra pareiškę diplomatijos 
šefui S. Lozoraičiui savo prita 
rimą susitarimui, kurį jis pais- 
rašė su VLIKu šių metų rug
sėjo mėn. 13 dieną. Lygiu bū 
du yra pritarę susitarimui Lie 
tuvos generaliniai konsulai ir 
konsulatai.

— Adv. J. Skorubskas, pa
vadavęs VLIKe prof. J. Ka
minską, XI. 26 d. su savo šei
ma emigravo į JAV; jo vieton 
VLIKan įeina J. Glemža.

— MLT Prezidiumas, posė 
džiavęs Miunchene XI. 23—25 
dd., be kita ko, nutarė palai
kyti savo pretenziją įeiti VLI 
Kan, konstatuoti reikalą reor
ganizuoti veiksnių struktūrą ir 
apjungti visas pozityviąsias 
Dietuvos vadavimo jėgas.

— Dar šiais metais ruošia
masi išleisti VLIKo laikraštį.

— Lietuvos atstovas Pary
žiuje Dr. St. Bačkis, ryšium 
au J TO sesija kartu su Latvių 
atstovu įteikė Prancūzijos V y 
nausybei atitinkamą notą. Lap 
kričio 9 d. Lietuvos ir Latvijos 
atstovai Paryžiuje turėjo pasi
kalbėjimą su respuoliKonų 
Kongreso nariu Armstrongu 
deportacijų reikalu ir jam įtei
kė VLIKo memorandumų rin
kinį su kt. tos rūšies raštais. 
Paryžiuje taip pat įvyko pa
vergtų tautų atstovų pastiari- 
mas, kuriame buvo apsvarsty
ta bendra akcija savo kraštų rei 
kalu JTO posėdžių metu. Vi
sai lietuvių akcijai sesijos me
tu vadovauja Vykd. Tarybos 
pakviestas Dr. St. Bačkis, ir 
šiuo metu jam talkininkauja 
prof. J. Baltrušaitis, puik. Lons 
koronskis ir E. Turauskas.

— Europos Sąjūdžio konfe
rencija Londone šaukiama sau 
šio 21—24 dienomis, Lietuviai 
savo tautinės taryoos vardu te
gali siųsti tik 3 atstovus. Ofi
cialiais Lietuvos atstovais siun 
čiami min. Balutis, dr. Bačkis 
ir prof. J. Brazaitis, stebėtojais 
numatyti prof. J. Baltrušaitis, 
ūoc. M. Brakas, pasiuntinybės 
patarėjas Balickas, D. Brit. 
PLB pirm. M. Bajorinas ir 
buv. pirm. Varkala, jaunimo 
atstovu — S. Prapuolenytė.

— Europos Tarybos Sesijo 
je Strasburge tarp kitų klausi
mų bus taip pat paliestas prie 
Europos 'tarybos reprezentavi 
mas tų tautų, kurios į ją ne-

i tono skyriaus vedėjui p. S. 
' Bakšiui ir jo bendradarbiams.

M. Arlauskaitė,
Pirmininkė.I

LIETUVIS BATSIUVYS.

Kiti taip rašo
„K. K. LAIVAS“.

Ar nusikalsta rašytojai? Ir „senoji rusų aristokratija 
„Norėdamas atsakyti į šį žlugo iš dalies dėl to, kad ji gy 

klausimą kun. Dr. A. Baltinis veno šiame „žaismo" pasauly 
parašė straipsnį 9 „Aidų" žur- ir nematė didžiųjų socialinio 
nalo numeryje. Šiam straips
niui atsirasti davė progą prof, 
A. Maceinos straipsnis, paskelb 
tas tame pat „Aidųų žurnale 
pereitais metais 10 numeryje. 
Prof. A. Maceina savo straips
nyje, pavadintame: „Laiškai 
rašytojams“ skelbė pažiūrą, 
kad rašytojas savo darbe yra 
visiškai laisvas ir nepriklauso
mas. Jis poetui tarp kitko ra
šė :

„Tavo, mielasis Poete, su
kurtoje tikrovėje nėra nei puo 
ūmo nei atpirkimo, nei Rojaus „tendencija“. Kokia bus ši ten 
nei Golgotos. Tu šauki žmo
nes iš nebuities ir juos žudai, 
nejausdamas už tai nė mažiau
sio sąžinės graužimo. Tu vaiz 
duoji juos padugnėse, nemany 
damas nusikalstas šeštajam 
Dievo įsakymui. Tu įdiegi į 
jų širdis meilę ir neapykantą; 
Tu juos jungi ir skiri, nusmuk 
dai ir pašventini, visiškai pa
gal savo nuožiūrą, nesiimda- 
mas už tai jokio atsakingumo“.

Kun. Dr. A. Baltinis, savo at 
sakyme iškelia, kad tokios pa
žiūros yra privedusios prie žu
vimo visas didžiąsias tautas.

gyvenimo žaizdų”.
Šiose pažiūrose 

pavojus ir mūsų 
mes „stovime tarp 
mirties, tačiau nuo mūsų pa
čių priklauso, ar mes kaip tau 
ta išnykstame ar pasiliekame".

Kun. Dr. A. Baltinis nepalai 
ko vienos dabar labai paplitu
sios pažiūros, kad literatūra tu 
ii būti be tendencijos. Jis ra
šo : Todėl drąsiai galima teigti, 
kad visuose dailiosios literatū
ros kūriniuose yra tam tikra

yra didelis 
tautai, nes 
gyvybės ir

dencija, ai' ji skaitytoją kil
nius, ar ji smukdins žemyn, pa 
įeis nuo rašytojo asmenybės. 
Jei ši asmenybė bus kilni, tai 
kels ir skaitytoją, jei ji bus že
ma ir nešvari, tai tokia bus ir 
kūryba, nežiūrint, ar toje kū
ly boję būtu atvaizduotas „gy
venimas" ar aukštesnioji tikro
vė. Rašytojui tinka Mykolo 
Angelo žodžiai, rašyti Viktori
jai Kolonai: „Neužtenka, kad 
tapytojas būtų didelis meniniu 
kas. Aš manau, kad jo gyveni
mas turi būti tyras ir šventas, 
kiek tik galima“.

••.^<J&NTI.NO§ LIETUVIAI 
KREIPIASI Į KANADOS 

LIETUVIUS.
A. L. Balso skaitytojas: Sr. 

Antanas Motekunas, Valez 
Sarsfield 2880, Lanus — 4 de 
Junio, — Rep. Argentina — 
neseniai atvykęs iš Anglijos, 
nori gauti „Nepriklausomą Bie 
tuvą“ metams. Jis jau sumo
kėjo prenumeratą metams už 
„A. L. Balsą“, kuris bus siun
čiamas tam „Nepr. Lietuvos“ 
prieteliui, kuris apmokės me
tams „Nepriklausomą Lietuvą“ 
ponui Motekūnui.

Matekūnui jau galite siunti
nėti „N. Lietuvą“ ir praneš
kite mums, kam už tai siunti
nėti „A. L. Balsą“ metams Ka 
nadon. Jau trečią laišką rašo
me oro paštu: Inž. Jonas Ra
manauskas, p. Petras Kuraitis 
ir dabar p. Ant. Motekūnas no
ri gauti iš Kanados „Nepr. 
Lietuvą“, už ką Kanadon siun 
čia „Argentinos Lietuvių Bal
są“.

Su gilia pagarba ir naujame 
tiniais linkėjimais, —

K. Norkus, ALB red.

PADĖKOS

METINĖ PRENUMERATA $ 3,—. 'i
VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS | 
9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3, 

CALIFORNIA, U. S. A. 1

! J. GRAŽYS
į SIUVU NAUJUS IR
'į TAISAU SENUS

KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

688 ALLARD Ave, Verdun.
Telefonas HE 5853.

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

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

įeina. Numatyta Europos Są
jūdžio Rytų ir Vid. Europos 
komisijos delegacija pas sesi
jos pirmininką. Bus taip pat 
paleista tremtinių kultūrinė ir 
mokslinė kūryba ir jos palai
kymas. Šio klausimo referen
tui Europos Sąjūdžio lietuvių 
tautinis komitetas yra pareiš-

jono LADYGOS 
baldu •»

studijoje 
ART IS“

V
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 tiesiog iš 

fabriko sandėlių.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

| ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
u ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
I 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.GORDON’S BEAUTY SALON

Daro pusmetines ir Įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081

kęs savo pageidavimus. Sesi
joj dalyvauti VT pakvietė Dr. 
Bačkį ir prof. J. Baltrušaitį, o 
kun. Krivickas paprašytas taip 
pat sekti posėdžius korespon
dento titulu. Sesija prasidėjo 
rugsėjo 26 dieną.

-— Veiksnių atsidėjus studi- j 
juojamos Lietuvos sienų prob
lemos. VLIKui šiuo reikalu 
ypač daug talkina ALTas, ku
ris, kooperuodamas su Liet. 
Profesorių Draugija, yra suda- . 
ręs Lietuvos sienų Idausimui 
studijuoti ir reikalingai medžią 
gai rinkti komisiją iš prof. K. 
Pakšto’, prof. Z. Ivinskio, prof, 
j. Puzino, Dr. P. Joniko, prof. 
D. Krivicko ir prof. G. Gal
vos. Prof. K. Pakštas drauge 
su kitans ekspertais rūpinasi 
tinkamo Lietuvos žemėlapio su 
istorinės, etnografinės (mini
mum ir maximum), kalbinės 
Lietuvos etc, paruošimu. Sie
nų reikalu VT praktiniais su
metimais yra pasisakiusi už Lie 
tuvos sienas, kurios yra fiksuo. 
tos žemėlapyje prie VLIKo di 
džiojo memorandumo, įteikto 
JAV, D. Britanijos ir Prancū
zijos vyriausybėms.

-— Vykd. Taryba yra pave
dusi atstovui Šveicarijoje S. 
Garbačauskui prisistatyti JT 
aukšt. Komisarui pabėgėlių rei 
kalams. Jis ta proga įteikė 
trumpą pro memoria, kuria nu 
švietė stat. duomenimis lietu
vių tremtinių padėtį, sociali
nius ir ekonominius reikalus, 
gyvenimo sąlygas ir lietuvių pa 
g ei davimus.

— BALFo vadovybė Euro
poje veda su vokiečių įstaigo
mis derybas, kad ir jie duotų 
paramos BALF-ui, ypač kai nu 
stos veikti IRO. Paskutinėmis 
žiniomis, jei nebus iš niekur

g BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
| 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. |
| Tel. TR 8351. *
I Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas. 5

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

Priėmimas ir pristatymas dieną ii- vakarais.
Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

Didžiai Gerbiamam kun. Dr. 
Pranui Gaidai už išrūpinimą 
vizos, pp. Stasei ir Kaziui Gri- 
ciams už maloniai suteiktą 
prieglaudą ir pagelbą, jiešant 
darbą ir butą, reiškiame nuo
širdžiausią padėką.

Stasė ir Stepas Paulauskai.

PAJIESKOJIMAi
— Jieškomas Stepas l’oba- 

kas, sūnus Klemenso, gimęs 
1920 metais ir gyvenęs Biržų 
mieste, Vokietijoje Liubecke, 
į Kanadą atvykęs 1947 m. ru
denį ir gyvenęs Toronte, Argis 
ie str. 50.

Jieško jo sesuo ir švogeris 
Urbonai, gyv. 3113 „O“ St. 
Omaha, Nebr. USA.

Albinas Urbonas.

LIETUVIŲ REZISTENCINĖ 
SANTARVĖ.

Atkelta iš 2 pusi, 
čiame paremti mūsų vykdomus 
uždavinius.
V. Abraitis, K. Barauskas - 
Barėnas, J. Bendorius, L. Bi- 

. čiūnaitė, B. Bieliukas, M. Bir- 
, žiška, V. Čapas, J. Čiuberkis, 
. J. Daugėla, A. Daunys, K.

Drunga, P. Dulevičius, P. Gė 
džius, A. J. Greimas, A. Kaspe 
ravičius, J. Kazlauskas, S. Kuz 
minskas, S. Mackevičius, A. 
Markevičius, J. Masiulis, A- 
Michelevičius, F. Neveravi- 
čius, P. Pamataitis, J. Petke
vičius, V. Pitkunigis, B. Rai
la, V. Strimas, I. šešplaukis, 
A. Švirmickas, G. Urbonas, J. 
Vėbra, T. Vidugiris, Z. Zub
rys, H. Žemelis, S. Žymantas. 
Užseinis, 1951 metais, lapkričio 
mėn. 28 d

gauta paramos, tai nuo 1952. I. 
1. d. įstaigai Vokietijoje teks 
susispausti iki vieno asmens.

L. JAUGEL1S
NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS. į

Tel.: PL 7588 ; 3805 Arcade St., Montreal, Que.

DOMINION AGENCIES REREAD
16 Woolworth Bldg.,

PORT ARI U ER, Cm.,CANA D A
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis i mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus j įvairias pasaulio šalis.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVE

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

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



' • 
-- ---------- •« - m— ' ■ a I , . » ■ . ... -.■»■ ■

» f

MONT|REAL
VISI Į MAŽOSIOS LIETUVOS ŠVENTĘ.

Šiemet, kaip ir kiekvienais me 
tai8, sausio 15 d, visu lietuvių 
yra minima Mažosios Lietuvos 
Diena.

Šis minėjimas Montrealyje 
Įvyks sausio 13 d. 3 vai. po 
pietų salėje 220 Pine Ave., W.

Visi Montrealio lietuviai ma 
loniai kviečiami dalyvauti.

Kalbės Lietuvos gen. konsu 
las New Yorke pulk. J. Bud
rys, kuris vadovavo Maž. Lie
tuvos sukilimui 1923 m. po to 
bus trumpa meninė programa, 
kurią išpildys Valstybės dra
mos artistė p. B. Pūkelevičiū- 
tė, dainininkės pp. Ivaškevičiū
tės, akomp. p. Gailevičiui ir pia 
nistas K. Smilgevičius.

M LB D-jos .Valdyba.
ANONSAS. Po minėjimo 

ten pat Įvyks masinis mitingas 
aktualiais lietuvių reikalais ir 
klausimais.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti kuo skaitlingiau.

Rengėjai.
DLK VYTAUTO KLUBO 

PIRMININKU, 
atsisakius p. Botyriui ir atsisa
kius kandiduoti p. Norkeliūnui, 
išrinktas p. Gargasas ir direk
torium p. Greibus.

KLB-LOKO POSĖDIS 
paskirtas 1952 metų sausio m. 
18 dieną, kuriai tikimasi susi
laukti iš visos Kanados regis
tracijos duomenų.
BUBULIO IR DUNDULIO 

spektaklis gruodžio 6 d. ne- 
jvyKs, nes tai dienai negauta 
saie. opeataklis bus kitą die
ną, apie Ką aus pranešta vėliau.

UiDELĖ TRAGEDIJA 
Lrtll GU t. U1 LOJĘ

Du seni imigrantai vienoje 
įmonėje dirbo ir, gerai sugy- 
venuami, anų nusipirko bend- 
i us namus, kuriuose Naujųjų 
metų išvakarėse susipyko ir 
iviatynas Plebys savo kaimy
ną untaną Milerį nušovė. Ple
bys pats pasidavė policijos ži
nion.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

CHORAS,
vedamas komp. ir dirigento p. 
bt. uaneviciaus, repeticijas tu
ri ir naujus choristus ir horis- 
les priima, 3703 De Bullion St, 
penktadieniais 8 vai. vakaro, 
jrasiroao, choras padarė tokią 
jau pažangą, kad galės daly
vauti Vasario 16 d. iškilmėse, 
tai labai malonus faktas.

Montrealio lietuviai tokiu 
ouou, turės jau tris chorus: du 
netuvisKųjų parapijų ir trečią 
pasaulietini. Tokiu būdu, jau 
oaoar reikėtų pagalvoti apie 
Montrealio lietuvių chorų dai
nų šventę. Chorams reikėtų 
sudaryti bendrą repertuarą ir 
pasiruošti. Neseniai Kanados 
latviai Montrealy buvo suruo
šę savo chorų dainų šventę.

VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS

Kūčių dieną ponai Elena ir 
juozas iviastavičiai turėjo staig 
meną, kurią jiems 15 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvė
mis suruošė giminės, draugai 
ir pažįstami. Subuvime, kuris 
įvyko pp. Racimavičių namuo
se, dalyavvo apie 100 asmenų, 
sveikinusių sukaktuvininkus, 
apdovanojusių visokiomis do
vanomis ir linkėjusių ilgiausių 
metų.
ILGAI LAUKĖ IŠVYKIMO

Tūla tautietė ištekėjo už 
amerikiečio kario dar Vokieti
joje, bet atvykusi į Kanadą, 
tiktai praėjusią sayaitę gavo 
leidimą išvykti pas vyrą p. 
Williams į Ameriką.
DAR YRA ATLEIDIMŲ IŠ 

DARBO.
Iš plieno kompanijos Tube 

yra atleistų prieš pat Naujuo
sius Metus arba dar kiek anks
čiau — prieš Kalėdas. Atleis
tųjų tarpe yra ir lietuvių —

3518 COLONIAL, 
kambarys su atskira virtuve 
porai, arba pavienei merginai. 

$ 22,— mėnesiui.

VAIKUČIAI
nuo 1% iki 6 metų priimami 
auklėjimui. Susitarti telefonu
TA 0519.

NEP^IKLAUS.OM/X, LWTVty.

KALĖDŲ SENATIS PAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
VAIKUČIUS

pp. Čėsna, Kerbelis, Jungferis 
ir kit. Yra atleidimų ir iš kitų 
Komapnijų. Priežastis — trūks 
ta žaliavų.

Tačiau girdėti, kad pirmoji 
kompanija jau yra susilaukusi 
žaliavų, kurių pristatymą Į fab 
uką sutrukdžiusi pernelyg gili 
žiema — sniegas.

SUGRĮŽO IŠ AMERIKOS.
Montrealietis p. Petras Gir

nius prieš kurį laiką buvo lik
vidavęs savo nuosavybes Mont- 
realy ir išsikėlęs į Ameriką, 
Kur bandė pastoviai išsikurti, 
bet šiomis dienomis sugrįžo at
gal į Montrealį ir čia nauaji ku 
naši.

Tai jau ne pirmas atsitiki
mas, kad montrealiečiai, po tū
lų bandymų kurtis kitur, vėl 
grįžta į Montrealį. Neseniai ir 
pp. Sakalai po panašaus bandy
mo sugrįžo į Montrealį.

SERGA TAUTIEČIAI
Gruodžio 24 d. Notre Daine 

ligoninėje padaryta tonžilų ope 
racija dr. kun. P. Gaidai-Gaida 
mavičiui. Kun. dr. P. Gaida 
jau pasveiko ir išvyko į Mont 
Lorier P. Q., kame jis profe
soriauja prancūzų kunigų se
minarijoje.

Naujųjų Metų išvakarėse, 
gruodžio 31 d. St. Lucas ligo
ninėje tonzilų operacija pada
ryta KLCT nariui p. Juozui 
Parojui. Operacija gerai pavy 
kusi ir ligonis greit sveiksta.

MIRĖ
VIKTORAS PAKŠTYS
Žinomas verdunietis Vikto

ras Pakštys jau ilgesnį laiką ne 
galavo, ir jau nuo birželio mė
nesio negalėjo dirbti. Gruodžio 
27 d. rytą Viktoras Pakštys mi 
rė. Velionis buvo pašarvotas 
Verdune, prie Willibrord kop
lyčioje, iš kurios gruodžio 29 
d. gausus būrys žmonių, kurie 
daugiau velionį pažinojo, kaip 
labai ramų, kuKlų, bet nepap
rastai geros širdies žmogų, bu
vo nulydėtas į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje 
trys kunigai — J. Kubilius, J. 
Kulbis ir A*. Vilkaitis — atlai-

Kalėdų senelis į Montrealį 
sparčiais savo elniais atvyko 
jau prieš Kalėdas. Įvažiavimas 
jo į Montrealį buvo labai iškil 
mingas, nes jo pasitikti Į gat
ves išsipylė daug daugiau vai
kų, negu karalaitės Elzbietos 
sutikti. Bet pas lietuvių vaiku 
čius jis spėjo atvykti tiktai pra 
ėjusį sekmadienį, gruodžio 30 
d. Na, ir negaila, nes Kalėdų 
senelis Hetuvių vaikučiams at
nešė daugiau ir gražesnių do
vanų, negu kitiems Montrealio 
vaikams. Jis ir paaiškino kodėl 
taip padarė, sako, kad žvirb
liukai jam pranešę, jog Dėtu
vių vaikučiai kačių netampo už 
uodegų, jog neskriaudžia šune
liu, jog klauso gerųjų savo tė
velių ir kad prieš jam atvyks
tant, jie visi jo labai laukė ir 
jam sutikti suruošė labai gra
žų spektaklį — labai gražiai 
deklamavo, šoko, skambino, 
fortepijonu, grojo armoniko
mis, dainavo ir jo labai laukė. 
Todėl ir reikia suminėti visus 
tuos gerus lietuviukus ir lietu
vaites, kurie taip gražiai pasi
rodė Kalėdų seneliui.

Šeštadieninės mokyklos mo
kiniai gražiai deklamavo: Nijo 
lė Jauniūtė, Danutė Griciūtė, 
Emilis Knystautas, Judita Sta- 
niulytė, Birutė Daniliauskaitė, 
Beresnevičius, Raimundas Pie- 
šina, Rita Grybaitytė, R. Na- 
vikėnas, Rita Gailevičiūtė, Ire
na Dikaitytė, Nijolė Kličiūtė; 
dainavo solo N. Jauniūtė; dai
navo duetu Eglė Gorytė ir Al
gis Mažeika; grojo akordeonu 
muz. Piešinos mokiniai — Al
gimantas Gražys ir Raimun
das Baltuonis; šoko solo Rita 
Gailevičiūtė; poroje šoko R. 
Gailevičiūtė ir Irena Dikainytė;

ke labai gražias gedulingas pa
maldas, kurių metu giedojo vy 
rų kvintetas, palydimas vargo 
nininko A. Piešinos vargonų.

Po pamaldų ilga automobilių 
virtinė velionies kūną nulydė
jo į Montrealio kapines, kurių 
labai gražiame kalnely palaido 
tas. Ant kapo padėta daug vai 
nikų ir gėlių. Gedulingąjį at
sisveikinimo žodį tarė KLCT 
sekr. G. Rukšėnas, suminėjęs 
velionio gražius darbus, nuopel 
nūs ir didelį pasiaukojimą žmo
niškumui.

Giliame liūdesy, netekusi vy 
ro, liko našlė p. Ona Pakštie
nė. Viktoras Pakštys buvo dar 
nesenas žmogus, turėjęs tiktai 
54 metus amžiaus.

Tebūnie jam lengva Montre 
alio kalno žemelė.

LAS NAUJUS METUS 
sutiko gruodžio 29 d., nes 
Montrealio mieste sutiktuvės 
buvo apribotos baliaus tęsimu 
tiktai ligi 10 vai. vakaro. Žino
ma, naujų metų sutikimas, pa
gal tradiciją, yra gruodžio 31 
d. 12 vai. nakties, todėl nežiū
rint, kad ir koncertinė dalis bu 
vo, galėjo susirinkti tiktai apie 
80 asmenų, daugiausia norin
čios pasišokti publikos.

DRĄSINA BEARBIUS
Kanados darbo ministeris ir 

Ministerių pirmininkas pareiš
kė spaudai, kad šiais 1952 me
tais Kanadoje darbo nestigsią. 
Nors dabar pasirodo njdarbo 
reiškinių, bet esą tai netrukus 
pareisią ir darbo baras vėl pa- 
gyvesiąs; visi darbininkai bū
sią įjungti į gamybą ir aprū
pinti darbu.

LANKĖSI MONTREALY
Montrealy ir NL Naujųjų 

Metų sutikime baliuje, gruo
džio 31 d. apsilankė tautiečių 
iš įvairių Kanados vietų: iš 
Sudburio lankėsi p. Giedrikas, 
iš Toronto pp. Ąžuolas ir Šim
kus, iš St. Hyacinthne, P. Q.
— p. Mykolas Guobys ir p. 
Albinas Ruzgas, iš North Bay
— Ipolitas Kazlauskas, iš Que 

i beco — p. Adolfas Rubinas ir

GRAŽIOS NAUJŲJŲ
KLCT ir NL suruoštos Nau 

jų 1952 Metų sutiktuvės buvo 
labai gražios ir sėkmingos. 
Taip buvo girdėti iš daugumos 
dalyvių, kurie džiaugėsi galėję 
taip gražiai sutikti Naujuosius 
Metus. Lasalle Hali patalpos 
buvo gražiai paruoštos. 300 
vietų gana laisvai sutalpino 
tiek pat ir dalyvių, nes buvo 
tiek kvietimų, kiek buvo pa
ruošta vietų. Gana didelė vie 
ta buvo paruošta šokiams, ku
riems grojo p. Piešinos veda
ma „Melodijos“ kapela.

Jeigu atsilankiusieji buvo 
patenkinti, tai dėka didžiai at
sidėjusių talkininkių ir talki- 
ninkųr Salė buvo parūpinta p. 
J. Leknicko ir p. G. Rukšėno, 
kurie, nepalankiems gandams 
sklindant, pakartotinai reikalą 
išsiaiškino Verduno savivaldy
bėje ir policijoje. Todėl visa 
tai, kas buvo skelbta „NL“, 
buvo tesėta pusantro šimto pro 
centų. Kaip buvo skelbta, ofi
cialiai šokiai buvo baigti 1 vai. 
nakties, bet neofic. dar tęsėsi 
ligi 2 vai., o visas balius užsi
baigė tiktai po 3 vai. nakties. 
Verduno miesto savivaldybės 
ir policijos žodis buvo tvirtas 
ir teisingas. Niekas baliaus ne 
trukdė. Tas yra malonu kons
tatuoti, nes kai kas ligi pasku
tinės valandos vis dar platino 
gandus, kad balius bus leistas 
tiktai ligi 10 vai. vakaro.

Baliui nepaprastai daug pasi 
darbavo visas būrys ponių ir 
panelių: ponia Ottienė paruo
šė kalakutus, p. Rukšėnienė — 
paruošė silkes, p. Rupšienė — 
Šaltieną, p. Gasiūnienė — miš
rainę, p. Grybaitienė — kopūs
tus, p. Kardelienė — tortus, o 
visa vadovavimo našta gulėjo 
ant p. Marijos Leknickienės 
pečių, kuriai teko produktus su 
pirkti, paskirstyti ir baliau me 
tu viskuo rūpintis. Visos šios 
ponios, prisidėjus dar eilei pa
nelių — Hertai ir Lenai Šul- 
mistraitėms, Onai Lingaitytei, 
Vacį. Žemelytei, Rūtai Kal
vaitytei, Genei Matulytei, p. 
Adamonienei stalus puikiai ser 
viravo ir paruošė, ir visą ba
liaus laiką atsidėjusios patar
navo. Ir vyrai turėjo nemaža 
darbo,, ypač Henrikas Adamo- 
nis, kuris mielą dienelę su savo 
mašina, vežiojo p. Rukšėną su 
padėjėjais — p. Poškum ir p. 
Dikaičiu, vežusius indus ir viso 
kias gėrybes į baliau vietą. Ba
daus metu išsivilkę dirbo bare 
J Otto su sūnum, p. Pilypai- 
t. s, o į baliau galą, kai reikėjo 

sutvarkyti (o tai nėr 
-To- '•

tautimūč sokius šoko — Kal
velį“, „Malūną“ ir „Lenciūgė
lį“ Gailevičiūtė, Šipelytė, Di 
kaitytė, Kanapeckaitė, Kličiū
tė ir dar 5 mergaitės; vaidino 
„Tur bajoras tris dukras“ Ilona 
Pilypaitytė, Gailevičiūtė, Šipe
lytė, Judita Narbutaitė, I. Di- 
kinytė ir N. Kličiūtė; skambi
no fortepionu E. Kardelienės 
mokinės — Emilija Rubšyte 
(Mocarto Menuetą), Silvija 
Pakulytė (Diabelli Rondo) ir 
Ina Šipelytė (Thompsono Im- 
promtu), ir visų šeštadieninės 
mokyklos mokinių choras, ve
damas mokyklos vedėjo p. Ali 
sausko, spektaklį pradėjo Nau 
jalio giesme Tyliąją naktį ir už 
baigė-leiskit į tėvynę.

Kadangi Kalėdų senelis, žiū 
i ėdamas pro scenos plyšį ma
tė visą tą gražų spektakli ir 
juo susižavėjo, tai Tėvų komi
teto pirmininkui agr. p. Vaza- 
linskui labai gražiai padėju
siam Kalėdų senelį, užgrimuo
tą artistu A. Dikiniu, atsikvies
ti su maišais dovanų, Kalėdų 
senelis pasirodė visiems vai
kams šaukiant Valio! Ir vai
kučių tėvai šaukė valio ir jiems 
dar gerokai padėjo ir vaiku
čius mylintieji lietuviai, kurie 
užpildė didelę salę ir nuošir
džiai džiaugėsi su visais vai
kučiais Kalėdų senelio atvyki
mu.

Dabar lauksime, kad sekan
čiais metais Kalėdų senelis at
vyktų su dar didesniais dovanų 
maišais ir dar gražesnėmis do
vanomis. O taip tikrai bus, jei 
gu visi lietuvių tėvų vaikučiai 
mokės savo tėvelius įprašyti, 
kad je savo vaikučius leistų į 
lietuviškąją šeštadienio mo
kyklą.

Senelio pasiuntinys.
METŲ SUTIKTUVĖS 
pats maloniausias darbas), pri
sidėjo dar p. Andriuškevičie- 
nė, p. Pėteraitienė, p. Rupšys, 
p. Andruškevičius. P. Leonui 
Gudui teko kontrolė ir parda
vinėjimas balionėlių, kurių, 
deja, pristigta, nes jie visų bu
vo mėgiami krėsti pokštams.

Lygiai 12 valandą nerimstan 
čiai ir susijaudinusiai, atsisto
jus ant 1951 — 1952 metų 
slenksčio, publikai op. sol. E. 
Kardelienė, akompanuojant p. 
Gailevičiui, pagiedojo ariją iš 
Traviatos — „Pakelkim, pakel 
kini mes taurę linksmybių“, po 
ko KLCT pirmininkė p. Petro 
nėlė Juškevičienė pasakė trum 
pą sveikinimo žodį, linkėjusi 
laimingų Naujųjų Metų. Tas 
iškilmingas momentas sukau
pė visų dėmesį Tautos Himnui, 
kuris, komp. St. Gailevičiui ve 
aant fortepionu, galingai ir su
tartinai skambėjo iš visų krū
tinių. Po to sekė artimųjų, 
draugų, bičiulių, pažįstamų ir 
bendrai visų sutiktuvėse daly
vavusių vienas kito sveikinimas 
ir gražiausi linkėjimai laimin
giausių sekančių metų.

Ačiū visiems tautiečiams, at 
Šliaukiusiems šiose naujųjų 
Metų sutiktuvėse ir labai dide
lis ačiū netiktai iniciatorių, 
bet ir visų atsilankiusiųjų, po
nioms, panelėms ir vyrams, pri 
sidėjusiems darbu, ypač po
nioms, kurios tikrai turėjo sun 
kaus darbo ir didelio vargo ga
minant 300 asmenų maistą. 
Ačiū! -

NETIKĘS POKŠTAS
Tūli Ville Lasalle piliečiai 

prieš Naujus Metus gavo 
„siurpryzus“: tikrai netikėtai 
ir nelauktai susilaukė. . . gra- 
borių, kurie dėvėjo juodus ap
siaustus ir cilinderius. Grabo- 
riai prisistatė su gėlėmis — gir 
di atsiimti numirusių. . . .Ka
dangi tuose namuose numiru
sių nebuvo, tai imtasi aiškinti 
šis pokštas. Paaiškėjo, kad to
ki „siurpryzą“ sugalvojo kai ku 
rios vietinės mergaitės. Deja, 
pasirodė, iššaukimas reikia ap
mokėti, apmokėti ir gėles ir, 
kas svarbiausia, padarytas di
delis nemlonumas ir žmonėms 
ir tėvams. Gerai būtų, kad fę 
kie „siurpryzai“ būtų pirmi ir 
paskutiniai.

ŠOKĖJA BIRUTĖ 
VA1TKŪNAITĖ

kas trečiadienis, 8 vai. vaka
ro, veda ritminės mankštos 
kursus mergaitėms ir mote
rims: 4225 Berri St. Susižino
ti telefonu DO 1451 iki 10 vai. 
iryto ir 12—1 vai. po pietų.

TO
KLAIPĖDOS KR. ATVADA V1MO SUKAKTUVIŲ

MINĖJIMAS
Toronte prasidės š. m. sausio 

12 d. radio valandėle transliuo
jama laike lietuviškos valandė
lės iš St. Catharines, o ryto
jaus dieną, t. y. sausio 13 d. 3 
pp. 404 Bathurst g. ukrainie
čių salėje bus iškilmingas ak
tas ir meinnė dalis. Iškilminga 
me akte tars žodi valstybės ats 
tovas buv. Klaipėdos kr. Gu
bernatorius General Konsalas 
p. Gylys, Klaipėdos kr. atstovė 
p. E. Jankutė ir istorikas dr. 
Šapoka, o meninę dalį išpildys 
Toronto lietuvių parapijos cho 
ras ir menininkai.

Kviečiame lietuvišką visuo
menę kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.
M. L. B. Dr-jos Toronto sk. 

Valdyba.
UŽSIPRENUMERUOKIME 

„KELEIVĮ“.
Tai įdomus visiems lietu

viams Maž. Lietuvos Tarybos 
leidžiamas mėnesinis laikraštis. 
Metinė jo prenumerata 1.75 
dol. Toronte jį galima užsipre 
numeruoti arba bent paaukoti 
M. Liet. Tarybos leidžiamai 
spaudai p. Jurkšaičio rūbų 
krautuvėje 921 Dundas. W. st., 
pas p. Aušrotą 263 Havelock st. 
arba sekmadieniais po paklai
dų parapijos salėje ir pas M. L. 
bičiulių dr-jos narius. Remki
me Maž. Lietuvos lietuvišką 
spaudą.

M. L. B. dr-jos Toronto sk. 
valdyba.

L. E. S. RENGIA ŠOKIUS.
Sausio mėn. 12 d. Lietuvių 

Evangelikų Susivienijimas To 
ronte rengia šokius Y MCA sa 
Įėję, — 931 College Street. 
Svečių skaičius ribotas, todėl 
prašome nevėluoti. Gros stu
dentų kapela. Pradžia 8,30 v. 
vakaro. Rengėjai.

V. VERIKAITIS VYSTO 
BALSĄ

Žinomasis Toronto lietuvių 
okteto vedėjas p. V. Verikai- 
tis, gavęs stipendiją, studijuo
ja dainavimą Toronto konser
vatorijoje, kuri yra laikoma 
viena rimčiausių Kanadoje.

P. Verikaitis jau gerokai iš- 
vystęs baritoną ir Toronto ope

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei- f 
dimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos (darbo, bu
to garantijos), pilietybės, paskolų parūpinimo, civilinės 
metrikacijos ir kiti reikalai. — Atstovavimas Įstaigose. 
— Dokumentų patvirtinti vertimai, nuorašai ir foto
kopijos. — Visokeriopos informacijos. — Lietuvių in
teresus gina prityrę specialistai, studijavę Amerikos ir 
Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

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

PRIIMA Į DARBĄ
Kariškų rūbų siuvykla, esan 

ii Longueuillėje, 210 St. John 
St., vadinama Bond Clothes 
Shops Ltd., po naujų metų pri
ima naujus darbininkus, mote
ris ir vyrus. Kadangi čia siu
vimas vyksta konvejerinio stan 
darto būdu, tai tą darbą suge
ba dirbti ir ne siuvėjai. Fabri 
ke jau dirba kelios lietuvės ir 
turi gerą vardą. Kas nori fab- 
rikan patekti, tepasiskubina. 
Bedarbiai bent laikinai gali čia 
apsirūpinti darbu, kol susiras 
geresnio.

KAS UŽMIRŠO NM 
BALIUJE

batelius, gali juos atsiimti Vii 
le Lasalle, 7659 Central St.

Kas nori gauti foto nuotrau
kų iš NM sutikimo baliaus, 
AV parapijos salėje šį sekma
dienį bus jos išstatytos ir gali
ma bus pasirinkti.
KIEK Į KANADA ATVYKO 

LIETUVIŲ.
Kanados pilietybės leidžia

mas spaudai biuletenis duoda 
žinių apie atvykusius Kanadon 
per 9 mėnesius. Nuo 1951 m. 
sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Ka 
nadon yra atvykę 827 lietuviai 
(pernai tuo pačiu metu—717), 
latvių — 1944, estų — 3.927, 
anglų — 21.935, belgų, danų, 
prancūzų, vokiečių ir kt. — 
45.834 ir kitų 56.101, — viso 
— 1 IT akmens.
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ros kompanijos ruošiamuose 
vasario 21d. — kovo 1 d. spėk 
takliuose, dalyvaus trijose ope
rose — Smetanos „Parduotoje 
nuotaikoje“, Mozarto „Užbur
toje fleitoje“ ir Massenet „Ma 
non“. Naujam solistui linkime 
geriausios sėkmės!

NAUJAS MERAS
Nuo š. m. sausio 1 d. Toron

to mero pareigas pradėjo eiti 
Mr. Allan A. Lamport. Jis bu 
vo išrinktas praėjusių metų 
gruodžio mėnesį įvykusiuose 
miesto savivaldybės rinkimuo
se, kuriuose teisę balsuoti tu
rėjo ir tam tikras skaičius mū
sų tautiečių.

Naujasis meras yra anksčiau 
buvęs liberalų kandidatu į 
Ontario provincijos parlamen
tą.

Į paskutinę rinkiminę kam
paniją jis stojo „kovojančio“ 
vyro obalsiu ir išėjo laimėtoju, 
nugalėjęs buvusį merą ir kitus 
kandidatus, nors ir nė vienas 
iš trijų didžiųjų Toronto dien
raščių neparėmė jo kandidatū
ros. Jonas J. Juškaitis.

TAUPO PLIENĄ *
Nuo š. m. sausio 2 d. Onta

rio provincijos Plentų Departa 
mentas pradėjo pardavinėti 
1952 metų licencinius ženklus 
automašinoms ir sunkveži
miams. Ankstyvesniais metais 
būdavo išdalinamos po 2 meta
linės lentelės kiekvienai moto
rinei sausžemio susisiekimo 
priemonei. Šiemet vieton me
talinių lentelių išduodami gel
toni popieriniai ženklai. Jie už 
klijuojami ant mašinos pryša- 
kinio lango dešinės pusės.

Departamento paaiškinimas 
klausimus statantiems motoris
tams dėl tos naujenybės: plie
nas taupomas svarbesniems 
tikslams — ginklavimosi pra
monei. J. J. J.

BAŽNYČIOS STATYMAS 
NUMATOMAS 

pradėti ankstyvą pavasarį. Da
bar ruošiami projektai, kuriems 
tikrinti sudaryta komisija iš 
klebono kun. P. Ažubalio, inž. 
j. Dragašiaus, dail. T. Valiaus, 
V. Matulaičio ir S. Pusvaškio.

Winnipeg
WINNIPEGO LIETUVIAMS

Pranešame, kad Maž. Lietu
vos atvadavimo sukakties pa
minėjimas Įvyks š. m. sausio 
mėn. 13 d. 12,15 vai. (tuoj po 
pamaldų) Šv. Povilo Kolegijos 
patalpose.

Kviečiame tautiečius gausiai 
dalyvauti susirinkime ir pasi- 
Įdomauti klausimu, kuris bus, 
gal būt, vienas iš opiausių mū
sų atsistatančios tėvynės.

KLB Winnipego Apyl. V-ba.

„Laiškas Anglijon“ — serija, 
duodama per CBC Trans Ca
nada penktadieniais 9,30 P. M. 
Nuotaikingas anglo imigranto 

Kanadoje pavaizdavimas.
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