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PAREIŠKIMŲ JTO ĮTEIKI 
MŲ LAIKAS PRATĘSTAS

XII. 18 buvo paskelbtas at
sišaukimas į viso pasaulio lie
tuvius, pavadintas „Lietuviai, 
sukilkime prieš tylą ir klastą”. 
Juo buvo raginami lietuviai ra 
syti nurodyto turinio protes
tus prieš sovietų vergiją ir mū 
su tautos kryžiavimą. Raš
tams terminas buvo skirtas li
gi sausio 15 d. Kad nepražūtų 
nei vieno lietuvio ir nei vienos 
lietuvių organizacijos balsas, 
šis terminas pratęsiamas ligi J 
TO sesijos pabaigos. PLB va
dovybės prašomos įtempti vi
sas jėgas, kad tas darbas būtų žiauriąją tikrovę, 
atliktas sąžiningiausiai, 
svarbus tėvynei žygis.

M. Krupavičius,
VLIKo ir VT Pirmininkas.

BRESTĄ TRECIASIS PASAULNIS KARAS
Amerikos kongreso pilnaties 

rūmuose Didžiosios Britanijos 
premjeras
WINDSTONAS CHURCHIL 

LIS PASAKĖ
įsidėmėtinus žodžius: „Po 2-jo 
pasauliniokaro vakarykščiai są 
jungininkai pasidarė priešais, 
o vakarykščiai priešai — sąjun 
gininkais”.

Šiuo Churchillis konstatavo
Bet visi są- 

Tai moningi žmonės klausia, kas ir 
kada iš to išeis?

Tenka pripažinti, kad po 2- 
jo pasaulinio karo ligšiol visur
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RUOŠIANTIS LIETUVOS
ATSATYMUi

STUDIJŲ KOMISILIETUVOS ŪKIO ATSTA TYMO 
JOS DARBAI

Pranešimas iš Bostono.
1952 m. sausio mėn. 18 d.

Bostone įvyko šios komisijos čiais, brėžiniais bei kita forma, 
posėdis.

Po trumpos įžanginės kai- s 
bos kom. pirm. J. Audėnas pa i 
siūlė dienotvarkę, kuri buvo ap < 
svarstyta. <

VEIKLOS KRYPTIS. ;
L. Ū. A. studijų komisijos : 

veiklos apžvalgą padarė inž. J. 
Dačinskas. Jis pabrėžė, kad 
pagrindinis darbas turėtų būti 
atliktas atskiri] L. Ū. A. S. Ko ■ 
misijos sekcijų. Komisijai, iki 
bus suvirškintos pagrindinės 
problemos, atitektų tik organi 
zacinis darbas. Vėliau turint 
pagrindinę medžiagą, išreikštą 
skaičiais ir organizaciniais pla 
nais, Komisijos darbas įgautų 
koordinacinį pabūdį.

BŪTIS PAVERGTOJE 
LIETUVOJE.

Prof. J. Kaminskas, pasirem 
damas gautomis 1951 metais in 
formacijomis iš pabėgusių iš 
Lietuvos žvejų ir vokiečių, gy 
venusių Lietuvoje 1946—1950 
metų laikotarpyje, vaizdžiai nu 
pasakojo pavergtos Lietuvos 
gyvenimo sąlygas kaime ir 
mieste. Sovietų įvestas žemės 
ūkio sukolektyvinimas, atrodo, 
bus pagrindinai sugriovęs Lie
tuvos- ūkininkų buitį. Depor
tuotų ūkininkų sodybos yra 
naikinamos. Likusiųjų ūkimn 
kų dauguma jau suvaryti į kol
chozus, kur jie pagal okupan
to įvestą sistemą yra ne dau
giau kaip sovietinės valstybės 
vergai. Darbingumas ir pro
dukcija kritus. Ypatingai skur
dus yra galvijų prieauglis. 
Kraštui gresia badas. Naujos 
pramonės visai nekuriama. Ne 
gausios atstatytos po karo pra 
monės produkcija (cukrus, oda 
ir t. t.) išvežama į Sovietų Ru 
sijos gilumą. Kiek daugiau yra 
išplėsta žvejyba, kurios cent
rai yra Klaipėdos ir Šventosios 
uoste.

Statyba visai sustojusi ir 
net, del medžiagos ir darbo jė 
gos stokos, neremontuojami 
esamieji pastatai.

Jau iš čia patiektų kelių pa
stabų apie krašto būklę galima 
sau įsivaizduoti busimojo Lie
tuvos atstatymo mąstą ir kryp
tį-

PLANAVIMO DARBO 
ATEITIES UŽDAVINIAI.
Prof. J. Kaminskas iškelia 

šiuos klausimus:
1. Greta ruošiamų studijų mas sąlygas, kuriomis galėtų 

reikėtų jau dabar pereiti prie būti bendradarbiaujama su. 
konkrečių planavimo uždavi- Free Europe Committee stu
mi] statymo ir remiantis jau dijas ruošiant, pabrėžė, kas tas 
anksčiau sudarytais planais bei viskas lieka toli gražu planuo-

išbaigti, 
džiagą

apipavidalinant me- 
ir išreiškiant ją skai-

SAVAITINĖ POLITINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA 
laimėjo komunistinis totaliz- žiai agitacijos 
mas. Be Pabaltijo ir Europos 
vidurio valstybių, jis laimėjo di 
džiulių rezervų šaltinį, milžiniš 
ką Kiniją. Remiantis šiais duo 
menimis, galima teigti, kad vi
sumoje nuo 2-jo pasaulinio ka
ro

LAIKAS DIRBA MASKVOS 
NAUDAI.

Šitą faktą konstatuoja objek 
tyvūs pasaulinių įvykių stebė
tojai, ypač jeigu bus duotas lai 
kas Maskvai paruošti Kiniją — 
ją apmokyti militariškai ir ap
ginkluoti. Kinija, turėdama 
apie 500 milionų gyventojų, su 
darys didžiulę jėgą. Išalku
sius, iškankintus žmones ne
sunku pasiundyti Napoleono būtų dar didesnė tragedija“, 
pavyzdžiu: Kovokit, eikit pir
myn, nes ten gausite visko, ko 
tiktai norėsite! Stalinas šį me 
lodą panaudojo siųsdamas ka
riuomenę į Vokietiją. Ir daug 
laimėjo, nes „plati ruso dūšia“ 
Vokietijoje pasinaudojo nevar 
zomai absoliučiai viskuo. Tą 
žino visas pasaulis. Suubagė- 
jusiems rusams tai buvo didžio 
ji pjūtis. Šia prasme dar 
vojingesni yra kinai.

RUSŲ VALDYMO 
METODAS 

atvirai prie to veda, kad žmo
nių masė sunyktų, suubagėtų, 
išbadėtų, nes tokius žmones 
lengviausia pasiundyti prieš 
turtingus ir kultūringus kraš
tus, kuriuose jie gali ir pasi
plėšti ir atsigauti.

Dėl to yra didelis susirūpi
nimas organizuoti laisvąjį pa
saulį, kurio didelė dalis, deja 
nesupranta to pavojaus. Gra-

Tik ateityje galėtų

nušviečiamoje, 
bet neįmanomoje patikrinti bū 
senoje, glūdi pavojus, kurį 
Maskva stropiai puoselėja.

PAVOJUS AUGA GREITU 
TEMPU

Todėl 
pradeda 
armijos 
ris vienoje paskutinių kalbų 
pareiškė: „Norint panaikinti 
jau dabar turimus komunistų 
laimėjimus, visas laisvasis pa
saulis turi susitelkti į didelę 
karinę, ekonominę ir dvasinę 
galybę. Ir nors naujas visuo
tinis karas būtų didžiausia tra 
gėdija, bet laisvės netekimas

2. Greta pagrindinio Komi
sijos darbo — studijinių duo
menų paruošimo — verta susi 
domėti vadovaujančiojo ir vyk 
domojo kadro ateities Lietuvai 
paruošimu. Čia pažymėtini vi
sų rūšių specialistai — profe
sionalai, amatininkai, prekybi 
ninkai ir kt.

3. Reikėtų giliau susipažin
ti su finansinėmis problemo
mis, galinčiomis kilti kraštą at 
statant. Pirmoje eildįe su U. 
S. A. veikiančiomis šalpos or
ganizacijomis ir jų veikla. Ko 
kiais keliais šalpos gaunamos 
ir kaip jos vykdomoms?

Nereikėtų užmiršti ir apie ga 
limybes sutelkti Amerikos lie
tuvių kapitalą išlaisvinitai Lie
tuvai tastatyti. Apie tąsi, kokiu 
būdu šie kapitalai galėtų būti 
sutelkti, reikėtų jau dabar pa
galvoti.

4. Svarbus yra Lietuvos pre 
kybos laivyno organizavimo 
klausimas. Laikas būtų ištirti 
galimybes tokio laivyno užuo
mazgai sudaryti.

5. Ypatingai skatinamas yra intensyvinti planavimo darbą, 
sudarymas glaudesnio kontak
to su visuomene, populiarinant 
kaip pačius planavimo uždavi
nius, taip ir atliktus darbus 
Lietuvos atstatymo^ reikalui.

LAISVOSIOS EUROPOS 
VEIKLA.

K. Bielinis savo išsamiame 
pranešime supažindino komisi
jos narius su Lietuvių. Pataria 
mosios Grupės prie National 
Committee for a Free Europe 
organizacija ir veikla,, pabrėž- 

’ damas šiame tiesiioginiame 
’ bendradarbiavime su U. S. A. 

vyriausybe visai naują gituaci
J ją ir naujas galimybes mūsų 

kovoje dėl Lietuvos išlaisv/ini- 
mo. Šio bendradarbiavimo 
reikšmė kaskart palaipsniui vis 
auga. Sudarytos galimybės pa 
ruošti visai eilei išsamesnių siu 
dijų iš įvairių sričių apie Lie
tuvą prieš karą ir jos dabarti
nę būklę. Jos visos patarnaus 
informacine medžiaga apie mtį 
su kraštą. Užsimota išleisti 
anglų - lietuvių kalba trumpą, 
enciklopediją apie Lietuvą, 
jos teritorijos žemėlapis ir net 
vadovėlius, iš kurių galėtų mo 
kintis išlaisvintos Lietuvos vai
kai. Artimiausioje ateityje nu
matytos radijo transliacijos 
programos, skirtos Lietuvai.

Pirm. J. Audėnas išdėstyda-

pa

jį suprantą žmonės 
nerimauti. Europos 
vadas gen. Eisenhove

politiką ir nurodė pavojus. 
„Washington Post“ paskelbė 
R. C. Hottelet pasikalbėjimą, 
bet, spėjama, ne visą, nes JAV 
valdžia tą pasikalbėjimą sau
gojo ir tebesaugo dar.

EUROPOS SĄJŪDŽIO 
KONFERENCIJA

Londone taip gi konstatavo, 
kad „Pasityčiojimas būtų kal
bėti apie taiką kol 100 milionų 
europiečių kankinasi pavergi
me. Taika neįmanoma, kol Eu 
lopą taip padalinta, kol paverg 
toms šalims nebus grąžinta 
laisvė su asmens teisėmis“.

GERA ŽINIA KANADAI
JAV prezidentas Trumanas 

kreipėsi į Kongresą, kuriam pa 
siūlė tuojau prisidėti prie Ka
nados projekto iškasti paliai 
Lauryno upę kanalus, kuriais 
galėtų plaukti dideli laivai į 
Amerikos ežerus. Kaip žino
ma, Kanada buvo nutarusi vie 
na iškasti tuos kanalus. Tru
manas sako, kad tai yra reika
linga Amerikos saugumui. Ka 
nalu kasimas daugeliui žmonių 
duos darbo.

— JTO sudarė kom. tirti ga 
limybes visoje Vokietijoje pra
vesti laisvus rinkimus į Vokie
tijos parlamentą. Rusija su sa
telitais balsavo prieš, išrinkta
sis Lenkijos atstovas atsisakė 
jeiti, o rytinė Vokietija atsisa
kė įsileisti tyrinėtojus.

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
Iš LIETUVOS

ELTOS PRANEŠIMAS.
— Paskutinėmis žiniomis iš 

Lietuvos, Vilniuje ir kt. pagei 
daujama, kad tiek pasaulinėj 
spaudoj, tiek per radijus būtų 
nuolatos ir sistemingai infor
muojama apie Lietuvos reika
lus. Vakaruose turi būti žino
mas ir kasdien skelbiamas kiek 
vienas okupantų darbas Lietu
voje. Lietuviai tėvynėje, ne
paisant įvairių kliūčių, vis dėl 
to plačiai žino apie gyvenimą 
Vakaruose, veiksnių veiklą, 
lietuvius JAV ir kitur. Per ra 
dijus klausoma, ką skelbia „A. 
B.“, Vatikano radijas ir ką ra
šo spauda. MVD per tardy-

Pasirodė, kad 1946 m., nu- mus jau dažnai klausinėja žmo 
matydamas mirtį, Litvinovas 
Amerikos žurnalistui padarė 
pareiškimą, kuriame nušvietė 
Rusijos kėslus, apibūdino jos

— VLIKo ir VT pirminin
kas M. Krupavičius Šveicari
joj gyvenančiam prel. K. Šau
liui, vienam iš trijų Vakarų 
pasauly esančių gyvų Vasario 
i6d. akto signatarų, jo 80 me 
tų sukakties proga, kuri suėjo 
sausio 16 d., minimųjų institu 
cijų vardu pasiuntė nuošir
džius sveikinimus.

— VLIKo ir VT narys 
prof. J. Kaminskas, informa
vo JAV-bėse lietuvių organi
zacijas ir atskirus veikėjus 
apie Lietuvos laisvinimo dar
bą Europoje ir kt.

— Europinį sąjūdį remia ir 
jo garbės pirmininkais yra da
bartinis D. Britanijos premje- žiniomis iš Lietuvos, šiemet So 
ras W. Churchillis, A. de Gas
paris, R. Schumanas ir P. H.
Spakas.

— VT yra užsimojusi šie
met vasario 16 d. minėjimą 
kiek galint plačiau atžymėti ir 
tarp svetimųjų. Įvairiuose kraš 
tuose lietuviškieji veiksniai 
yra, kaip ir anksčiau, paprašyti 
nepriklausomybės šventę reikš 
mingiau paminėti per tų kraš
tų spaudą ir radijus, pasiekiant 
juo didesnes gyventojų mases.

— Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šiemet šv. Tėvas 
priėmė atskirose priv. audien
cijose visus prie Vatikano ak
redituotus diplomatus. Tų pri 
ėmimų eigoje gruodžio 27 d.

Churchills šią mintį dar paryš
kino : „Milžiniškas laisvojo 
pasaulio atsiginklavimo toly
dus procesas gali užkirsti ke
lią trečiam pasauliniam karui, 
o jei karas vis dėlto kiltų, tai 
mes būsime apsaugoti nuo siau 
bingų pralaimėjimo padarinių 
ir pavergimo“.

Taigi, susigyvenama jau su 
mintimi, kad karas neišvengia
mas. Eisenhoveris geresnio su 
siorganizavimo tikslu siūlo 
šaukti Europos Jungtinių Vals 
tybių pagrindu Steigiamąjį Eu 
ropos seimą, kuris konkrečiai 
sujungtų visą vakarų Europą.

LITVINOVAS MASKVOS 
PAVOJŲ PATVIRTINO

dovybės.
išryškėti eventualios pagelbos 
formos.
keti savomis
veikiančiomis nepriklausomai.

NUTARIMAI:
1. Akyvaizdoje Lietuvos iš- 

laisvininmui palankių įvykių 
raidos šiandien būtina yra su-

Kolkas tenka pasiti- 
organizacijomis,

prapleciant ir sukonkretinant 
jo uždavinius.

2. Peržiūrėtinos yra anks
čiau sudarytos programos, įve
dant naujus ir išmetant pakitę 
jusius dalykus.

3. Susirūpinti ateities Lie- 
’ tuvai kadrų paruošimu, skati
nant išmokti naudongo verslo 
ir išugdyti gilesnį patyrimą su 
vo turimoje profesijoje.

4. Daryti pastangas organi
zuoti lėšas planavimo darbui 
išplėsti, siekiant apmokėti ne 
tik spaudos darbą, bet ir bend
radarbius.

5. Pažinti galimai naudin
giau Lietuvos atstatymo finan 
savimo galimybes.
' 6. Palaikyti glaudesnis kon
taktas su visuomene per spau
dą. Jūsų kor.

ELTOS ŽINIOS
— VLIKo ir VT pirminin

kas prel. M. Krupavičius N. 
Metų proga pasveikino Vokie
tijos kanclerį Adenauerį.

nes, ar klauso „A. B.“ ir Va
tikano siųstuvų.

— Lietuvoje komunistų -par 
tijos CK, pradedant 1951 m. 
lapkričio mėnesui, pasirengė iš 
dalinti kolchozininkams spec, 
aktus, kad, esą, „žemė jiems 
dovanojama amžinam valdy
mui“. Tai naujas sovietų ma
nevras pririšti žmones prie že
mės.

— Šiemet pavasarį ruošia
masi įvesti viešuosius dvisavai 
tinius darbus valstybei miestuo 
se, kol. ūkiuose ir sovchozuo- 
se. Už darbą nebus atlygina
ma. Šiemet bus plačiai renka
mos „savanorių brigados“ dar
bams į Rusiją ir Vid. Aziją, o 
ypač prie Volgos, Krimo ir 
Turkmėnijos kanalų bei hidro 
stočių.

— Gautomis paskutinėmis

Kol. ūkių, fabrikų ir sporto de
legatėms vadovauja Kaunaitė.

— Lietuvos grūdai iš Klai
pėdos' grūdų elevatoriaus krau 
narni tiesiai į sovietinius lai
vus, kurie kas 3—7 dienos plau 
kia į Leningradą. Rugpjūčio 
mėn. 11.000 tonų lietuviškų 
grūdų buvo „Vilniaus” ir kt. 
sovietų laivais, kaip Sov. Sąjun 
gos grūdai, eksportuoti į Indi
ją. Lietuvos grūdų duoklė S. 
Sąjungai pereitais metais pa
didėjo, nes darbo valstiečiai bu 
vo įpareigoti „savanoriškai pri 
dėti“ papildomai 100.000 tonų 
darbininkams, kasantiems Kri 
mo ir Volgos kanalus. Be jų, 
tiesiai į Rusiją gabenami linai, 
sėmenys, bulvės ir kt.

vietai ir Lietuvoje jjrojektuoja 
„sušaukti kongresą, kuris nu
tartų įkurti ir Lietuvoje nuo 
Vatikano nepriklausomą kat. 
bažnyčią“.

— Vad. „Moterų Tarybų 
valdyba“ rengia moterų „tai
kos ekskursijas” j užsienį.

AUKOJO „N. L.“
J. M. Šaltenis,

Chicago ...................
E. Lorencienė,

. . . 1,02

Toronto ...........   . . .
B. Rukša,

. . .5,00

Toronto .............. . . .4,00
V. Giedrikas, 

Sudbury ..............
J. Cijunskas,

. . . 1,00

U. S. A....................... . . .0,50
Dr .G. I. Židonytė-Vebra,

U. S. A.......................
J. Palikys,

. . . 5,00

Kenora, Ont.............. . . .5,00
V. Janulionis, Rouyn . 
J. Bakanavičius,

. . . 1,00

Montreal ......... .. .. . . . 1,00
Visiems rėmėjams nuoširdus

ačiū. NL.

ir

Naujo NL linotypo fondo vajus
Visų lietuvių kultūrinių su

manymų ir darbų dalis ir nuo
širdus rėmėjas p. J. Šarapnic- 
kas, siųsdamas savo galimą da
lį paremti „Nepriklausomai 
Lietuvai“, primena visiems nuo 
'širdiems lietuviškosios spaudos 
loičiuliams, kad ir jie neužmirš 
-tų „Nepriklausomos Lietuvos“

KOVŲ FRONTUOSE
Korėjoje kovos tebevyksta 
susitarimas nesiseka.
Indokinijoje tebevyksta mū

šiai su komunistais.
Egipte sudarytas naujas mi- 

nisterių kabinetas, kuris tuo
jau sulaikė Sueco srity betvar 
kę. Prieš tai egiptiečiai nuko
vė 8 anglus, o anglai nuginkla
vo apie tūkstantį Egipto poli
cininkų.

Iranas pasirašė JAV pagal
bos sutartį. Tikimasi, kad ir 
čia apsiramins nesantaikos.

Bet komunistai kursto 
bus, indus, morokiečius, 
rus ir tt.

VOKIETIJA STEIGIA
TIJOS INSTITUTĄ

V. Vokietijos valdžia nuta
rė įsteigti Bonnoje Baltijos ins 
titutą, kurin paskirti du lietu-

buvo priimtas Lietuvos pasiun 
tinys prie Šv. Sosto min. St. 
Girdvainis, lydimas pasiuntiny
bės attache S. Lozoraičio jr. 
Pasveikinęs popiežių N. Metų 
proga, min. Girdvainis padėko 
jo Jo Šventenybei už Vatikano 
nuolatos rodomą palankumą 
Lietuvai ir visus rūpesčius jos 
vaikų likimui palengvinti.

— Vykstantį religiais rei
kalais į P. Ameriką vyskupą 
V. Brizgį VT įgaliojo aplan
kyti eilę P. Amerikos valsty
bių, informuojant vyriausybes, 
spaudą ir visuomenę apie Lie
tuvos padėtį ir prašant parem
ti mūsų kovą už laisvę, o ypač viai profesoriai — Maceina ir 
prašant P. Amerikos vyriau
sybes paremti mūsų pastangas. 
Vyskupas V. Brizgys yra taip 
pat įgaliotas padėkoti Lotynų

ara-
neg-

BAL

montrealietis p. Stp. Kęsgailą 
su čikagiečiu p. B. Dunduliu. 
Tam tikslui siunčia :

4. p. J. Šarapnickas,
St. Catharines, Ont. $ 10,—
Už „NL” palaikymą ir 10 do 

lerių Linotipo vajaus fondui še 
ro nupirkimą nuoširdžiai dėko Amerikos spaudai ir visuome- reformą, pagal kurią žemdir- 

prog^omis“^or uždavfnius įriklluTo” nuo va- Ūnotipo vajaus, kurį pradėjo ja Sp. b-vė „NL“. nei už jos ligšialines simpati- biai gaus žemės.

Ivinskis. Institutui Vokietija 
duoda pusę miliono markių pa 
šalpos.

— Vjetname pradeda žemės
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kratinę Lietuvą. Joks kitas or šiai pakenktų Lietuvos laisvini 
ganas, vienu ar kitu būdu' at- mui. Sėkmingai kovai reikia 
kurtas, neturės pagrindo. Mū- suburti visas jėgas. Nežiūrint 
su jėgų skaldymas — vienin- visko, nesklandumai bus išly
gos veiklos skaldymas žiauriau ginti“.

VARŽYTYNĖS DĖL RYTPRŪSIŲ
„Australijos Lietuvy”

„Nejučiomis prieš porą sa
vaičių praėjo 33 metų sukak
tis, kai pasibaigus I-jam pa
sauliniam karui saujelė Prūsi
jos lietuvių, 1918 metų lapkri
čio 30 d. Tilžėje paskelbė, jog ir atlasai pataisė senąsias klai 
„atsižvelgiant į tai, kad vis
kas kas yra, turi teisę gyvuoti, 
ir į tai, kad mes lietuviai čio
nai Prūsų Lietuvoje gyvenan
tieji sudarome šio krašto gy
ventojų dauguomenę, reikalau 
jame mes, remdamiesi ant Vil- 
sono Tautų paties apsisprendi- nės sienos pažymėtos tokios, 
mo teisės, priglaudimo Mažo- kokios buvo iki 1940 m. birže- 
sios Lietuvos prie Didžiosios lio 22 d., t. yra su Vilnium, 
Lietuvos.

Visi savo parašu šitą pareiš 
kimą priimantieji pasižada vi
sas savo jėgas už įvykdinimą 
minėtojo siekio pašvęsti.“

Tada Mažosios Lietuvos Ta 
rybos atstovavusios virš 600. 
000 Prūsijos lietuvių balsas ne 
buvo išklausytas, tačiau varžy
tynės dėl Rytprūsių dar tuo ne 
pasibaigė. Šiandien Rytprūsių 
klausimas beatsistatančiai Vo
kietijai yra pats kiečiausias.

Dar Vokietijai tebekariau- 
jant, Teherano ir Jaltos kon
ferencijose buvo paliestas Ryt 
prūsių klausimas, tačiau galu 
tinai Rytprūsiai buvo padaly
ti Potsdamo konferencijoje.

Oficialių dokumentų, tiesa, 
nėra paskelbta, kam priklauso 
šiaurinė Rytprūsių dalis su Ka 
raliaučium — Lietuvai ar Ru
sijai, tačiau JAV-bėse vykstant 
buvusio visose konferen
cijos Ruzvelto ir Trumano pa
tarėjo Hopkinso bylai už pasi- 
tarnąvimą „raudonąjam carui“, 
paaiškėjo, kad Keturi Didieji 
buvo nutarę visiems laikams 
atskirti Rytprūsius nuo Vokie 
tijos padalinant kraštą vadina
mąja „Potsdamo linija“ tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Pietinė 
Rytprūsių dalis su Dancigu ir 
Elbingu teko Lenkijai, o šiau
rinė dalis su Piluva, Karaliau
čium, Tilže, Įsručiu ir Goldape

Kiti taip rasos 
„NAUJIENOS“ 

„Kalbėdamas apie VLIKą
prof. J. Kaminskas pareiškė: 
didžiausias už Lietuvos laisvę 
kovotojas yra žiauriai priešo 
naikinamoji ir kraujuojanti tau 
ta. VLIKas buvo sukurtas vo 
kiečių okupacijos metu iš tau
tos organizuotos visuomenės 
atstovų. Jis vadovavo tautos 
vedamai kovai per hitlerinės 
Vokietijos okupaciją. VLIKui 
priklauso Lietuvos laisvinimo 
vadovybė ir dabar; jis tegali 
kalbėti kovojančios tautos var
du. Visi kiti veiksniai turi su 
borinuotis VLIKui mūsų vy
riausiojo uždavinio supratimu 
vedini.

Toliau prof. J. Kaminskas 
pareiškė, kad ir VLIKas yra 
reikalingas reformų ir sustipri 
nimo. Mažosios Lietuvos atsto 
vo į VLIKą įsileidimo delsi
mas, jo įsitikinimu, nėra patei
sintinas. Bet ir čia tikimasi su 
siprantant kliūtis nugalėti.

Ypatingą vis ųdėmesį at
kreipė prof. Kaminsko praneši 
mas apie santykius su Lietu
vos diplomatais. Po to neigia- 
om įspūdžio lietuvių visuome
nėje, kuris susidarė dėl St. Lo 
zoraičio laikysenos, išryškėju- 
sios ir derybose su VLIKu, vi
siems norėjosi išgirsti iš VLI- 
Ko nario ir Tautos Fondo vai 
dytojo raminančių žinių. Ta
čiau apsivilta.

Pasitarimuose su VLIKo 
atstovais St. Lozoraitis vaidi-

no sfinksą. Savo astuoniuose 
punktuose, įteiktuose Vykdo
mosios Tarybos delegatams Ni 
coj, Lozoraitis pretendavo į 
tai, kad politinė-diplomatinė 
veikla Lietuvai laisvinti būtų, 
beveik išimtinai pavesta mūsų 
diplomatams, o jų priešakin 
Lozoraitis stato save kaipo di 
plomatijos šefas. Iš visos Lo
zoraičio laikysenos prieš dery
bas buvo pagrindo manyti, kad 
jis į šefo prerogatyvas yra lin
kęs dėti daugiau pretenzijų, 
kaip jam priklausytų už jo lig 
šiolinius nuopelnus mūsų kraš 
tui ir kaip jam pripažintų pa
tys mūsų pasiuntiniai. Susi
prasti nepavyko, bet susipras
ti reikia, ir tam būtina, kad pa 
aiškėtų, kas yra šefas.

Nesusitarimo pasekmėje lie
tuvių visuomenėje įvyko susi
skaldymas : vieni už Lozoraitį, 
kiti prieš. Pasigirsta balsų, 
kad VLIKas jau pasenęs; pas 
kai kuriuos avantiūrinius ele
mentus reiškiamas noras, kad 
mūsų kovos vadovaujantį or
ganą sudarytų nauji žmonės, ir 
kad St. Lozoraičio vaidmuo bū 
tų sustiprintas. Šitos tenden
cijos, kaip ir kiti separatiniai 
sąjūdžiai, yra mūsų kovai ža
lingos, smerktinos ir nugalėti- 
nos, — pareiškė prof. J. Ka
minskas.

„Didžiausias aukas kelia tau 
ta. Įmanomu būdu VLIKas 
atstovavo ir kovojo už demo-

rašo Alb. POCIUS.
ania)žymėjo ta pačia spalva 
kaip ir Rusiją, tačiau po bylos 
paaiškėjus arba iškilus aikš
tėn kai kurioms paslaptims, vi
si naujai išleidžiami žemėlapiai

das taip, kad išskyrus vokie
čius ir rusus, viso pasaulio že
mėlapiuose pradėta Mažąją 
Lietuvą žymėti ta pačia spalva, 
kaip ir visa Lietuva ir sienos 
vedamos nuo Rudkalnio iki 
Vištyčio ežero. Lietuvos ryti-

didžiausia Kanados lietuvių ko 
lonija — Montrealis — nesu
gebėjo ar nenorėjo parodyti 
bent kiek daugiau veiksmingu
mo, todėl ir atsiduria padėty, 
kuri neatatinka jos tautiečių 
skaičiaus realybę. Bet beveik 
visi terminai buyo pakartoti
nai atidėti ir naujai skelbiami. 
Dar daugiau kartotis šia pras
me jau nebuvo kaip, nors KL 
B-LOKo noras, kad juo dau
giausia tautiečių dalyvautų rin 
kimuose.

Todėl dabar kreipiamasi į 
visus tautiečius — juo veiks
mingiau dalyvauti rinkimuose. 
Pabrėžtina, kad rinkimuose ga 
lės dalyvauti ir tie, kurie nesi- 
registravo arba nespėjo susire 
gistruoti. Jie galės, kaip ir tie, 
kurie užpildė registracijos kor
teles, taip pat eiti prie rinkimi
nių urnų ir paduoti savo bal
sus už tuos kandidatus, ku
riuos jie laikys tinkamiausiais.

Taigi, nuo šiol sekime rin
kimines datas, kurios spaudoje 
ous seklbiamos, ir visi gyvai da 
lyvaukime rinkimuose.

J. Kardelis.

Čia pat dedamasis Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Laiki
nojo Organizacinio Komiteto 
aplinkraštis konstatuoja, kad 
jau pereita į paskutinę Kana
dos Lietuvių 
organizacijos 
dos Lietuvių 
mus.

Aplinkraštis nurodo, kad pa
gal gautuosius duomenis, kiek 
vienai Kanados rinkiminei apy 
gardai paskirti kandidatų į Ta 
rybą skaičiai, ir kovo mėn. 1 
dieną yra paskutinė data, ku
ria reikia įteikti kandidatų są 
rašus.

Nuo šios dienos pras/deda 
rinkimai, ir apylinkių laikinieji 
organizaciniai komitetai atsi
dėję turi sekti rinkiminių tai
syklių datas ir viską išpildyti, 
kas pagal taisykles reikalauja
ma.

Tenka apgailestauti, kad vi 
sa eilė apylinkių netesėjo rei
kalavimų : Sudburys, St. Cat
harines, Rodney, Frankford ir 
kitos apylinkės neprisiuntė nė 
vienos registracijos kortelės;
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR APYLIN 

KIŲ LAIK. ORG. K-TŲ ŽINIAI.
Laik. KLB Org. K-to 1952 sausio mėn. Biuletenis.

A. KANDIDATŲ Į KLB TA ja, 6) Gyvenamoji vieta. 
RYBĄ SKAIČIAI APYGAR 
DOMIS.

Laik. KLB Org. Komitetas 
savo sausio mėn. 25 d. posėdy
je, remdamasis KLB Tarybos 
linkimų taisyklių 9 paragrafu 
ir turimais liet, registracijos 
duomenimis, nustatė apygar
dose kandidatų skaičius:

Kandidatų Suregistr. 
Apygardos: skaičius asmenų :
1. Quebec A.
2. Ontario A.
3. Winmp.-Man.
4. Vakarų A.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Tarybos kiekvienam ats 
tovui, rasta, tenka 125 sure g. 
akmenys.

B. KANIDATŲ I KLB 
TARYBĄ STATYMAS

Tame pačiame Laik. KLB 
Org. K-to posėdyje buvo ap
skirta š. m. kovo mėn. 1 diena 
kaip vėliausia data kandidatų į 
KLB Tarybą sąrašams paduo
ti.

Statantį kandidatų ( sąrašus 
būtina išpildyti šiuos KLB Ta 
rybos rinkimų taisyklių para
grafų reikalavimus:

29. Kiekviena 
šių lietuvių grupė gali išstaty 
ti savo rinkiminėj apygardoj 
kandidatų ne daugiau nei tai 
apygardai yra numatyta Tary
bos atstovų, 
būti išstatyti 
apygardose.

30. Keliose 
statytas kandidatas tas pats as 
muo gali būti, jo paties pasi
rinkimu, renkamas atstovu tik 
vienoje apygardoje.

31. Tarybos atstovais kan
didatus išstačiusioji grupė pri
valo iš anksto gauti iš jos sta
tomų kandidatų raštišką jų su 
tikimą būti renkamais Tarybos 
atstovais.

32. Tarybon siūlomų kan
didatų sąraše turi būti pažymė 
ta:

Kad jis adresuojamas Laik. 
KLB Org. K-tui ir kad tame są 
rašė išvardintus kandidatus 
siūlo 30, žemiau pasirašiuseiji 
pilnateisiai lietuviai. Po to se
ka pats siūlomų kandidatų są
rašas, kuriame pažymima: 1) 
Eilės numeris, 2) Kandidato 
pavardė, 3) Vardas, 4) Kandi 
dato gimimo data; 5) Profesi-

Bendruomenės 
fazę — Į Kana- 

Tarybos rinki-

Trakais ir Švečionimis.
Kaip tik dabar Australijos 

knygų rinkoje pasirodė pra
džios mokykloms pritaikytas 
„The new Atlas“ Collins Cle
ar—Type 
Anglijoje.
nazijoms skirtas „The Handy 
World Atlas and Gazeter“.

Pastarajam atlase ypatingai 
ryškios Lietuvos sienos ir 49 
psl. visos trys Pabaltijo vals
tybės išskirtos iš „broliškųjų 
respublikų“ tarpo. Lietuva su 
Karaliaučiumi, Klaipėda ir Vii 
niurni.

Rytprūsių klausimu išleista 
taip pat nemažai ir knygų.
Viena bene mums įdomiausių 
yra prancūzų Quai d‘Orsay

Kur siūloma 
geležinę uždangą palikti prie 
Elbės, nes „Mažoje Europoje“ 
t. y. Europoje be Rytų, Pran
cūzija, kaip ir Karolio Didžio
jo laikais, galėtų dominuoti ir 
būti Europos „širdis“, 
knyga yra mus 
dėti, tai Wilson 
kos problemos“.

Vokiečiai taip
atgauti Rytprūsius įsteigė spe 
cialią ministeriją Rytų sritims 
grąžinti ir propagandai skleis
ti. Visokių suvažiavimų pro 
gomis priimamos rezoliucijos 
reikalaujant Vokietjai 1920 me 
tų sienos. Persekiojami visi 
klaipėdiečiai, kurie palaiko ry
šius su Maž. Lietuvos Taryba 
arba skaito „Keleivį“. Maž. 
Lietuvos Tarybos pirmininkui 
p. E. Simonaičiui policinėmis 
priemonėmis sustabdyta kace- 
tininko ir bedarbio pensija ir 
nuolatiniai puolamas spaudoje, 
ypatingai per „Memeler Damf 
boot“, kurio redakcijoje sėdi 
visi Hitlerio laikų „herojai“.

Beveik visi Vakarų valsty
bių autoritetai, apsistodami 
prie Rytprūsių klausimo, siū
lo „nebepadaryti daugiau tos 
klaidos, kuri buvo padaryta po 
pirmojo karo, t. y. paliekant 
Rytprūsius Vokietijai“. Toliau 
sakoma: „Palikus Rytprūsius 
prie Vokietijos po keleto metų 
vėl turėtume Dancigo konflik
tą“. Beveik visur siūloma pa
dalyti Rytprūsius tarp Lenki
jos ir Lietuvos, grąžinant 
tiems kraštams nuo jų atplėš
tas žemes.

Baigiant norisi tikėti, kad 
„Potsdamo linija“ taps atsikū 
rusios Lietuvos valstybės va
karinė siena“.

Press, Glasgove, 
Kitas vėl gim-

„MEMELER DAMPFBOOT“ IR „DRAUGAS“.
Skaitytojai dar neužmiršo, 

kaip buvo įsidegusi aštri 
„Draugo“ užpuolimų akcija 
prieš „Neprkliausomą Lietu
vą“ ir, ta pačia proga, prieš jos 
redaktorių už tai, kad „Nepri
klausoma Lietuva“ pastebėjo, 
jog miškininko p. J. Kuprionio 
straipsniai apie Mažąją Lietu
vą nesuderinami su lietuvių ir 
Lietuvos reikalais ir objakty- 
viąja tiesa. Tada „NL” buvo 
pastebėta, kad tokiais straips
niais gali pasinaudoti lietuvių 
ir Lietuvos priešai. Už tai ir 
p. Kuprionis ir ypač „Drau
gas“ piktai puolo „NL-vą”.

Bet vokietininkai susilaukė 
momento, kada pasinaudojo p. 
Kuprionio ir „Draugo“ auto- 

dieną. (data ritėtu: 1951 m. gruodžio me
nesio numery Klaipėdos nacių 
„Memeler Dampfboot“ pasi
gardžiuodamas atsikerta prieš 
tuos, kurie, kaip ir „Colliers“, 
dalinąs „jų tėvynę — unsere 
Heimat“, kuri jiems yra ir 
Klaipėdos kraštas. Savo teigi
mams paremti, „Memeler 
Dampfboot“ naudojasi „prof. 
J. Kuprionio“ autoritetu, kuris 
esąs „įžvelgiantis ir lietuvių tar 
pe”.. .

kanToliau seka 30-ties tuos 
didatus pasiūliusiųjų pilnatei 
šių lietuvių sąrašas,

33. Šių taisyklių 29 str. pa 
minėtų kandidatų sąrašai, kar
tu su juose išstatytų kandidatų 
raštiškais sutikimais būti ren
kamais Tarybos atstovais turi 
būti įteikti ar išsiųsti paštu 
Laik. KLB Org. K-tui ne vė
liau kaip 24 v. — 10 savaičių 
prieš balsavimo 
ziūr. pradžioje tik po vienu siu 
lomų kandidatų sąrašu.

C. KLB TARYBOS RINKI 
MŲ TAISYKLIŲ PAPILDY 

MAS.
Laik. KLB Org. K-tas savo 

posėdyje š. m. sausio mėn. 11 
d. nutarė papildyti KLB Ta
rybos rinkimų taisyklių, balsa
vimo skyrių sekančiu straips
niu :

61a. Nutolusių vietovių nuo 
numatomų rinkiminių būstinių 
linkikams ir mažoms seniūni
joms, turinčioms ne daugiau 
10 balsuotojų, leidžiama bal
suoti paštu. Tokių balsuotojų 
sąrašus sudaro Laik. KLB 
Org. K-tas ir ne vėliau kaip 
10 dienų prieš balsavimo die- 

30 pilnatei- ną pasiunčia kiekvienam iš jų 
du neužlipintus vokus ir bal
savimo kortelę. Balsuotojas, 
pažymėjęs balsavimo kortelė
je ne daugiau pasirinktų kan
didatų, kaip renkama tarybos 
narių toje apygardoje, įdeda 
kortelę į mažesnį atsiųstą vo
ką, jį užlipina ir įdeda į antrą- 
jj balsavimo voką, adresuotą 
laik. KLB Org. K-tui, pažymė 
damas antroje voko pusėje sa
vo kaip siuntėjo vardą, pavar
dę ir adresą ir nevėliau kaip 
balsavimo dieną pasiunčia Lai 
kinam KLB Org. K-tui Mont- 
realyje.

Laik. KLB Org. K-tas gau
tus paštu balsuotojų laiškus, 
vienai savaitei praėjus po rin
kimų d., pagal siuntėjų adresus 
suskirsto juos apygardomis ir 
atžymi balsuotojų paštu sąra
še, išima antruosius 
neatplėštus sumaišo 
to; paskui atidaro 
vokus, suskaito už 
kandidatą paduotus 
surašo balsvimo protokolą.

Balsavimo paštu duomenis 
prijungia prie apygardų tiesio 
gio balsavimo duomenų.

7
28

A. 2
3’

900
3504

266
348

Kandidatais gali 
ir gyveną kitose

apygardose iš-

vokus ir 
ir suskai- 
balsavimo 
kiekvieną 
balsus ir

ir elgiasi. Štai, paskutiniu me
tu „Aiduose“ yra įdėtas prof. 
K. Pakšto straipsnis, kuris, 
naudodamasis net pačiais pas- 
KUtiniaisiais duomenimis, pasi
sako objektyviai.

Deja, J. Kuprionis su „Drau 
gu” jau pasitarnavo mūsų am 
žiniems priešams — vokiečių 
imperialstams. Gaila, kad ga
dinti reiaklą labai lengva, bet 
padarytoji žala dažnai esti ne
pataisoma, — p. Kuprionio ir — Lietuvai. 
„Draugo“ „autoritetu“ jie, be 
abejo naudosis visur, žinoma 
— ne Lietuvos naudai.
„KANADOS LIETUVIŲ KA 

TALIKŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOS“

leidžiamasis svaitraštis „Tėviš 
kės Žiburiai“ paskutiniame sa
vo numery, pildydami Kristaus 
įsakymą „Mylėk artimą, kaip 
pats save 
kščioniškos meilės“ straipsnį, 
nukreiptą prieš „Nepriklauso
mą Lietuvą”.

Kad „T. Žiburių“ totalis
tams nepakeliui su laikraščiu, 
kuris tarnauja visiems lietu
viams be skirtumo partijų, tiky 
bų ir įsitikinimų, todėl jie jį 
ir šmeižia, bet ar tai yra kata- 

Konstatuojant šį labai nema ūkiška ir kultūringa, tespren- 
lonų prisiminimą, drauge nori 
si konstatuoti, kad mokslo žmo 
nės ir tikrai įžvelgią politikai, 
diametraliai priešingai galvoja

D. EINAMIEJI REIKALAI.
Iš kelių vietų jau yra gauta 

skundų ir protestų JTO dėl 
naikinamos lietuvių tautos nuo 
rašai. Laukiame, kad KLB 
Apylinkių laik. Org. K-tai prie 
akcijos „Sukilkime prieš tylą 
ir klastą“ bus tinkamai prisidė 
ję-

Į pageidavimą, kad spaudoje 
būtų paaiškinta, kas daryti su 
išvažiatvusio iš Apylinkės ri
bų lietuvio registracijos korte
le, nurodome į KL Reg. taisyk 
lių 1 lstr., kuriame sakoma: 
„Baigus pagrindinę Kanadoj 
gyv. lietuvių reg. KLB Apy
linkių K-tai toliau rūpinasi gi
musių registracija, atžymi reg 
kortelėse mirusius bei išsikėlu 
sius kitur gyventi lietuvius ir 
šias žinias kas trys mėnesiai 
siunčia KLB centrinei karto
tekai.

Mūsų adresas: Laik. KLB 
Org. K-tas c.-o. P. Juškevičie
nė, 3994 Rosemount Blvd., 
Montreal, P. Q.

Laik. KLB Org. K-tas.
REGISTRACIJOS KORTE 

LIŲ PRISIUNTĖ:
Quobeco apygarda:

Montrealis
Vai d‘Or

698
65

Kita 
įspėjanti bu- 
Harrys „Tai-

pat norėdami

Kadangi tuo metu Lietuvos 
reikalus „atstovavo“ okupan
tai, todėl „tėvas mielai sutiko“ 
Lietuvai priklausančią dalį pa
siimti „globoti“.

Šitą faktą patvirtina ir tai, 
jog tuoj po Potsdamo konfe
rencijos, Vilniuje Paleckis bu
vo pradėjęs organizuoti „pa
dėkos“ mitingus „už visų lie- 

įdėjo pilną „kri- tuviškųjų žemių sujungimą“. 
„Tiesoje“ taip pat buvo pasiro 
dę keletas tuo reikalu straips
nių, tačiau visi greitai nutilo, 
nes Stalinas nepanorėjo per
leisti Rytprūsius „broliškai“ 
Lietuvai, bet sugalvojo tą sritį 
prijungti prie Rusijos, Lenin
grado apygardos administraci
jos ribose.

Trečias labai svarbus veiks
nys tai vakarų pasaulio valsty
bių naujai išleisti ar išleidžia
mi žemėlapiai, atlasai, ir mokyk 
lų vadovėliai.

Iki Hopkinso bylos visos 
valstybės savo žemėlapiuose 
šiaurinę Rytprūsių dalį, t. y. 
Mažąją Lietuvą (Minor Lithu

džia skaitytojai.
Mes tiktai tiek pasakysime: 

„T. Ž.“ totalistams valia ir to
liau taip tęsti.

Neranda
St. Jean

116
21

Viso ..............
Ontario apygarda: 

Toronto .....
Ottawa ..............
Hamilton .........
Welland 
Delhi 
London 
Windsor 
Oakville 
Sault S. 
Timmins
St. Catharines . .
Sudbury ............
Frankford ... . 

Rodney ............

Marie . . .

Viso ..........................

Winnipego apygarda:
Winnipeg ................
Manitoba .................

Viso

Vakarų apygarda:
Vancouver
Edmonton
Lethbridge
Natal ..............

Viso

900

— 1827
— 89
—- 537
— 236
— 79
— 214
— 118
_ 44
— 179
— 181

—- 3504

229
37

266

50
197
111

348

tos

ne

Bimbinė šluotos politika.
Bimba pašaipauja, kad tū

lą italų vienuolį Kinijos komu 
nistai privertė dirbti su šluota.

Įdomu, kaip Bimba rašytų, 
jeigu jį taip Amerikos valdžia 
prievarta pristatytų prie 
pačios šluotos?

„Tau ir tolerancija“ ..
Andrulio ir Prūseikos

tiktai niekaip negali išprašyti 
vykti į jų garbinamąjį sovieti
nį „rojų“, bet ir prievartos ne
vartoja jiems iš USA išvežti.

O Rusijos piliečiai, kad ir 
kaip norėtų išvykti, iš „ro
jaus“, negauna nei leidimų, 
nei net gali prašyti tokių lei
dimų, nes už tai būtų palaiky
ti šnipais ir tuojau likviduoti.

Tau, Bimba, ir tolerancija...
„Buržuaziniai prietarai“. . .
„Laisvė“ įtikinėja savo skai

tytojus, kad į koncertus žmo
nės eina todėl, kad jie esą rei
kalingi „dvasinio peno“.

Betgi „dvasinis penas“ yra 
tiktai „buržuaziniai p rietą

rai“... Ar „Laisvė“ tą jau už
miršo?

Bimbos „velinimai“.
Bimba primena savo velini- 

mus, „kad lietuviškiems kry
žiokams (gal raudoniesiems fa 
šistams?) nors pusiau liežuviai 
sustingtų”. . . Naciškai kultu 
ringas linkėjimas. Bet, anot 
Bimbos, „Niekas iš to velinimo 
neišėjo”. Mat , „šuns balsas 
dangaus nesiekia”.

Stalinienė norėjo. ..
Bimba rašo, kad Trumanas 

gaus progos pabučiuoti Graiki
jos karalienei ranką. ..

Gali Bimba juoktis. Bet į 
sijos caras — diktatorius, Hit
lerio draugas ir sąmokslinin- 
Washingtoną labai prašėsi Ru 
kas Stalinas su pačia. Ir Bimba 
labai norėjo, kad Trumanas pa 
bučiuotų Stalinienei ranką. De 
ja, neišdegė. ..

Na, Bimba, žino, kad jam 
džiaugtis nėra ko, nes jis ir ko 
jos Stalinienei negaus pabu
čiuoti. . . Tai ne Graikijos ka
ralienė. Mandrapypkis.
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JTO 3-ji komisija, kuriai su mas darbui, jų išnaudojimas už 
nepaprastu meistriškumu, da- daug žemesnę kainą nei vietos 
oartinės sesijos metu, pirmi- gyventojai Kanadoje ir Ameri 
ninkauja čilietė Figeros, šių Koje. Ir pagaliau, gal _pats rim 
metų pradžioj per dešimt die- čiausias kaltinimas — jei ne
ini skyrė pabėgėlių klausimui, būtumėt jiems padėję, jie ne- 
Nors jau tiek metų po karo žinodami, Kur prisiglausti, kaip 
praėjo, bet pabėgėlių skaičius prasimaitinti, jau seniai būtų 
nemažėja. Anaiptol, atsiran- grjzę namo. . . Daug buvo prie 
da naujos jų rūšys, ypač Azi- kaistų dėl sovietinių repatria- 
joje ir vien per geležinę sieną cinui misijų uždarymo. Kiek- 
kas mėnesi atbėga per 2000 viena kalba, kurios kartais trū- 
žmonių. ko valandomis, buvo paįvairin

Šitokios padėties aky vaizdo- ta atskirų asmenų pavardėmis: 
je Baltgudijos propozicija, rei- ten Gratzo stovykloje toks ir 
klaujanti pasmerkti IRO veik toks vogė, ten toks ir toks uz 
lą ir politiką. Be to, 1952 me- norą grįžti namo buvo kalina- 
tais, siūlymas pravesti visu DP ma^ mušamas, skaudžiai tar- 
ir pabėgėlių repatriaciją, jai comas, Anglijoje vienas pano- 
pat palydėtas kalbos, perpil- rejęs grįžti, buvęs vien dėl ši 
dytos neregėtų melų ir tokiais to noro, palaikytas bepročiu ir 
pat kaltinimais vakarams. Tas uždarytas beprotnamy. Maty- 
siūlymas, komisijos balsų dau- darni, kad jų reikalavimai re- 
guma atmestas. Tokio pamo- patrijuoti, neturi jokio pasise- 
kymo SSRS blokui neužteko, kimo, plūdo ir plūdo.
jų delegatai nepraleido progos Daugiausiai koliojimosi žo- 
balsui gauti ir kalbėti, kalbėti, džių gavo ukrainiečiai, mes — 
Taip visi kalbėtojai pasiskirs- nemažai, kaip ir visų kitų tau
te Į dvi grupes. Vieni dėstė są tų pabėgėliai, bet apie lenkus 
vo patarimus, savo pažiūras, buvo kuo mažiausiai, tiksliau, 
kaip padėti nelaimingiesiems, beveik nieko.
kaip sumažinti jų kančias, pa- Antrą kartą visi gavo kal- 
iengvinti jų senatvės nelaimin- bėti tik po dešimt minučių il
gas dienas. Teko išgirsti nuos- daugumas kalbėtojų, nagiinė- 
tabaus grožio kalbų, persunk- jo ne vien kaip padėti pabėgė
tų meile artimui, meile ir pa- uams, bet ir atsikirsdami da- 
garba tiems, kurie drįsta pasi- rytiems užmetimams.
priešinti melui ir smurtui. Tarp tų atsakymų labjausiai

Kitokios kalbos buvo čeko- dokumentuotas, aiškus ir griež 
slovakų, lenkų, ukrainiečių ir tas, kas įdomiausiai energingu 
SSSR atstovų. Iš jų lūpų py- ualsu paskaityta, kas retai gir
iesi didžiausios pamazgų liū- dima tarp vakarų delegatų il
tys ir ant pabėgėlių, ir ypač kas yra savybė SSRS ir Muzul 
ant valstybių, kurios jiems pa- nionų bloko kalbėtojų, buvo 
deda. „Sabotažas, špionažas, anglų delegato Mr. Corley 
vergų prekyba, šeimų išskyri- Smith kalba. Jis, kaip ir visi 
mas Australijoje, vaikų pirki- kiti paliestų valstybių delega- 
mas Prancūzijoje, žmonių, tai. tvirtino: negalima dešim- 
kaip darbo gyvulių pasirinki- ties minučių bėgyje atsakyti i

Jugtiniu tautu organizacijai trūksta informacijų
DR. J. RAGUVIS.

visus puolimus, kurie ilgiausio
mis val-mis buvo metami ma
no valstybės saskaiton. Jo kal
ba padarė gilaus įspūdžio ir 
ją tenka laikyti, kaip pirmą 
lakštingalą, kad, pagaliau, ang 
lai pradės griežčiau reaguoti.

Atidėjus į šalį visa tai, kas 
surišta su tarptautine politika 
ir dviejų blokų santykiais, pa
bėgėlių problemos nagrinėjimo 
metu paaiškėjo labai svarbūs 
mums dalykai.

Pirma. Nė vienas delegatas

Sandra Scott ir Lome Greene iš 
Toronto mirties scenoje iš Shakes 
pear'o Othello, kurią jie vaidins 
trečiadienį, vasar io 6 d. 8 — 10 p. 
m. per CBC Trans — Canada.

LAISVOJI TRIBŪNA

Ad OA.tlS .t.
Virš minėtu klausimu ban

dau kreiptis į p. J. Valaitį, ku
ris kartkartėmis pasireiškia sa
vo be galo „išmaningais“ 
straipsniais tikslu visus ir vi
same kame teisti ir pamokyti.

Jeigu jo „pamokslai“ pasi
rodytų įvairiuose laikraščiuo
se, tai butų prileistina manyti, 
kad žmogus turi daug laiko, 
atseit gal dirba tik „part 
times“, gal ir visai nedirba. 
Bet kai amžinai tie „pamokslai 
n palaiminimai nuo kalno", pa 
sirodo „Tėviškes Žiburiuose“, 
tai pasidaro aišku, kad šitas 
„išgarsintas tautos balsas" sau 
kia tiktai per „krikščionių“ gar 
siakalbį. Uoliai gindamas ir 
karštai jaudindamasis ne tik
raisiais tautos ir tėvynės rei
kalais, bet būsimais krik, d-tų 
viešpatavimo tikslais, žinoma, 
tiki, kad anie savo uoliam tar
nui, gali kai ką numesti.

Paskutiniu laiku tas „garsia 
kalbis“ buvo aptilęs ir dauge
lis džiaugėsi, kad „Tėviškės 
Žiburiai" gal atsikratė vienp vi 
suomenės kiršintojo, kiti gi ma
nė, kad jis išėjo tarnauti kur, 
treti, net apsirgimą pranašavo, 
manydami, kad nuo perdidelių 
patriotinių susijaudinimų, svei
kata sušlubavo. Tačiau, pasi
rodė, kad visi apsiriko. Po ge
rų atostogų, p. Jer. Valaitis, 
su atgautom jėgom stojo „į at
virą kovą“ su p. Lozoraičiu. Jis 
metė p. Lozoraičiui pirštinę, 
net iškilmingai pareikšdamas, 
kad nekreipiąs jokio dėmesio į 
tokius, kurie dėl partinių ar ki 
tokių apskaičiavimų ragina pa
reikšti protestą prieš tuos, ku
rie drįsta diplomatų adresu ką 
nors pasisakyti.

Dėl pačio Jūsų atviro laiško 
p. Lozoraičiui, aš čia nerandu 
reikalo išsitarti, nes jis visas 
esu įsitikinęs, p. Lozoraitis 
skaitys per žemu dalyku ką

,ako advo .atui
nors Tamstai atsakinėti.

Viena tik norėčiau pasakyti, 
kol kas kovai už laisvę dirbti 
niekas ir niekam netrukdo ir 
trukdyti negali, jei tik tokių dar 
buotojų atsiranda. Ją visą Jūsų 
taip išpūstą „ergelį" iš p. Lozo 
raičio pusės sukėlė ir kelia ne 
p. Lozoraitis ir jo bendradar
biai diplomatai, bet pats parti
jų lizdelis VLIKe.

Dėl diplomatų konstitucin- 
gumo p. Valaitis pats pripažįs 
perdėm dvelkia arba partišku
mu, arba dvasine ubagyste, ir 
tate, kad abejoti netenka, jie 
yra savo vietoje, be jieškoto 
tikslingumo. To pačio tikslin
gumo ypač norėtųsi pamatyti 
ir pačiame VLIKe. Tačiau jei 
gu šis VLIKas uoliai nori dirb 
ti tėvynės išlaisvinimo reika
lui, tenka tik sveikinti ir jį pa
remti, bet tas dar neduoda pa
grindo pačiam VLIKui, kad jau 
jis vaidintų egzilinės vyriausy
bes vaidmenį, tuo subordinuo
damas sau buv. tikrosios mūsų 
valdžios pastatytus diploma
tus. Diplomatai stovi savo vie 
toje ir jų balsas visur ir visame 
kame turi svorio ir atgarsio, 
ii VLIKas, toks, kaip jis dabar 
dar yra. tų funkcijų atlikti ne
gali ir negalės. Tačiau vietos, 
tiek diplomatams, tiek VLIKui 
pakanka, — tegu tik Dievas jų 
darbus laimina.

Kad p. Lozoraitis išstatytų 
savo „šefystės“ siekimus, to 
nė vienas, gal išskyrus tik y. 
Valaitį ir jo bendraminčius, ne 
mano. Tenka labai suabejoti 
apie tikruosius demokratinius 
jausmus pačiame VLIKe, ku
ris gal nemažiau siekia „še- 
lystės“ hegemonijos savo par
ijai, nepriklausomybę atgavus.

Baigdamas norėčiau pabrėž
ti, kad ir aš nemanau turėti no 
ro su p. Valaičiu per spaudą 

Nukelta į 8 psl.

nepateikė medžiagos, kaip pa
tys pabėgėliai nenorėjo grįžti; 
visa darė, kad į stovyklas ne
būtų {leistos SSRS repatnaci- 
nės misijos; kaip vyko kovos, 
kaip tu misijų nariai turėjo beg 
ti nuo pabėgėlių griežtų užklau 
Simų ir pjudymų, arba atėję 
nerasdavo nė vieno žmogaus.

Kalbantis su vienu delega
tu, teko pareikšti, kad SSRS 
ambasadorius Paryžiuje, Pav
lov, labai mėgsta reikalauti: 
duokite skaičius, duokite duo
menis ir tt. Gal galima būtų jį 
paklausti, ar tas taip mėgstąs 
„skaičius ir duomenis“ delega
tas negalėtų pateikti skaičių 
tų vardų, kūne, kad ir su ne
labai garbingu turiniu, bet ver 
tu tų repatnacimų komisijų na 
-ių, buvo ant jų pilami, o lygiai 
kiek kartų pabėgėliai jų neįsi
leido ir kėlė tokį triukšmą, kad 
okupacinės valdžios buvo pa
galiau priverstos joms uždraus 
ti lankytis.

Netrūko tarp delegatų ir to
kių, kurie su nustebimu pa
reikšdavo : „Girdžiu pirmą kar 
tą, kad pabėgėliai patys grie
bėsi akcijos".

„Išvada viena: mes nepatei 
kiam medžiagos šitai kovai pa 
vaizduoti, o apie ją daugelis 
JTO delegatų nieko nežino.

Metas srisirūpinti tuo, ir kuo 
daugiausiai skelbti, surašyti 
įuo klausimu atsiminimų, už
registruoti pasakojimus tų, ku 
tiems sunku rašyti arba, dė;

senatvės ir visai nepajėgiama.
Sekančiai sesijai toji medžią 

ga turi būti surinkta ir jei tik 
galima atskira brošiūra pateik 
ta.

Antra — Pavlovas karimo 
aukštąjį pabėgėliams komisarą 
ir demokratines valstybes, kad 
jos nerepatnjuoja, ypač booR 
piliečių, prie kurių pri-kaitomi 
lietuviai, latviai ir estai. Kal
bėjo taip, lyg tie pabėgėliai tai 
būtų kokie daiktai, kuriuos ga
lima kada, ir kaip norima pa
krauti ir kur norima nugabe
nus iškrauti. Šituo nieks neti
kėjo ir netikės.

Bet išplaukė dar vienas la
bai svarbus ir mus žeminantis 
dalykas, nes daugumas musų, 
išskyrus tuos, kurie liko Vokie 
tijoje, gyvenome demokratinė
se valstybėse, kur yra SSRS ir 
jų satelitų konsulatai.

Reikaludamas priverstinos 
repatriacijos, Pavlovas, tary
tum pabrėžė, kad mes esam ne 
mokšos, beraščiai, nežinom ke 
ho ir būdų, kaip surasti tą kon 
sulatą, per kurį galima grįžti.

Čia tenka pasidžiaugti, kad 
Prancūzijos delegatas Roche
fort buvo pirmas, kuris pabrė
žė, kad prie konsulatų priėji
mas yra laisvas ir demokrai ne 
se valstybėse nėra draudžiama 
prašyti norimos vigos. Bet to
je kalbų ir pyksčio gausybėje 
šis įdomiausias saki r./ s pra
skambėjo menkai tepastebė
tas.

Margot ir Bob Christie, —/ sesuo ir brolis, populiarūs 
radijo vaidintojai. Būdinga, kad jie niekad nevaidina 
kartu tame pačiame vaidinime. Jie dalyvauja 1952 m. 
radijo sesijoje „Ford Theatre" (CBC — Toronto).
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II.

LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA

Antrasis pasaulinis karas skaudžiai palietė Lietuvą. Ji, 
kaip ir daugelis mažesnių ir didesnių valstybių, susilaukė oku
pacijų viena po kitos. Tačiau didžiųjų demokratinių valsty
bių iškilmingi pareiškimai garantuoja ir pavergtoms valsty
bėms sugrąžinti jų suverenumą. Lietuvos suverenumą atsta
tant tektų peržiūrėti ir jos sienas, kurios turėtų būti nustaty
tos taikiu būdu, derinant Lietuvos ir jos kaimynų interesus.

Koreguojant ir sprendžiant Lietuvos sienų problemą, ten 
ka atsižiūrėti į du pagrindinius sienų faktorius ir sykiu lietu
vių siekimus:

1) surinkti Lietuvos valstybės sienose lietuvių etnogra
finius plotus;

2) sudaryti valstybę, kuri būtų ekonomiškai pajėgus vie
netas kurti savo valstybės piliečių gerovei ir sykiu realus ga
mintojas užsienio rinkoms, o taip pat pajėgus vartotojas už
sienio gaminiams.

Kokios sienos geriausiai atitinka tuos reikalavimus?
L KOKIŲ SIENŲ LIETUVAI REIKIA VAKARUOSE?

1. Lietuvių elementas Rytprūsiuose.
Apie 10.000 qkm (inclusive ir Klaipėdos kraštas) šiauri

nėje Rytprūsių dalyje, vad. „Mažoji Lietuva“ (kaip antiteze 
rusų carų valdytąja! „Didžiąjai Lietuvai"), yra nuo seniau 
lietuvių gyventas ir dabar didele dalimi dar tebegyvenamas 
plotas.

Istorijos eigoje daug pasikeitė lietuvių nenaudai. 18-me 
amžiuje, po didžiojo maro, buvo prigabenta kraštui svetimų 
kolonistų (vokiečių) ; o 19-to amžiaus antroje pusėje imtasi 
stiprių valstybinių germanizavimo priemonių. Bet ir sitos 
veiklios pastangos nepajėgė ištirpdyti lietuviškai kalbančiojo 
elemento.

Dvylikoje apskričių 1825 m. iš 368.934 gyventojų lietu
vių (su gimtąja lietuvių kalba) buvo 120.264. Atmetus Klai
pėdos, Tilžės ir Įsrutės jau vokišką charakterį turinčius mies
tus, lietuvių buvo 119.956, t. y. — 31,1% visų gyventojų. 
1837 m. statistika rodo tose pat apskrityse 456.500 gyv., lie
tuvių 149.927 gyv. (32,8%). Toliau tose 12-koje Mažosios 
Lietuvos apskričių lietuviškai kalbančių skaičius mažėja:

lietuvių —
1852 m. viso gyventojų 523.945, 151.248 arba 28,9%;
1858 „ 99 99 544.918, 139.716 „ 25,6% ;
1861 „ 99 99 560.950, 137.346 „ 24,5%;
1890 „ 99 99 718.690, 120.115 „ 19,1%;
1900 „ 99 99 638.619, 109.311 „ 16, %;
1905 „ 99 99 554.581, 98,431 „ 17,%;
1910 „ 99 99 645.131, 93.608 „ 14,5%;
P a s t a b a prie 1905 m.: (be vakar. Labguvos apskr. dal.)

Tos statistikos jau neatvaizduoja tikrosios padėties. Daug 
senų vietinių gyventojų, dar kalbėjusių ar tebekalbančių lie
tuviškai, ypač mišriose šeimose, užsirašinėjo savo gimtąją 
kalbą „vokiečių“. Būdavo nemaža, tokių, kurie pažymėdavo 
dvi gimtąsias kalbas. Statistikose dažnai figūruoja „vokiečių 
ir dar viena“, kurią paprastai rėkia suprast „lietuvių“. Tad 
lietuvių skaičius, pav., 1910 metais greit pakyla iki 113.000 
gyv. Bet tas skaičius būtų dar didesnis, jeigu tūkstančiai to
kių gyventojų, kurie dar kalbėjo ar suprato lietuviškai, buvo 
užaugę lietuviškoje aplinkumoje ir nuo mažens apvaldę vo
kiečių kalbą, būtų galėję užsirašyti, kad jie savo gimimu yra 
lietuviai, nors gimtoji kalba jau buvo vokiečių. Pagaliau jau 
buvo ir įvairios naudos pasisakyti, kad priklausoma ne prie 
valstybės mažumų.

Nežiūrint stiprių germanizacijos ir kolonizacijos pastan
gų, iki šio karo buvo išlikęs mažesnis ar didesnis lietuvių pro
centas ne tik dešinėje, bet ir kairėje Nemuno pusėje, Kuršių 
marių krantais net ligi Labguvos ir iki Priegliaus čsrutės sri
tyje. Neminint detaliau apie Klaipėdos kraštą, kur lietuviš
kai kalbantysis elementas turėjo aiškią persvarą (pav., 1825 
metais Šilutės apskrity 71,9% lietuvių; Klaipėdos apskrityje 
1910 metais — 66,2% lietuvių), anapus Nemuno ilgai būta 
Letuvai palankių statistikų. 1825 metais net Pakalnės aps
krity buvo 49% lietuvių; Labguvoje — 28,3%, Pilkalnio aps
krity — 39,8%. Vokiečių (ypač ca 20.000 Salzburgiečių) ko 
lonizacija buvo stipriau paveikusi pietines Mažosios Lietuvos 
apskritis. 1825 m. statistika berodė Stalupėnų ap. 20,7% lie 
tuviškai kalbančių; Įsrutės ap. — 30%; Geldapės ap. — 
14,3%; Darkiemio ap. — 12,5% dar kalbėjo lietuviškai.

Mažosios Lietuvos suvokietėjimas yra labai vėlybos datos. 
Per paskutinjjį šimtą metų lietuvių kalbą užrašančiųjų savo 
„Muttersprache“ procentas dar kiek sumažėjo: Pakalnes 
apskr. liko 10,1%, Labguvos ap. — 8,1%, Pilkalnio ap. — 
6,9%. Labjau jis krito Stalupėnų, Įsrutės, Gumbinės, Gelda
pės ir Darkiemio apskrityse. Priežastis paaiškinsime vėliau.

Dabartyje apnykęs lietuvių kalbos plotas praeityje yra 
buvęs žymiai didesnis ir iki vokiečių kolonizacijos 18-jo amž. 
pirmoje pusėje ištisai apėmęs lietuvių kompaktinę masę. Prof. 
A. Bezzenberger'is senprūsiškųjų vietovardžių paplitimą. 
Tuo būdu jis nustatė apytikrį lietuvių gyventą plotą. Ten, kur 
gyvenamųjų vietų pavadinimai iš lietuvių „kiemas" („kei- 
mėn“) išvirsta prūsiškuoju „kaimas" („kaimen"), lietuvių 
„kalnas“ — prūsišku „garbis“ ir iš „upė“ pasidaro „apė“, 
esanti senoji lietuvių sodybų riba. Išeidamas iš tų kalbinių 
duomenų, Bezzenbergeris nustatė tokią lietuvių kalbos ribą 
(žiūr. žemei. Nr. 4): Kirsnakaimis (į pietryčius nuo Labgu
vos), Ripkaimis (į pietus nuo Velavos), Kutkaimis (į vakarus 
nuo Girduvos), Žilskaimis (į pietus nuo Bartų), Vinkaimis 
(į pietus nuo Rastenburgo) ir toliau j pietų vakarus (21).

Ad. Botticher'is prie mažosios Lietuvos ploto priskaičia
vo dešimtį apskričių. Bet 19-jo amž. pradžioje lietuviškai kal
bėta ne tik tose apskrityse (Klaipėda, Šilutė, Pakalnė, Tilžė,

Ragainė, Pilkalnis, Įsrutė, Gumbinė, Stalupėnai, Darkiemis), 
bet ir rytine’e Deimenos apskrities dalyje, didelėje šiaurinėje 
dalyje Geldapės ap., Pilibiškių apylinkėje ir iš dalies Anger- 
burgo apskrityje (žr. žem. Nr. 4) (22).

Tetzner'io išvestosios lietuvių kalbos ribos maždaug ata- 
tinka Bottcherio ribas. Tetznerio duomenimis, ,7-me amžiui 
baigiantis dar visas tas kraštas į šiaurę nuo Priegliaus, net 
iki pat Karaliaučiaus, priklausęs į lietuvių kalbos sritį; taip 
pat Darkiemio ir Galdapės sritys ir visi plotai, kurie buvo 
šiauriau jų. Alna ir Deimena buvusios pasienio upės.

Tačiau Tetznerio 1897 metų riba jau gerokai pasislinku
si į šiaurę ir į rytus lietuvių elemento nenaudai. Toji siena, 
vaizduodama lietuvių ir vokiečių parapijų ribą (iš 1897) ne
besiekia Deimenos, enia ji į pietryčius pro Mielaukius (Meh 
lauken), Papelkius (Popenken), Beržkalnius (Gr. Berschal- 
len) iki Įsrutės (Insterburg). O paskui kyla ji į šiaurę iki 
Aulavėnų (Gr. Aulowionen) ir, siekdama vėl į pietryčius, pra 
eina pro Žaliąją Šilą (Griunheide), Pelininkus (Pelleningen), 
Malviškius (Malwischken) į Stalupėnus. Iš ten ji suka į 
šiaurės rytus link Eitkūnų (Eydtkuhncn). Atskirą kalbos 
plotą už Vištyčio sudaro: Geryčiai (Gioritten), Enzūnai (En- 
zuhnen), Mielkiemiai (Mehlkehmen), Žydkicmis (Szittkeh- 
men) ir Dubininkai (Dubeningen). ,

Žemėlapis Nr. 5. iš Dr. Franz Tetzner: Die Slawen in 
Deutschland, Braunschweig, 1902, 28 p.

Tetznens pavaizadavo ir visą lietuvių kalbos plotą, ves
damas lietuvių kalbos ribą nuo &ydkiemio iki Dubininkų pro 
Suvalkus j Gardiną. Iš ten kairiąja Nemuno puse nubrėžė jis 
ją kairiuoju Ščeros paupiu iki Slanimo. Nuo jo per Naugardu
ką Tetznerio riba eina tiesiai iki Ašmenos. O nuo Ašmenos 
ji eina tiesiai į vakarus, apsukdama patį Vilniaus miestą. Iš 
čia kairiuoju Neries krantu ji pasiekia lietuvių kalbos masy
vą — Švenčionių - Adutiškio srityje.

Žem. Nr. 6. F. Tetzner: Die Slaven in Deutschland, 
Braunschweig, 1902, 26 p.

Fr. Tetznerio išvestoji lietuvių kalbos riba Rytprūsiuose 
nedaug kuo skiriasi nuo Al. Zvvecko nustatytosios lietuvių ri
bos Prūsų Lietuvoj?.

Žemi. Nr. 7 iš Dr. Albert Zwck: Litauen. Eine Landes- 
-und Volkskunde Stuttgart. 1898. 140 pusi.

Dar ligi 19-to amžiaus galo kaikuriose lietuviškų para
pijų vietose net jaunimo „įžegnojimai“ (Einsgnung) buvo lie
tuviškai atliekami. Alb. Zweck'as paduoda ir duomenis (žr. 
žmlp. Nr. 8).

Lietuvių teisės į Mažąją Lietuvą nesibaigia vien tik tuo 
faktu, kad čia praeituose amžiuose būta masinio lietuvių ele
mento, kurio geroka dalis paskutiniuju laiku buvo apvokietin- 
ta, bet kurį Bezzenbergeris, Toeppen'as ir daugelis kitų isto
rijos, kalbotyros, geografijos ir kitų gretimųjų mokslų tyri
nėtojai iki pokarinių laikų (1921) laikė tenai gyvenančiais 
nuo seniausių laikų.

Žem. Nr. 8: Dr. Alb. Z week: Litauen, Stuttgart, 1898, 
141 p. (Bus daugiau.)
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Lietuviai visur
* Argentinos Karo Laivy- JAV, Krikščiūnaitė studijavo 

no kapelionas Mon. Dionisio šį dalyką Pabaltijo universite- 
R. Napal, tvirtina/ kad kovose 
už Argentinos nepriklausomy
bę dalyvavo lietuvis Petras 
Dautantas, emigravęs Airijon 
po trečio Lietuvos padalinimo 
(1795). Dautantas atvyko 
Argentinon su Airių admirolu 
G. Brown ir buvo jo artimiau
siu padėjėju, komanduodamas 
karo laivą „Oriental Argenti
ne".

* Vilnietis lietuvis inžinie
rius Chodasevičius Argentinon 
atvyko 1866 metais. Po „lenk
mečio“ jis buvo išvykęs Tur- 
kijon, kur pravedė sieną tarp 
Turkijos ir Graikijos. JAV pi 
lietiniame kare buvo generolo 
Grant padėjėju. Argentinoje 
nupiešė pirmuosius karinius 
upių planus laike Arientinos, 
Urugvajaus ir Brazilijos karo 
prieš Paragvajų. Vedė Argen 
tinos Corrientes provincijos 
gubernatoriaus dukterį ir pali
ko penkis sūnus, gimusius Ar
gentinoje.

* Argentinos geologų ir ųii- 
nerologų konferencijose gar
bingą vietą užimdavo lietuvis 
mokslininkas Ignas Domeika. 
Gimęs Naugardėlio apskrity 
22. 8. 1801, kovojęs prieš ca- 
lizmą, baigęs aukštuosius 
mokslus Paryžiuje atvyko į Či 
lę, kur dirbo mokslo srity, ats
tovaudamas tą šalį tarptauti
niuose mokslininkų kongresuo 
se, perorganizavęs šalies moks 
lo sistemą, atradęs mineralus 
argneritą ir domeikitą, mirė 
Santiago de Chile mieste 23. 
1. 1889. Vienas jo sūnus kon- 
sulavo Argentinos San Carlos 
de Banloche, kitas atstovavo 
Chilę Lol Angeles, Kaliforni
joje. Čilėje Igno Domeikos var 
du pavadintas vienas uostas ir 
vienas kalnas. Jis buvo pirmu
tinio Čilės universiteto rekto
rius.

* A. Krikščiūnaitė baigė 
germanistikos (vokiečių kal
bos ir literatūros) skyrių Illi
nois universitete, ji maždaug 
prieš 2 metus atvyko iš trem
ties. Dar studijuodama, kar
tu dirbo prie to universiteto lai 
Komoje aukštesnėje mokyklo
je, čia dėstydama lietuvių kal
bą. Dabar yra pakviesta to
je mokykloje ir poliau pasilikti 
mokytoja. Prieš atvykdama į

K. Obuolėnas, F. Neveravičius 
ir prof. S. Žymantas. Pirmieji 
du perrinkti, o Žymantas nau
jai išrinktas. Revizijos komi 
sijon: K. Barėnas, L. Trilupai- 
tis ir S. Kuzminskas. Garbės 
teisman: A. J. Kaulėnas, S. 
Laucius ir kun. Gutauskas.

* Australijos lietuvių orga 
nizacijų derlius: Bendruome
nė, kuri apjungia visas kitas 
organizacijas, A. L. Katalikų 
Draugija (pirm. agr. dr. J. 
Briedis), Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis (pirm. inž. B. Dau- 
kus), „Šviesos“ Sambūris Sid
nėjuje (pirm. J. Kedys), Tei
sininkų Draugijos Apygarda 
(pirm. J. Kalvaitis), Lietuvos 
Inžinierių Sąjunga Sydnejuje 
(pirm. inž. B. Daukus), Lie
tuvių Meninikų „Aitvaro“ gru 
pė (dail. J. Bistrickas), Lietu
vių Studentų Sąjungos Aust
ralijos Apygarda (stud. J. Mik 
nius), Lietuvių Moterų Orga
nizacinis Komitetas, Lietuvių 
Atsargos Karininkų Savišal
pos Draugija, Lietuvių Skau
tų Organizacija (Dainutis), 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija (A. Pocius), Antibol 
ševikinių Tautų Bloko Lietu -

te Vokietijoje.
* Brazilijoje didžiausios lie

tuvių kolonijos yra šiose vieto 
se: Sao Paulo priemiesčiuose 
Vila Zelina ir Vila Belą, kiek 
mažesnės kolonijos yra Via 
Anastacio, Casa Verde.

* Juozas Lukoševičius Bra
zilijon atvyko 1926 metais. 
Juozui, norinčiam siekti moks
lo, reikėjo dienomis dirbti, o 
naktimis mokytis. Gimnazijos 
kursą išėjo „Colegio Ypiran- 
ga“. 1933 m. įstojo universite
tan į farmacijos skyrių, kurį 
baigė 1937 metais. Pradžioje 
atidaryti savo vaistinę, reikė
jo nemaža pinigų, tai suėjo 
draugystėn su vienu brazilu. 
Po 6 m. atidarė Sao Paulo mies 
te, vienas savo vaistinę. J. Lu
koševičius remia lietuvišką 
veiklą.

* Tautos Fondo Atstovy
bės Australijoje valdybą, ku
rios buveinė yra Sydnejuje, su
daro: pirm. — Dr. agr. Juo
zas Briedis, sekr. — rašytojas vių Delegatūra, Lietuvių Kul- 
Vincas Kazokas ir ižd. — dipl. tūros Fondo Australijos Apy- 
inž. M. Bogužas.

* Vysk. V. Brizgys iš Chi- linaitis), 
cagos išskrido i Pietų Ameri
ką.

* Muz. A. Ambrozaitis, su 
savo bendruomenės choru 
prieš kiek laiko įgriežė dvi lie
tuviškas plokšteles: „Miškų gė 
lė“, „Tėviškėlė“ ir „Gaudžia 
trimitai“, „Vėliavos iškeltos 
plakas“.

* Tautos Fondo Komitetas 
suorganizuotas Sao Paulyje. 
Komitetą sudarė veikiančiųjų 
organizacijų atstovai.

* Medicinos studijas Švei
carijoje baigė med. dr. laips
niais J. Pečiulionytė, J. Stepo
navičius ir Žukauskas.

* Diepholzo gimnazijos 
bendrabutis priėmė nemažai 
vaikų, lankančių pradžios mo
kyklą.

* Dr. Domas Krivickas dir
ba Kongreso bibliotekoje Wa 
shingtone — Rytų Europos tei 
siniam skyriuj klasifikuoja do 
kumentus ir sužymi jų turinį. 
Metinė alga jam numatyta $ 
4.000.

* LŽS skyrius D. Britanijoj 
turi 12 narių. Šiuo laiku įvy
ko visų šio skyriaus organų 
rinkimai. Valdybon išrinkta:

garda (pirm. prof. P. V. Rau- 
Lietuvos Karaliaus 

Mindango Aukštųjų Mokslų 
institutas (dir. prof. P. V. Rau 
linaitis), A. L. B. Tautos Fon
do Atstovybė (pirm. J. Kala- 
kauskas), Savišalpos Komite
tas (kun. P. Butkus), Lietuvių 
sportininkų klubai: „Vytis“ —• 
Adelaidėje, „Varpas“ — Mel
bourne, „Kovas“ — Sydneju
je, „Storm“ — Perthe ir krep 
šinio komanda — Canberroje, 
Gerųjų Bičiulių Avilys, įvai- 
lios kultūrinės grupės, k. a. 
Liaudies Meno Mėgėjų Rate
lis, su tautinių šokių grupe 
Sydnejuje (vadovas Batūra), 
Teatro Mėgėjų Studija Adelai 
dėje (vad. rež. Gučius), Bale
to Studija Sydnejuje (vad. T. 
Pagodinaitė) ir chorai Adelai
dėje ir Melbourne. ,

* „Lietuvių Namų“ b-vės 
Londone visuotinis metinis ak 
cininkų susirinkime dalyvavo 
33 asmenys, atstovaują 894 ak 
cijas.

M. Bajorinas pranešė, kad 
bendrovė šiuo metu turi akci
nį kapitalą 5.694 svarų. Judo- 
mas ir nejudomas turtas įver 
tinamas 9.509 sv. Maisto, gė
rimų, smulkaus inventoriaus,

Iš visur ir apie viską
lapkričio joja ar tikrai šv. Petras yra pa- 

laidots po Šv. Petro bazilika. 
Po šių tyrinėjimų nėra jokios 
abejonės, kad šv. Petro kapas 
čia yra. Mokslininkams yra pa 
sisekę atrasti patį pirmąjį šv. 
Petro antkapį. Pirmasis apaš
talas buvo palaidotas papras
tai, taip, kaip buvo laidojami 
anų laikų neturtingi žmonės. 
Vėliau šv. Petro paminklas bu 
vo vis didinamas iki jis išaugo 
j milžinišką šv. Petro baziliką, 
Jeigu nėra jokios abejonės dėl 
šv. Petro kapo buvimo po Ba
zilika, tai nėra.taip lengva pa
sakyti, kurie kaulai yra tikrai 
Šv. Petro. Per daugybę amžių 
toje vietoje yra buvę daug vi
sokių pakeitimų ir šiandien nė 
ra lengva pasakyti, ar čia ne
buvo kas pajudinta anksčiau. 
Mokslininkai yra radę dvejus 
griaučius, dėl kurių jie spėja, 
kad gali būti Šv. Petro. Bet 
tikrai to įrodyti dar negalima.

— Širdžių Sąjunga Chica
go) paskelbė aukų vajų, ku
riuo norima surinkti $ 600.000, 
kurie yra skiriami širdies li
goms tyrinėti.

— Nathan Goldblatt vardo 
londas vėžio ligos tyrinėjimas 
remti Chicagos universiteto 
medicinos fakultetui paaukojo 
$ 41,000.

— Kartą Lenkijos apskri
ties viršininkas vieno valsčiaus 
viršaičiui prisiuntė terminuotą 
raštą, kuriame įsakmiai buvo 
pažymėta: „Skubiai suorgani
zuoti AKP“. Viršaitis bema
tant sušaukė viso valsčiaus par 
tinį elitą, ir išdrožė mitinginį 
pamokslą, pabrėžadamas — be 
AKP neįmanomas valsčiaus 
kultūrinis bei partinis veiki
mas ir tt. Mitingo dalyviai 
vienbalsiai sutiko. Tuojau bu
vo išrinkta valdyba, revizijos 
komisija, o apskrities viršinin
kui pasiuntė sekančio turinio 
pranešimą: „AKP suorganiza 
vome. Nariais ir valdybon iš 
rinkti garbingi ir partiniai pi
liečiai, kurie savo pilietines pa 
reigas vykdo pilnu entuziaz
mu“. Apsikrities viršininkas 
neapsidžiaugė savo viršaičio 
bei piliečių partiniu budrumu, 
o pasiuntė pakartotiną raštą, 
kad — AKP sutrumpintai reiš 
kia Avinų Kergimo Punktas.

— Kolumbijoje 
mėnesį visa spauda margavo 
nuo įvairiausiųjų nuotraukų, 
vaizduojančių įvairių departa
mentų grožio karalienes. Vals
tybės lėšomis pirkta karūna, 
kuri kainavo 1,500 pezų, buvo 
vainikuota „Seniorita Kolum- 
bia“ — visos Kolumbijos gra 
zuolė. Didelę sumą pinigų jai 
sutikti išleido jos gimtasis 
miestas Calli ir departamentas. 
„Karalienė teikėsi telegrama 
pasveikinti sergantį preziden
tą ir jį pavaduojantį senato 
pirmininką. Visa Kolumbija 
gyveno gražuolių nuotaikomis. 
„Karalienė“ teikėsi telegrama 
sės“, merginas, kurios buvo iš
rinktos kandidatėmis karalie
nės titului gauti. Viena „prin 
cesių“ 16 metų mergina iškil
mių metu įsimylėjo čigoną dai 
nininką ir pabėgo su visu ta
boru į artimą mažą miestelį, 
kur paėmė šliūbą su apsukriu 
„širdies ėdiku“. Tėvai jieškojo 
mergaitės ir radę ją jau ištekė 
jusią, kreipėsi į vyskupą prašy 
darni panaikinti vedybas. . .

— Ketveris metus dirbę 
mokslininkai po šv. Petro ba
zilika Romoje, Popiežiui įtei
kė knygą, kurioje yra surašyti 
jų darbų vaisiai. Kai kas abe-

pinigų kasoje ir banke esama 
1.055 sv. vertės. Namus per
kant, užtraukta paskolos ilga
laikė 3.940 sv., trumpalaikė 
1050 sv. Ši pastaroji per pir
muosius metus pilnai išmokė
ta. Dabar liko mokėti tik il
galaikė paskola lygiomis dali 
mis po 320 sv. per metus. Pe
reitame susirinikme iš išrink
tų trijų direktorių, dėl įvairių 
aplinkybių, metų bėgyje pasi
traukė kun. A. Kazlauskas ir 
F. Senkus. Dėl to, pakvietė R. 
Baublį eiti direktoriaus parei
gų. Šiame susirinkime jis bu
vo perrinktas direktorium nau 
jam terminui. Trečiuoju b-vės 
direktorium išrinktas A. Žu
kauskas — „Lietuvių Namų“’ 
administratorius. Einamuose 
reiakluose buvo diskutuoja
mas direktorių atlyginimo klau 
simas. Pereitame susirinkime 
šiam reikalui buvo skirta 300 
sv. metams. Šiame susirinki
me direkcija, savo iniciatyva, Tam tikslui reikalingi keli veis 
sumažino sau atlyginimą ligi liniai avinai, bet ne partiniai pi 
200 sv. metams. liečiai.

— Vargonų muzikos stu
dentai, mokydamiesi groti toj 
pačioj klasėj, vieni kitiems 
kenkdavo. Tad jg profesorius 
išrado būdą pntildyt vargo
nus, Studentai dabar užside
da ant ausų elektroniškus klau 
sytuvus (earphones), pritaisy 
tus prie kiekvienų vargonų. 
Profesorius taipgi naudoja 
klausytuvą, tėmydamas, kaip 
kiekvienas studentas groja. Ir 
klasėje dabar gana tylu, nors 
pustuzinis studentų vargonuo
ja tuo pačiu laiku.

Artimieji kaimynai dėkoja 
profesoriui už išradimą, kuris 
panaikino „besipjaunančios“ 
muzikos triukšmą.

— Italija padvigubino karo 
biudžetą.

— Ottawoj Churchillis gen. 
Templer patvirtino DB atstovu 
Eurmon, kur pasiryžta likvi
duoti komunistinius maištinin
kus.

Tūkstančiai ateivių Kanado
je lanko vakarinius kur: us, ku
riuose mokinas ianglų kalbos. 
Kad imigrantams būtų leng
viau susipažinti su nauja ap
linka, kursuose taipogi dėsto
mi istorija, geografija ir visuo 
menės mokslas.

Šituose kursuose naudojami 
tekstai, kurie parengti Federa
linės vyriausybės. Juose randa 
me tuos dalykus, kurie paskirti 
ne-angliškai kalbantiems stu
dentams. Pilietybės knygutė 
yra specialiai paruošta nau
jiems kanadiečiams. Kursai ne 
lik padeda įsijungti imigran
tui į Kanados gyvenimą, bet ir 
surasti daugiau darbo galimy
bių.

Pabaigoje laikomi ! egzami
nai, ir tie, kurie juos išlaiko, 
gauna provincijos pažymėjimą, 
kuriame atžymėtas jų anglų 
kalbos ir visuomenės mokslo 
žinojimas.

Žmonės, kurie sudominti 
tais kursais, galėtų gauti infor 
macijas švietimo valdyboje sa
vo apylinkėje. Jeigu tokiose 
veitovėse nėra kursų ir atsiras
tų šeši kandidatai, tai jiems 
kursai bus suruošti.

TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, įsikū
rimo sąlygas, darbus, perspek
tyvas. Visi raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami.

Rašyti adresu: „Nepr. Lie
tuva“, 7722 Georg str., Ville

Lasallle, Montreal, P. Q.

2.
Buvusioji Lietuvos žemės ūkio 

pažanga.
Lietuvos žemės ūkyje dirbo 

ir sau pragyvenimą turėjo 
76% vsų krašto gyveintojų. 
Žemės ūkio produktai sudarė 
visą pagrindą Lietuvos ekspor 
tui, dėl ko vyriausybė visą sa
vo dėmesį kreipė į žemės ūkį, 
kaip viso krašto stipriausiąjį 
ekonominį faktorių.

Tam reikalui turėjo Žemės 
Ūkio ministeriją, kaip vyriau- 
sąiąją instituciją, turėjo ir Že
mės Ūkio rūmus. Visame kraš 
te, kiekvienam ūkininkui pri
einamai, buvo apgyvendinti ag 
ionomai, veterinarijos gydyto
jai, kultūrtechnikai, matinin
kai ir kiti specialistai, kurie tik 
buvo reikalingi padėti valstie
čiams jų žemės ūkio gamybą 
pakelti.

Plačiai buvo išbujojęs žemės 
ūkio švietimas. Veikė Žemės 
Ūkio Akademija su 200—250 
studentų, veikė veterinarijos 
Akademija su 80—100 studen 
tų, veikė 38 žemesniosios ir vi 
dūrinės Žemės Ūkio Mokyklos 
su apie 2000 mokinių. Vyriau
sybė lygiai buvo susirūpinusi 
ir pačių ūkininkų švietimu, 
Kaip moderniau ir sėkmingiau 
ūkininkauti. Be to, pradžios 
mokyklos mokytojai buvo pa
ruošiami, kad jie galėtų vado
vauti Jaunųjų Ūkininkų rate
liams ir kaimo jaunimui padė
ti ruošti ūkininkauti.

Prie visų dėtųjų pastangų, 
valstybei kooperuojant su ūki 
ninkais buvo pasiekti tokie 
ekonominiai padariniai:

Vidutinis metinis derlius bu
vo:

m.
m.
m.
m.

Gauta tonų: 
. . 1,230,000 
. . 1,600,000 
. . 2,060,000 
. . 2,280,000 
.. 2,521,000

Kredito kooperatyvai su ko
operacijos banku prišaky, ap- 
lūpindavo Lietuvos ūkininkus 
smulkiu kreditu bėgamiesiems 
reikalams. Kredito koopera
tyvuose buvo narių ūkininkų: 
1935 m. — 77.553, 1936 m. — 
79.392. Jų skaičius kas metai 
augo. Ilgalaikiu kreditu ūki-

kreditais įsteigtas Žemės Ban
kas.

Pieno Perdirbimo Koopera
tyvai ir jų sąjunga Pienocent
ras, turėjo savo rankose visą 
pieno suėmimą, perdirbimą ir 
exportą. Šie kooperatyvai tu
rėjo narių ūkininkų — 21.701, 
o pieno pristatytojų 101,348. 
Pienocentro eksportas auį>o

Žemės ūkis bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje 

JUOZAS AUDĖNAS
Penkmečiai: 

1909—1913 
1924—1928 
1929—1933 
1934—1938 
1939 m. ...

Kaip matome iš šių palygi
namųjų duomenų laisvoj Lie
tuvoj žemės ūkio derlius pasi
sekė pakelti daugiau kaip 
100% palyginus jį su prieška
riniu derliumi.

Kooperatyvų 
Prie Lietuvos 

laimėjimų, labai 
jo žemės ūkio kooperatyvai ir 
jų sąjungos. Tai Lietuvos ūki 
ninku organizuotos veiklos pa
dariniai.

Vos tik pasibaigus pirmąjam 
pasauliniam karui, Lietuvos 
ūkininkai suprato, kad jų eko
nominė galia yra jų pačių or
ganizuotuose kooperatyvuose. 
Pirmaiusia buvo steigiami pre
kybos kooperatyvai, po jų ėjo 
Kredito kooperatyvai ir po jų 
pieno perdirbimo kooperatyvai. 
Prekybinių kooperatyvų buvo 
apie 250, iš jų apie 150 vadina 
mų žemės ūkio kooperatyvų 
sudarė Lietuvos Žemės Ūkio 
Kooperatyvų Sąjungą Liet
ūkis. Lietūkis užėmė labai svar 
bią poziciją kaip vidaus taip 
ir užsienio prekyboje. Jis eks 
portavo, linus, grūdus, o im
portavo geležį, naftą, druską, 
cukrų, trąšas, žemės ūkio ma
šinas ir tt. Lietūkio augimą pa 
rodo šie skaičiai:

Pardavimas:
1928 m...........
1929 m. ...
1938 m. . ..
1939 m. ...

vaidmuo.
žemės ūkio 

daug prisidė-

Pasaulinis

ninkus aprūpindavo valstybės taip:

1928 m. 2,643 metric ton. už 10.437.000 litų
1929 m. 4.084 „ „ „ 20.888.000 „
1938 m. 17.413 „ „ „ 65.300.000 „
1939 m. 16.386 „ „ „ 53.000.000 „

1939 m. exportą sutrukdė ir mėsos perdirbimo įmonė. Jis
prasidėjęs Antrasis
karas. Svarbiausieji exporto 
objektai buvo sviestas ir kiau
šiniai.
Lietuva užėmė vieną iš pirmų 
jų vietų kitų valstybių tarpe.

Maistas
Metai

Savo sviesto exportu

gyvulių skerdykla
Gyvos kiaulės 

skaičius
43.537
41,827

154,115
46,130 

116,952 
137,674 
153,100 
179,700

buvo beveik vienintelis gyvu
lių ir mėsos dirbinių experte- 
ris. Jo augimas ir jo pozicija 
Lietuvos 
matyti iš 
nu:

Beconas

žemės ūkyje galima 
šių exporto duome-

mis Lietuvoje, bolševikai tuo- jų valią ir vadovaudamasis vi
jau užėmė visas laikraščių re- sų gyvybiniais darbo valstiečių 
dakcijas, spaustuves, radio sto interesais, Liaudies Seimas pa
tįs, paštą, telegrafą ir telefo- skelbia visą Lietuvos žemę su 
nų stotis ir visas kitas viešą- jos gelmėmis, visus miškus ir 
sias institucijas. Ten jie tuojau vandenis priklausančiais liau- 
pasodino savo žmones, kurie džiai, t. y. valstybės nuosavy- 
tas visas institucijas turėjo pir- be. Nuo šiandien žemę valdys 
moj eilėj panaudoti grynai oku tie, kurie ją dirba, 
pantui palankia prasme. Nuo 
to laiko visa spauda, visi prane
Šimai, visa informacija pavirto ūkiams apribotą 30-ties hek- 
vien okupanto įrankiu. Ir spau 
da ir radio ir komunistų orga- valstiečių ūkių žemės ploto per 
nizuoti mitingai be pertraukos teklių, viršijantį šią normą, pa 
kartojo: kad Lietuvoje bus pra verčia valstybiniu žemės fon- 
dėtas naujas socialinis gyveni-............. '
mas Markso - Lenino - Stalino 
nurodytais keliais. Buvo skel 
biama, jog atėjo galas žmogų 
žmogui išnaudoti. Išnaudoji
mas paeinąs nuo to, kad žmo
nės valdo privatinę nuosavy
bę, kad vienas kitą samdo, ne 
užmokėdamas prideramo atly 
ginmo. Todėl socialistinėj sant 
varkoj visos gamybos priemo
nės ir turtai turi priklausyti 
liaudžiai, kuri pati ir galėsian 
ti sukurti beklasę visuomenę, 
be išnaudotojų, be kapitalistų 
ir be proletarų. Todėl pirmoj 
eilėj reikia panaikinti privati
nę nuosavybę, panaikinti tur
tų pirkimo ir pardavimo teisę 
ir praktiką, kaip turtuolių spe
kuliacijos objektus ir priemo
nes. Visus gi turtus, jų tarpe 
ir žemę padaryti ne privatine 
asmenų nuosavybe, bet visos 
liaudies bendrąja nuosavybe.

b) Žemės nacionalizavimas.
Po intensyvios kelių savai

čių propagandos, buvo prieita

Seimas nutaria nustatyti vi
soje Lietuvoje valstiečių

tarų normą vienam ūkiui, o

du, tikslu pagelbėti bežemiams 
ir mažažemiams valstiečiams 
įsigtyi žemės.

Visa žemė, esanti nuo šio lai 
ko dirbančiųjų ir valstiečių ran 
Koše, o taip pat žemė, kuri bus 
perduota bežemiams ir maža
žemiams ir valstiečiams, užtvir 
tinama amžinam valstiečių nau 
dojimui. Visokie bandymai pa 
sikėsinti į asmeninę valstiečių 
nuosavybę arba prieš darbo 
valstiečių valią primesti jiems 
kolchozų organizavimą bus 
griežtai nubausti, kaip kenkią 
liaudies 
sams“.

Nors propagandoj buvo kal
bama, kad žemė su miškais, 
vandenimis ir žemės gelmių 
turtais priklauso liaudiai, ta
čiau šioje deklaracijoje aiškiai 
pasakyta, kad visa tai yra vai s 
lybės nuosavybė. Valstybė yra 
Sovietų Sąjunga. Tuo pačiu 
visa Lietuvos žemė buvo nacio 
nalizuota, t. y. iš Lietuvos ūki
ninkų atimta ir atiduota Sovie 
tų Sąjungos nuosavybėn. Vals 
tiečiams paliekama ją dirbti ir 
naudotis. Čia paminėta dar ir 
tai, kad bus baudžiami tie, ku
rie valstiečius prieš jų valią va 
rys į kolchozus. Toliau pama
tysime, kad tik per jėgą ir prie 
vartą visi Lietuvos valstiečiai 
baigiami suvaryti į kolchozus.

Bus daugiau.

Švieži taukai 
metric ton.

1,062
1,173.
3,189.
4,356.
5,104.
3,498.

12,400
16,700.

dalyavudami nariais ir valdo
muose organuose.

2. ŽEMĖS ŪKIS BOLŠEVI 
KŲ OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

a) Bolševikų propaganda.
Sovietų Sąjunga, ištikimai 

eidama imperialistiniais seno
sios Rusijos keliais, jau se- prie konkrečių privatinės nuo
mai rengėsi užimti Lietuvą ir 
kitus kraštus. Tam reikalui iš 
anksto ruošė kadrus propagan 
distų ir kitokių pareigūnų, pa
rinkę iš kiekvienos tautos par- deklaraciją:
sidavėlių. Deklaracija, paskelbianti že

1940 m. birželio 15 d. Lietu mę visos tautos nuosavybę, t.

5,840 
17,427 
30,663 
10,267 
10,518 ir valstybės intere-

1924 
1928 
1930 
1934 
1936 
1937 
1938 
1939

Be to, Maistas dar exporta- 
vo gyvus paukščius ir jų mėsą.

1939 m. gale buvo įsteigta 
linų perdirbimo kooperatyvų 
sąjunga Linas, kuriai buvo pa 
vesta įsteigti modernines linų 
perdirbimo įmones ir verstis 
linų exportu. Dąr veikė trys 
dideli cukraus fabrikai per
dirbdami ūkininkų išaugintus 
cukrinius runkelius. Veikė ko 
operatųvų sąjunga Sodyba, su 
imdama uogas, grybus, daržo
ves, vaisius ir tt. juos apdirb
dama ir exportuodama.

Visos šios orgainzacijos tar
navo Lietuvos žemės ūkiui kel 
ti. Jose visose buvo labai veik- vą okupavo Sovietų Sąjunga, y.: valstybės nuosavybe.

Pirmomis okupacijos dieno- „Reikšdamas visų dirbančių

Gauta Litų:
12,229,000
29,393,000

113,909,000
138,911,000 lūs ir aktyvūs patys ūkininkai

savybės panaikinimo darbų.
1940 m. liepos 22 d. mario

netinis Liaudies Seimas pri
ėmė šią žemės nacionalizavimo
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas 

HENRIKAS NAGYS ’’
PASTABOS APIE NAUJAI PASIRODANČIAS KNYGAS
Atsiverskime dar vieną pro- žai, nors kiek knyginiai, tačiau 

zos knygą, kurioje keturi jauni pagrįsti, jų išgyvenimai pra- 
rašytojai spausdina savo kuri- skleidžia kasdienybės skraistę. 

Prozą“, išleistą Gabijos Ir J. Meko prozoje žymu ame- 
Algir- rikiečių modernistų lektūros 

įtaka. Beje, norėtųsi pastebėti, 
kad kolkas J. Mekas yra ir įdo 
mesnis, ir originalesnis savo po 
ezijoje, negu prozoj.

Adolfo Meko proza jau pasu 
ka aštriu kampu į manierizmą. 
„Mergina ir Grohno vėjas“ yra 
ilga, nuobodi ir tuščia istorija. 
Įmantrūs ir abnalūs jos dialo
gai labai primena vieną nega
biai parašytą, knygą „Nuo Da-- gana generacija neįmato.Duok, 
nijos ligi Šveicarijos“, pasiro
džiusią tuojau po karo, Vokie
tijoje. Įdomesnė „Trilogija“. 
Tačiau šalia lyrinių detalių, ša 
lia išraiškaus 
džio, Adolfas 
kodėl, prikaišo kūrinin savotiš
kai priskaldytų sakinių, kurie 
savo primygtinu modernumu iš 
sikiša iš nuotaikingos visumos. 
Veikėjų monologuose jaučiasi 
sceninis dirbtinumas ir pozavi
mas. Ten, kur nėra minėto dirb 
tinumo A. Meko proza skamba 
įtikinamai ir talentingai.

Apie Leono Lėto „Obuolį“

nius: 
leidyklos New York'e. 
das Landsbergis, Adolfas Me
kas, Jonas Mekas ir Leonas 
Lėtas — autoriai pažįstami mū 
sų literatūros stebėtojui iš 
„Žvilgsnių“ puslapių, taip pat 
iš pasirodžiusių knygų — Kny
ga apie karalius ir žmones (A. 
ir J. Mekai) ir Siemeniškių idi
lės (J. Mekas). Dar Vokietijo
je jie buvo pagrindiniai inicia
toriai ir dalyviai jau minėto li
teratūrinio periodinio leidinio 
„Žvilgsniai“. Ir ši bendra kny 
ga yra tąsa „Žvilgsnių“, išėju
sių gana triukšmingai ir manie
ringai viešumon, 
dėl „Žvilgsnių“ 
pasisakyta: 
dalykas ir 
riams aišku, 
triukšmelis 
ir ne kiekvienas modernizmas 
— kūryba. Taip spėti leidžia 
stipriai, nuoširdžiai ir papras
tai parašytosios „Siemeniškių 
idilės“, o taip pat ir dalis kuri 
nių, spausdinamų „Prozoje“.

A. Landsbergis ir Jonas Me ir „Vandenį ir vėją“ spaudoje 
kas yra neabejotinai šioje nau- jau buvo kalbėta. Kalbėta ge- 
jojoje knygoje atspausdinę rokai neigiama prasme. A. 
stipriausius dalykus. 
Landsbergis savo abu 
(Karveliai virš stogų 
gus koridoriaus gale) 
rašęs talentingai: juose jaučia 
ma autoriaus individualybė ir 
personažų traktavime, ir origi
naliai sodriais, ryškiais saki
niais vystomam pasakojime, 
nauji, stiprūs jo palyginimai, 
vaizdai; kondensuota ir aiški 
kompozicija. Tiesa, kūriniuose 
jaučiama tiesioginė naujųjų 
amerikiečių rašytojų (short 
story žanro atstovų) įtaka, 
bet ji nepasiekia niekur aklo 
sekimo formų. Galėtų taip pat 
A. Landsbergis atsisakyti erzi 
nančių ir nepasisekusių manie
ringų įtarpų, kurios kūriniuose 
nuskamba disonansu. Juoba, 
kad jos visiškai nebūtinos, nes 
ir be jų Landsbergio žodžio 
savitumas paveikia skaitantįjį.

Ir Jono Meko abu dalykėliai 
(Fete de roses ir Etiudas) pa
rašyti subtiliu ir spalvingu žo
džiu. Lyriška melancholija yra 
šio autoriaus pagrindinė nuo
taika. Vyksmas nėra dirbtinai 
forsuojamas — jis nusrūva pa
prastai ir įtikinamai; persona-

Literatūrinės premijos
Be jokios abejonės literatū

rinės premijos yra labai ir la
bai teigiamas reiškinys. Jos 
skatina rašytojus pakilti savo- skyrimas sukėlė gyvų diskusi- 
je kūryboje, jos iškelia naujų jų ne tik premijų skirstymo ko 
pajėgų, jos gelbsti sunkiai be- misijoje, bet ir platesnėje vi- 
siverčiantiems 
literatams 
Premijas 
asmenys,

inis premijomis nelabai seka
si .. .

Vakarų Vokietijoje premijos

suomenėje ir net spaudoje. Ne 
be kartumo praėjo ir praėju
siais metais Rašytojų Draugi
jos paskirtoji 500 dol. premija. 
Dar ir dabar daug kas negali 
suprasti: kodėl A. Vaičiulaitis

ir gabesniems 
galą su galu sudurti, 
skiria organizacijos, 
valstybinės įstaigos.
kiekvienais metais

buvo skiriama net 5000 litų
valstybinė premija! Jų atsira- buvo premijuotas už Italijos 
do ir išeivijoje. Tik čia su to-
X. XX ' "ww---------------ww---------- w

niai, skirti ateinančioms kar
toms (jo draugų tvirtinimu 
spaudoje), kad tenai tvyro gel
mės ir paslaptys, kurių ši var-

Vokietijoje 
buvo įvairiai 

šiandien, galimas 
patiems iniciato- 

kad ne kiekvienas 
yra modernizmas,

ir taiklaus žo- 
Mekas nežinia

vaizdus, o ne Henrikas Radaus 
kas už talentingai parašytą 
Strėlę į dangų, arba Krėvė Mic 
kevičius už „Dangaus ir Žemės 
sūnus“?

„Draugo“ bendradarbių klu 
bo romanui sudarytoji premi
ja kelia kitokių abejonių. Ra
šytojui Jurgiui Gliaudai teko 
1000 dol. už romaną „Namai 
ant smėlio“, b«t ne apie tat no 
rime kalbėti. Konkurso komi
sija 4 balsais iš penkių pasky
rė premiją Jurgiui Gliaudai ir

Dieve: Čiurlioniu niekad nebus 
perdaug! Tačiau nei vienas ge 
malus kūrinys nėra gimęs iš to 
kių dviejų paviršutiniškų tė
vų : manierizmo ir kabalistikos. 
Įžūlumas ir bravūra gyvenimo 
kovoj yra labai naudingi atri- mes linkę tikėti komisijos au- 
butai, tačiau vargu ar jie žmo toritetu, ypač kuomet paties ro 
gaus kūrybiniam pasisakyme to 
kie pat naudingi ir būtini. Net 
labai gilia ir mįslinga pretenzi
ja pridengtas tuščiažodžiavi
mas, tokiu liks ir po šimto, ir 
po dviejų šimtų metų; net ir 
tokiu atveju, jeigu kas nors jų 
autorių rikiuotų šalia Čiurlio
nio, Claudel ir Joyce.

Bus daugiau.

mano dar nesame skaitę. 
Mums užkliūva lėšų premijai 
sudarymas. . . Jis paaiškėjo š. 
m. sausio mėn. 6 d.

Pasirodoė, „Draugo“ klubie 
čiai suglavojo premiją už ge
riausią romaną skirti, bet jie ne 
turėjo pinigų. .. Išgriozdė vi
są Čikagą ir nesurado reikalin
gų dolerių! Matyt, ir populia-

tūs vietos lietuviški rmliome- bai vertinamo tautinio meno 
rrai nepaskyrė vieno, kito šim- vieneto į vienos srovės pagel
to dolerių tokiam svarbiam rei bminką. . . Kaip būtų malonu 
kalui, o ką bekalbėti apie visą visiems be skirtumo politinių ir 
tūkstantinę! Išgelbėjo tauru- tikybinių įsitikinimų lietu- 
sis „Čiurlionies ” ansamblis iš viams, jei šią premiją už romą 
Clevelando — be jokių derybų ną skirstytų patsai Čiurlionies 
ir sąlygų paKiūlydamas 1000 do ansamblis, o jeigu jis to nepa- 
lerių iš surengsimo Chicagoje norėtų, tai jis premijos skyri- 
jo koncerto. „Draugo“ klubie mą galėtų pavesti kuriai nors 
čiai surengė čiurlioniečių kon
certą ir gavo tūkstantinę ro
manui premijuoti, 
blogas!

Kyla klausimas, 
gauna Čiurlionies 
„Draugas’’ su savo bendradar
biais atsakys: čiurlioniečiai pa Įima susitvarkyti: ir Čiurlio- 
lemia lietuviškąją . literatūrą, 
skirdami romanui 1000 dolerių 
premiją, o be to gelbstim su
rengti jų koncertą.

Nenorėčiau su tuo sutikti: 
koncertus rengti ir patys čiur
lioniečiai labai prityrę, jų tik 
Vakarų Europoje surengė per 
300, gali tat atlikti ir Čikago
je, ypač po buvusio vieno kon
certo, bet, kas svarbiausia, tai 
„Draugas“ su savo bendradar
biais yra vienos lietuvių politi 
nės srovės centras. Ansamblis 
skirdamas pinigus, susimažina šitokias nuotaikas apie literatu 
iš bendrinio visų lietuvių la- rines mūsų premijas! R. K.

Biznis ne-

ką užtat 
ansamblis?

bendrinei mūsų organizacijai, 
pavyzdžiu, Amerikos Lietuvių 
Tarybai ar besikuriantiems JA 
V lietuvių Bendruomenei ar Li 
tuanistikos Institutui, Rašytojų 
Draugijai.

Sekančiais metais kitaip ga

nies ansambliui save nesusima 
žinti iki' vienos srovės taikiniu 
ko, ir visus lietuvius pagerbti, 
kurie taip myli čiurlioniečius 
ir jų spektaklius visi be išim
ties lanko ir nenusidėti objekty 
vumui literatūriniame kūrinių 
vertinime.

Ar nereikėtų šia prasme pa
galvoti gerb. Čiurlionies an
samblio meno vadovui Mikuls
kiui, visiems čiurlioniečiams, o 
gal ir lietuvių visuomenei? Ne
maža Čikagos lietuvių jaučia

ŽIEŽIRBOS

Algirdas Landsbergis netgi išėjo Lėto 
kūrinius 
ir Žmo 
yra pa

kūrybos ginti. Mūsų manymu, 
be reikalo: tikrai kūrybai tar
pininkų nereikia. Nereikia jos 
taip pat išrodinėti, nes litera
tūrinė kūryba nėra nei mate
matinė formulė, nei rebusas, 
nei šarada., O Leono Lėto 
spausdinami dalykai yra visa 
tai drauge. Jeigu mes sutik
tume su tokia prielaida, kad 
Lėto kūriniams lietuviškoji pub 
iika nėra dar priaugusi, tai vis- 
dėlto negalime sutikti su tuo, 
kad literatūrinis kūrinys gail
auti rašomas netaisyklinga ir 
sudarkyta lietuvių kalba. Lė
to rašiniai kaip tiktai tuo pasi
žymi : juose žongleruojama žo 
džiais ir sąvokom, sakiniai pri 
kamšyti rachitiškų naujadarų, 
elementariausi sintaksės dės
niai ignoruojami; netaisyklin
gai ir netiksliai pavartojami 
veiksmažodžiai, būdvardžiai, da 
iyviai ir jų įvairios formos. Kaž 
kada dadaistai yra panašių eks 
perimentų prigaminę šimtais, 
deja, literatūros istorijon jie 
teįėjo kaip linksmi kurjozai. 
Tuo tarpu Lėtas mus nori įti
kinti, kad jo rašliava yra kūn

o

JOS.YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
muotame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko
me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive

žame, paskambinus telefonu 3290.
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tūroje, koks yra šiuo atveju, 
laikome neįmanomu.

Grafomanijos šedevras.
„Draugo“ literatūrinis prie 

das sausio 
dar vieną 
pavadintą 
Kuris bus 
varžovas

Keistas gimimngumas.
Mūsų rašytojai pamėgo gai

džių kautynes! Antanas Tu- 
lys („Aidų“ 6 nr. 1951 m.) 
į areną išvedęs raudoną ir bal
tą gaidukus, novelę pavadina 
„Kumberlando kalnuose“. 
Tos novelės pasisekimui neiš
blėsus ir Jurgis Gliaudą („Nau 
jienų“ 149 nr.) literatūriniam vieno dolerio premijai, 
priede išspausdino „Kraują ir “ 
smiltis“, kur irgi kaunasi du 
maži gladijatoriai gaidžiai, ži
noma, tik kitokiom plunks
nom: juodas ir rudas. Viskas 
būtų tvarkoj, 
tema, bet jos apipavidalinimo 
savitumas ir originalumas. De
ja, čia šito savitumo ir pasigen
dame. Abi novelės tiek gimi
ningos, tiek nenuginčijamai pa 
našios, kad iškyla rimtas klau
simas: ar tik nebus supainio
tos autorių pavardės? Gal 
„Kraujas ir smitys“ visai ne 
J. Gliaudos, bet A. Tūlio nove
lės „Kumberlando kalnuose“ 
antra sutrumpinta redakcija? ilgai' 
Gal „Naujienų” redakcija at
sitiktinai sukeitė pvardes?

Neįtarinėdami, nei rašytojo 
A. Tūlio, nei „Draugo" roma
no konkurso laureato J. Gliau 
dos, prašome į anksčiau pami
nėtus klausimus atsakymo, nes

12 d. išsapusdino 
įsidėmėtiną šedevrą 

„Vakaras šoka“, 
neabejotinai rimtas 
„Pelėdos“ įsteigtai 

Auto
rė O. B. Audronė. Štai: 
„Kai sutemose vakaras svyra, 
Kai sutemose šoka Ingai — 
Nubraukiu tyliai ašarą tyrą— 
O ji sugrįžus ir rieda ilgai. 

Svarbu ne pati Nubraukiu tyliai ilgesį žalią, 
Nubraukiu skausmą žemės 

toli — 
Motinos veidas prieblandoj 

kelias. 
Ir žemė šaukia, žemė toli. 
Kai sutemose vakaras šoka, 
Blaškosi juokas šiam ekrane— 
Kai neišmokau, aš vis nemoku 
Juos atsikviesti ir pas mane.

Nieko. Net ir logikos. Aša 
ra nubraukta grįžta ir „rieda 

nubraukiamas skaus
mas „žemės toli“, kaž kas ne
žinomas ir nenujaučiamas kvie 
čiama ir nemokama atsikvies
ti. . . Žodžiu, mįslingos nesą
monės. Sveikinam ir prade
dam kampaniją už autorės tei
sę į „Pelėdos“ konkurso laure- 

» tokį nuostabų sutapimą litera- atus.
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JOHN P. MALONEY Vertė Rimas Bagdonas.

HERMANO „DING H0"
KALĖDOS

Žinia, kad amerikiečių laivas nakties metu įplaukė į uos
tą, greitai pasklido Tangku mieste, nes kai tą rytą — gruo
džio 25-tos dienos, 1945 metų — mes sukilome, krantinė bu
vo pilna kiniečių.

Kartu su Lucky aš užlipau į signalų tiltelį ir ten iškėlė
me vėliavą. Šiaurinės Kinijos dangus buvo nuliūdęs, mels
vai pilkas. Šaltas vėjas degino mums veidus.

— Kalėdos, — tarė Lucky.
— Kalėdos, — aš pastebėjau. — Taip, Lucky, Kalėdos.
Krantinėje verteivos, atnešę spalvuotas šilkines piža

mas, laikrodžius, cigaretes, žiebtuvėlius ir įvairias smulkme
nas iškėlę siūlė mums.

— Ding ho! Ding ho! — jie šaukė, kas reiškė: — La
bai geri! Geriausi!

Šalia laivo virtuvės angos grupė kiniečių, vieni jų vi
siškai pasenę, kiti dar labai maži, prašė valgyti. Dabar ten 
kilo sąmyšis. Scotty, virėjas, išėjo didžiuliu maišu nešinas, 
ir kai jis dalino bulves, minia šaukė ir stumdėsi.

— Tik pažiūrėk į tuos vaikus, — tarė Lucky. Koks pus 
tuzinis jų pešėsi dėl vienos bulvės.

Mes galėjome užuosti virtuvėje ruošiamus Kalėdų pie
tus, bet švenčių nuotaikos nebuvo —■ ją palikome už kelių 
tūkstančių mylių.

— Mes čia išbusime iki vakaro, ar ne? — paklausė Luc
ky.

— Iki dešimtos, — atsakiau.
— Ar žinai, ką mes dabar padarykime. — Lucky žiū

rėjo į elgetas.
— Ir aš tą patį galvojau, — jam pritariau.
Mudu nuėjome karntinėn. Keli verteivos pribėgo prie 

mūsų. — „Ding ho!” — Bet mes juos aplankėme.
— Šokolado, — paklausė maža mergaitė, traukdama 

man už rankovės. Mes dabar buvome apsupti skirtingos mi
nios. Jie nešaukė „Ding ho!“. Jie tik žiūrėjo į mus. Jie te
norėjo valgyti, bet kokio maisto.

— Šis, atrodo, tiktų, — tarė Lucky, galva rodydamas 
mažą purviną berniuką, kuris buvo įsikibęs į didžiulę Lucky 
pirštinę. Bet, pažvelgęs žemyn: — Ne, šis dar turi batus.

Pagaliau tarp tų apdriskusių vaikų mes jį suradome —
tikriausiai pats purviniausias, labjausiai suplėšytais drabužė-
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liais ir liūdniausias iš visų Dievo sutvertų būtybių. Šį bedre
bantį penkių metų berniuką mes tuoj pat pavadinome Her
manu. Jis atsisakė ištarti bent vieną žodį, bet, kai mes jam 
padavėme saldainį, maža šypsena nušvietė jo veidą. Vietoj, 
kad jį tuoj suvalgius, berniukas įsikišo skanėsį į drėgno 
dumblino švarkelio užantį.

Kai mes pašaukėme tris rikšas ir įsodinome jį į vieną 
iš vežimėlių, Hermanas, atrodė, nustebo, bet neprotestavo.

— Į miestą! — liepėm vežėjams, ir visi trys vienoje 
eilėje nuriedėjome nelygiomis sušalusio molio gatvelėmis. 
Hermanas, sėdįs viduriniame vežimėlyje, pirma pažvelgė į 
Lucky, paskui į mane ir nedrąsiai nusišypsojo.

Tanghu centre mes pradėjome jieškoti Hermanui dra
bužėlių. Mums einant iš vienos krautuvės į kitą berniuko 
šypsena didėjo. Rodydamas pirštu, jis išsirinko sau švarką, 
megstinį, batus, kojines, pirštines, kelnes, kepurę ir nosines. 
jYpatingai jis buvo patenkintas gavęs tą kailiu išmuštą 
aviatorių tipo kepurę su celuloidiniais akiniais, ž

Apsipirkę, visą kelią dianuodami „Jingle Bells", mes 
rikšomis vėl grįžome prie laivo.

Visa įgula, 65 vyrai, susispaudę laivo prausykloje, ste
bėjo, kaip Hermanas prausėsi. Įsakymas taupyti van
denį buvo išmestas į keturis vėjus. Hermanas sunaudojo 
daugiau gėlo vandens, kaip kad dešimt vyrų normaliai be- 
siprausdami. Ir, greičiausiai, tai buvo jo pirmoji pažintis su 
muilu.

Praradęs kelis sluogsnius dumblo ir visai į ankstyvąjį 
save nepanašus, Hermanas kikeno, kai keturi vyrai, apsi
ginklavę dideliais rankšluosčiais, jį šluostė.

— Herman, — tarė Lucky, — atėjo laikas užsivilkti 
formalius drabužius. .. — staiga nutilo, paskui rimtu bal
su pranešė: — Mes pamiršome!

— Ką?
— Apatinius baltinius! Mes pamiršome nupirkti Her

manui apatinius baltinius!
Šiuo kritišku momentu Nails Burns, didžiausias laivo 

padauža, žengė žingsnį į priekį, pakėlė savo didžiulę leteną 
ir tarė:

— Lukterėkite minutę. — Jis išėjo ir po kurio laiko 
sugrįžo, nešdamas rankoje vyriškus apatinius baltinius tik 
su trumpai nukirptomis rankovėmis ir kelnėmis.

— Dydis numiris 5, — jis tarė, šypsodamasis.
Be abejo, Hermanas būtų galėjęs apsirengti per pen

kias minutes, bet dabar truko apie valandą laiko iki pusė 
įgulos narių pagaliau pabaigė tą darbą.

Dar niekada Jungtinių Valstybių Laivynas nebuvo taip 
entuziastiškai priėmęs svečius, kaip kad to apdaužyto rake
tų laivo įgula priėmė Hermaną tą Kalėdų Dieną. Ant jū-
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reivių pečių jodamas, jis aplankė visas įgulos būstines ir 
kiekviename kampe visi jį sveikino „Merry Christmas!". Jis 
nesuprato tų žodžių, bet, paduodamas ranką kiekvienam vy
rui, jis šypsojosi, o kai vyrai, aplink jį sustoję, pradėjo gie
doti „Tyliąją Naktį", jis rimtai stebėjo jų veidus.

Sėdėdamas ant stalo, jis drausmingai atidavė pagarbą 
jo aplankyti atėjusiam kapitonui, kurs namuose, Amerikoje, 
taip pat turėjo Hermano amžiaus berniuką.

Pietūs tęsėsi dvi valandas. Hermano suvalgytas kala
kutas svėrė mažiausiai du kartus daugiau nei jis pats.

Ir tada budintis karininkas įžengė į valgyklą.
— Eik ir užvesk mašinas, Max, — jis tarė. — Vyrai, 

pasiruošti išplaukti.
Max Stevens, mašinistas, pakėlė Hermaną nuo savo ke

lių ir padavė man.
— Atrodo, kad tai viskas, Herman, — jis tarė.
Hermanas, vis šypsodamasis, padavė Stevens ranką ir 

tas įsikando sau viršutinę lūpą.
—• Taip, Herman, tai viskas, — tariau aš, užsodinda

mas jį ant Lucky nugaros, ir mes išėjome ant denio. Visi 
šaukė, atsisveikindami, i Hermanas nemokėjo kalbėti ang
liškai, bet kai jis žvelgė į vieną pusę ir j kitą, šypsodamasis 
vyrams, jo žvilgsnis aiškiai sakė:

„Tegul laimina jus Dievas!"
Aš iššokau krantinėn ir per atramą Lucky padavė man 

berniuką. Scotty padavė Hermanui didelę dėžę — kitą die
ną įgula neturėjo likučių nuo švenčių. Aš pakračiau Her
manui ranką ir nuskubėjau Į laivą.

— Beveik laikas, kad ir tu savo vietą užimtum, — tarė 
kapitonas, man įėjus į vairinę. — Visos mašinos trečdaliu 
greičio pirmyn!

— Aye, aye, sir! — Aš pasukau vairą. Laivas pradė
jo judėti nuo krantinės.

Lucky žiūrėjo per užpakalinį vairinės langą. Kapito
nas atidarė duris ir pažvelgė į krantinę. Aš nusisukau nuo 
vairo ir taip pat žiūrėjau ten.

Elgetos, verteivos, rikšos — visi jau buvo nuėję. Tik 
viena maža figūra stovėjo krantinėje. Hermanas nemojavo. 
Jis stovėjo iškėlęs ranką, nejudėdamas.

Lucky, kapitonas ir aš, mes pažvelgėme vienas į kitą. 
Mes buvome užkietėję, kaip surambėjusi oda, kariai. Ne
daug dar savaičių buvo praėję nuo to mūšio, už kurį mes bu
vome gavę tą antrą Bronzos žvaigždę. Ir dabar, atrodė keis
ta, kad kiekvienam iš mūsų dulkės buvo įkritę į akis. Ar 
kažkas kitas. ..

Reprinted from December 1948 Esquire, and 
condensed in The Riader's Digest. 
Copyright, 1948 by Esquire, Inc.
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KULTŪW£fteQWA
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ANTRAŠTĖ

Nuo Naujų Metų Nepriklau 
somas Lietuvos antraštė nau
ja. Skaitytojams pakartotinai 
pareiškus pasitenkinimo, malo 
nu pranešti, kad jos autorius 
yra dailininkas p. Alfonsas Do 
cms, gyvenąs Toronto mieste.

Šia proga NL redakcija reiš 
kia jam didelę ir nuoširdžią 
padėką.

Ligšiol dar nepasisekė suži
noti, kas gi buvo autorius seno 
sios antraštės? Ji gražiai pa
tarnavo ir jos autoriui taip pat 
priklauso nuoširdus ačiū.

ŠOKTI AR NEŠOKTI?
Tokia tema dabar Amerikos 

lietuviai diskutuoja Vasario 16 
d. minėjimo formos klausimą. 
Vieni pasisako: šokti, kiti: ne
šokti.

Kanadoje tokio klausimo nė 
1a, nes Kanadoje Vasario 16 
d. minima rimtimi ir susikau
pimu. Gali, gal, atskiros mažo 
olos kolonijos ir pašokti, bet di 
džiosios težino tiktai tos die
nos minėjimą, bet ne pasilinks
minimą.

DINAMITO IŠRADĖJAS
Preš 50 metų Alfredas No

belis įsteigė 5 premijas — li
teratūros, fizikos, chemijos, 
medicinos ir taikos,—kurioms 
paliko 34 milionus švedų kro
nų. Premijos skiriamos iš to 
kapitalo gaunamųjų procentų 
ir tai tiktai dešimtos dalies, o 
9 pelno dalys eina kapitalo pa 
didinimui, kuris per 50 metų 
iš 34 milionų išaugo iki 55 mi- 
lionų. Kadangi kapitalas nuo
lat auga, tai ir premijos kas
met didėja, nes didėja iš kapi
talo gaunamieji procentai.

Nobelis mirė 1896 metais, 
bet Švedijos karaliaus pasira
šytasis fondo statutas buvo 
paskelbtas 1901 metais, nuo 
kada fondas faktinai ir pradė
jo veikti.
SMUIK. E. KUPREVIČIOTĖ 

KONCERTUOJA 
EUROPOJE

Argentinoje iškilusi smuiki 
ninkė Elena Kuprevičiūtė (pia 
nisto A. Kuprevičiaus sesuo) 
iš Buenos Aires yra išvykusi 
Europon. Tarptautinės kon
certų bendrovės „Dandelot“ 
rengiami, E. Kuprevičiūtės 
smuiko rečitaliai įvyks Londo 
ne, Paryžiuje, Amsterdame, 
Miunchene ir Šveicarijoj.

TREČIASIS METINIS OPE 
ROS FESTIVALIS

Trečiasis metinis operos fes 
civalis prasidės vasario mėn. 21 
d. ir tęsis iki kovo mėn. 1 d. At 
rodo, kad Toronto „Opera Fes 
tival Association“ priartėjo 
prie savo tikslo, būtent, įsteigti 
nuolatinę Kanados Valstybinę 
Operą.

Bendradarbiaudama su „Ro

yal Conservatory Opera Com
pany“, šita sąjunga pradėjo 
rengti prieš du metus Toron
to visuomenei metinį operos 
festivalį. Tai buvo tik bandy
mas. Pirmasis festivalis ture 
jo nepaprastą pasisekimą ir jo 
tęsimas bUv oužtikriptas. 
Antrasis pasirodymas buvo 
1951 metais ir visuomenė nu
statė, kad tai yra nepaprastas 
muzikalinis įvykis ir kurį re
mia entuziastiškai.

Šiais metais bus pastatyta 
Smetana'os „Parduotoji nuo
taka”, Mozarto „Užburtoji flei 
ta“ ir Massenet'o „Manon“. 
Pirmosios dvi angliškai, o „Ma 
non“ prancūziškai.

Daininkai, šokėjai, orkestras 
ir technikinis personalas suda
rys per 150 asmenų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Axel Munthe. SAN MICHE 

LE. Pirmoji dalis, 328 pusla
piai, kaina 2,50 dol. Vertė Pr. 
Povilaitis. Išleido Terra: 748 
West 33rd Street, Chicago 16, 
Illinois, USA. Tiražas 1000 
egz. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. 1951 metai.

Axel Munthe yra pagarsėjęs 
autorius ir šis jo veikalas, ku
rio išleista jau antra lietuviška 
laida, yra taip pat pagarsėjęs. 
Leidinys atrodo labai gerai.

Vytautas Alantas. PRAGA
RO PAŠVAISTĖS. Romanas. 
Išleido „Tremtis“ Vokietijoje. 
Autoriaus adresas: Mr. Vyt. 
Alantas, 111 Parkhurst E., 
Detroit 3, Mich., USA. Kny
ga gražiai išleista, gražiai įriš
ta.

MŪSŲ VYTIS 1(39) 1952 
m. sausio mėn. Skautų vadų ir 
akademikų rotatorium spausdi 
namas laikraštis. Adresas: 
Mūsų Vytis, 6541 So. Camp
bell Ave, Chicago 29, Illinois, 
USA.

PELĖDA. Bet ne ameriki
nė, o weilandiškė, kuri yra 
anksčiau gimusi už amerikinę 
ir vadinasi: Visų neklystančių 
jų ir iš klaidų pasikelt nega- 
linčiųjų opoziciozu.

AIDAI. 1952 m. sausio m. 
1 nr.

Turiny: Z. Ivinskis apie 
vysk. Bučį, Paer Lagerkvisto 
trys eilėraščiai, J. Karys-Karec 
kas rašo apie Lietuvos valiutą 
amžių bėgy, H. Nagio eilėraš
čiai, V. Ramono novelė ir ap
žvalgos.

— Kompozitorius J. Žilevi
čius, kaip susilaukęs 60 metų 
amžiaus, sausio 20 d. buvo pa
gerbtas Newarke specialia aka 
demija, kurioje kom. prof. Ba
naitis skaitė apie sukatuvinin- 
ką paskaitą, koncertinėje daly 
dalyvavo jungtinis šešių chorų 
choras.
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INDIJOS GYVENINIO PAINIAVOS
Propaganda.

Esant tokiam būviui krašte, 
komunizmui yra geriausia pro
ga pasinaudoti. Ir naudojasi. 
Bet iki antrojo pasaulinio karo 
jie buvo labai atsargūs. O sa
vo veiklą suintensyvino prasi
dėjus komunistų karo veiks
mams Kinijoje. Tuo laiku po 
visą Indiją pasklido tūkstan
čiai tam paruoštų, Kremliaus 
siųstų agentų, kurie pradėjo 
komunistinę propagandą vesti 
tarp alkanų, vargo prispaustų 
kaimiečių. Tie „apaštalai“ mo 
kėdami po kelias kalbas ir dau
gelį tarmių, greitąi surado di
delius pasekėjų skaičius. Ži
nodami tikrą krašto stovį, bei 
gyventojų nusistatymą, jie sa
vo propagandą veda labai at
sargiai. Nepaliesdami opiau
sio krašte reikalo — religijos, 
jie visą savo sugebėjimą nu
kreipė prieš vakarus. Sušaukę 
žmonių mitingus aiškina, kad 
badas juos kankinąs dėl to, jog 
anglai ir amerikiečiai jų kraštą 
nualino, o ir dabar stengiasi iš 
naudoti. Ir tik vienintelis jų
? H---- : ________ X______ =»

NAUJI „LIETUVIŲ DIENŲ“ 
LEIDINIAI

„Lietuvių Dienų“ leidykla, 
išleidusi poezijos antologiją 
„Žemė“, Šiuo metu jau pradė
jo rinkti S. Būdavo apysaką 
„Varpai skamba“, kuri knygų 
linkoj pasirodys apei vasario 
mėn. pradžią. Viršelį piešia 
dail. P. Puzinas. Taip pat jau 
yra susitarta su prof. Myk. Bir 
ziška dėl išleidimo jo knygos 
apie lietuvių tautą.

Greta šių knygų, „Lietuvių 
Dienų“ leidykla yra numačiusi 
išleisti knygą „Žinomieji Lie
tuviai“, kurioj bus įtraukti 
Amerikoj g. letuviai. Pradiniai 
darbai knygai paruošti jau yra 
pradėti, ir netrukus visiems nu 
matomiems į knygą įtraukti as 
menims bus pradėta siuntinėti 
atitinkami klausimų lapai. Sa
vo pobūdžiu knyga bus panaši 
į Amerikoj leidžiamas „Who is 
who“ ir p. biografinių žinių 
knygas. Numatoma, kad me
tų bėgy ji galės būti atspaus
dinta.

— Lietuvių profesorių drau 
gija JAV, šiemet vasario 16 d. 
ruošiasi minėti Lietuvos Uni
versiteto 30 metų sukaktuves.

— Lietuvių rašytojų klubas 
Čikagoje sausio 12 d. turėjo ga 
na karštas diskusijas grafoma
nijos tema.

PRALEIDIMAS.
Praėjusiame „NL“ nr. per 

neapsižiūrėjimą, dedant 1 pus 
lapy klišę, praleista, kad ji pa
imta iš Ottawos „The Evening 
Citizen“ laikraščio. O šokių 
dalyviai yra šie: iš kairės į de
šinę: Bronė Ragauskaitė, Vla
das Juška, Gaida Jonušienė, 
Vladas Ališauskas, Joana Hor- 
vat, Imantas Šimanskis, Alė 
Paškevičienė, Jonas Mykolai
tis ir akordeonistė Danutė 
Momcilovič.

draugas yra Sovietų Rusija, ku 
ri per komunizmą veda tautas 
į laisvę, kuri suteikia gyven
tojams nepaprastą gerbūvį. Net 
tą, kad ir nežymią pagalbą kvie 
čiais iš Amerikos bei Kanados 
komunistų propagandistai pa
suko savo naudai, aiškindami, 
jog tai Rusijos Ryžiai ir kvie
čiai. . .

Vyriausybė sunkiai beišgali 
išaiškinti gyventojams tikrą 
tiesą. Ta propaganda dar lab- 
jau sustiprėjo komunistams už
valdžius Kiniją. Ir dar dau
giau atsiranda „tiesos skelbė
jų“, o jų dėka kraštas tiesiog 
dievina S. Rusiją, kaip nešan
čią laisvę ir duoną vargo ma
sėms ir jie laukia rusiškų ry
žių, kviečių. . . Gyventojai So
vietų nepažįsta. Girdėdami agi 
tatorių kalbas ir be to, matyda 
mi Sovietų atstovybių jiems ro
domo „pagelbą“, (įvairios ru
sų misijos esančios Indijoje, 
stengiasi gyventojus patraukti 
savo pusėn, rengia pietus, ro
do filmus, lanko kaimus ir duo 
da po saują ryžių ir tt.) jie 
trokšte, trokšta tik komunisti
nės valdymosi sistemos.

Kaltinimai.
Raudonųjų propagandai se

kasi dar ir dėl to, kad prieš ne
priklausomybės atgavimą patys 
indų nacionalistai, važinėdami 
po kaimus, agitavo gyventojus 
prieš baltuosius — britus, taip 
pat jiems suversdami visas kai 
tęs. Tad gyventojams neapken 
čiant britų, komunistų pasise
kimas dar didesnis ir be didelių 
pastangų.

Neapykanta baltiesiems reiš
kiasi ne vien tik liaudyje, bet 
ir aristokratijoje. Mr. K. L. 
Karna žodžiais „ . . baltieji sa
ve skaito aukštesnės klasės žmo 
nėmis ir niekad nepames noro 
pavergti spalvuotus Azijos ar 
Afrikos gyventojus“. Anglai ir 
pagaliau visi vakariečiai iš Azi
jos nori iščiulpti tik turtus ir 
turi pigios darbo jėgos, bei 
karo atveju mėsos patran
koms .. .

Pandith Nehru ir daugumas 
vyriausybės narių, bijodami vėl 
pakliūti anglų įtakon, ir įsimai 
Syti į busimąjį karą, stengiasi 
vesti jiems izoliacijos politiką. 
Pačią Rusiją jie skaito taiką my 
linčia šalimi, o pagaliau jos ne 
pažindami, neįsivaizduoja, pa
vojaus iš jos pusės. Kinijos ko 
munistus jie skaito visai kitais.

Yra vyriausybėj ir parla
mente ir blaiviau galvojančių 
žmonių, pramatančių, jog be 
vakarų pagelbos Indija neat
sistos ant kojų, o įsigalint ko
munizmui dar greičiau riedės į 
prarają. Tie nedaugelis iškelia 
debatus parlamente, įrodinė
dami vyriausybės klaidas, bet 
opozicija silpna ir jos nedaug 
yra. Atrodo, kad Amerika In
dijos pavojumi jau susirūpino, 
nes viens po kito ten lankosi 
įvairūs diplomatai gana dažnai. 
Gal jiems pasiseks išgelbėti ant 
rąjį Azijos milžiną nuo Stali
no globos. R. Galinis.

Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai 
i V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.

TĖVYNĖ LIETUVA
(Our Country Lithuania)

Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: 
Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19,

 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, 
i klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
’ kimus ir korespondencijas.
I UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
4 ------- " ———    .............———...
• Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me

tų $ 5.00; Chicagoje .4 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny
. $ 11.00, pusei metu $ 5.50.
į Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica-
> go 8, III., U. S. A.

RUOŠIMAI
IR ATSAKYMAI

VEDA JONAS J. JUŠKAITIS
907 Dundas West, Toronto, Ont.

28. Norėčiau įstoti j viešosios policijos kadrą Ontario pro
vincijoje. Pas mus žmonės šneka, kad ir nepilietis, bet 
tik su gerom rekomendacijom, gali būti priimamas j po
licijos mokyklą, o ją baigę s jau būna skiriamas policijos 
tarnybon. Ar tai tiesa?
(Atsakymas j p. Jono Ke džio, Larder Lake, Ontario, 

paklausimą).
Angliškoje politinių mokslų 

terminologijoje diktatūrinei 
valstybės formai nusakyti kar
tais yra vartojami žodžiai „po
lice State“, policijos valstybė. 
Totalitariniame režime, nesvar 
bu ar jis bujotų USSR, Ispani 
joje, Argentinoje ar kitoje šios 
žemės vietoje, visos policijos pa 
jėgos yra vieno vyriausio vado 
žinioje, visas policijos aparatas 
administraciniu atžvilgiu yra 
centralizuotas.

Panagrinėkime, nors trum
pai, kaip administruojamos įs
tatymų vykdymą ir tvarką pa
laikančios jėgos vienoje iš par
lamentinių demokratijų, Kana
doje.
Royal Canadian Mounted Po
lice (Karliškosios Kanados 
Raitosios Policijos) kadras yra 
tos federalinės policijos komi- 
sionieriaus žinioje. Jam veiki
mo direktyvas duoda federali
nis ministerių kabinetas Otta- 
woje. O kabinetas už tos po
licijos narių veiksmus pasiaiš
kina elektorato daugumai.

Ontario, kaip ir kitų provin
cijų policininkų, vyriausias vir 
sminkas yra tos provincijos po 
hcijos komisionierius. Šis įsa
kymus priima tik iš savo pro
vincijos ministerių kabineto, 
ir nieko kito. Kabinetas, jeigu 
policija pradėtų savivaliauti, 
sekančiuose rinkimuose priklau 
sytų nuo rinkėjų valios.

Toronto, lygiai kaip ir kiek
vieno kito didesnio gyventojų 
susibūrimo su miesto sa
vivaldybės teisėmis, policinin
kas už savo veiksmus yra atsa
kingas savo vyriausiam virši
ninkui, miesto policijos komi- 
sionieriui. Šis atskaitomybę duo 
da tik miesto tarybai, ir nie
kam kitam. Taryba pasiaiški
na gyventojams, kurie ją išrin 
ko.

Kaip matome iš tų pavyz
džių, trys pagrindinės Kana
dos policijos rūšys — federa
linė, provincijų ir savivaldy
bių — yra komanduojamos tri 
jų atskirų, vienas nuo kito ne
priklausomų ir vienas kitam ne 
subordinuotų viršininkų - ko- 
misionierių. Policijos pajėgų 
administravimas yra decentrali 
zuotas.

Iš to išplaukia, kad tarp kit 
ko ir priėmimo į tarnybą sąly
gos tose trijose policijos rūšy
se turi būti skirtingos. Susi

pažinkime su jomis kiek arčiau.
1. R. C. M. P.

Karališkoji Kanados Raitoji 
Policija atlieka tarp kitų šias 
pagrindines pareigas: 1) pri
žiūri federalinių įstatymų, kaip 
pav. opiumo ir narkotikų, mui 
tų, mokesčių, akcizų, indėnų ir 
kitų, įstatymų vykdymą ir dau
gelio savivaldybių ribose — tų 
savivaldybių išleistų potvarkių 
vykdymą; 3) yra atsakinga už 
valstybės vidaus saugumo pa
laikymą.

Būsimiems rekrutams stato
mos tarp kitų šios pagrinčftnės 
sąlygos: 1) Kandidatas tuit bū 
ti Kanados pilietis (gimęs ar 
naturalizuotas) ; 2) turi turėti 
nemažiau kaip 18 ir nedaugiau 
kaip 30 metų amžiaus; 3) Tu
ri būti nevedęs (leidimas su
kurti šeimą duodamas tik ištar
navus nemažiau kaip 5 metus 
ir sulaukus 24 metų amžiaus) ; 
4) turi būti nemažesnio ūgio 
kaip 5 pėdų ir 8 inčų; 5) turi 
mokėti skaityti, rašyti ir kalbė
ti anglų ar prancūzų kalba; 6) 
turi praeiti aukštų reikalvimų 
sveikatos patikrinimus; 7) pri
statyti bent dvi priimtinas raš
tiškas charakterio rekomenda
cijas ir 8) išlaikyti bendro iš
silavinimo egzaminus.

Priimtas kandidatas siunčia
mas nemažiau kaip 6 mėnesių 
apmokymui į policijos mokyk
lą. Po penkių bandomų metų iš 
šio Kanados corps d'elite pasi
traukti sutikimas labai retai yra 
duodamas. Atlyginimas sie
kia iki 355 per mėnesį. Virši
ninkai gauna iki 10.800 dol. al
gos per metus.

2. Įstojimas į provincijų 
policijos kadrus.

Į Ontario provincijos polici
ją — panašūs reikalavimai yra 
statomi ir kitose provincijoje, 
gali būti priimtas tik tas kandi 
datas, kuris tarp kitų reikalavi 
mų išpildo šias sąlygas:

1) yra Kanados pilietis; 2) 
tarp 21 ir 35 metų amžiaus; 
3) nemažesnio ūkio kaip 5 pė
dų ir 9 inčų; 4) sveria nema
žiau kaip 160 ir nedaugiau kaip 
200 svarų; 5) turi kvalifikuo
to gydytojo, dirbančio Onta
rio provincijos valstybinėje 
tarnyboje pažymėjimą, kad yra 
geros fizinės ir psichinės svei
katos ir tinkamas policijos tar- 

Nukelta į 7 puslapį.
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y Mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo S
MĖNESINIS ŽURNALAS «

y Redaguoja ANT. VAIČIULAITIS |
s? Prenumerata metams :$ 5.00; Kanadoje — $ 5.50; ®

Kitur — $ 6.00; atskiras numeris — 50 c. §
Susipažinimui vienas numeris siunčiamas nemokamai. |

UŽSISAKYTI galima pas vietos platintojus, arba — $ 
g A I D AI j
y Kennebunk Port, Maine !
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KVIEČIAME UŽSISAKYTI į

: plačiausiai Amerikoje skaitomą laikraštį J

! „DARBININKĄ” į
5 Išeina du kartus savaitėje f
jĮ „DARBININKAS“ |

J buria aplin save daug bendradarbių. Visuose pašau- f 
i lio kraštuose turi savo korespondentus.
j ,,DARBININKAS“
Į yra geriausiai informuotas pasaulio lietuvių laikraštis. >
JĮ Prenumeratos kaina metams:
j JAV ..................... -—$5.00 1
? Brooklyn, N. Y. — $ 5.50
b Kanadoje ............. — $5.50
Į Užsienyje............— $5.50 ;
i? Pusmečiui . .. .—$ 3.00 ■
£ „Darbininkas“ siunčiamas susipažinimui 2 sav. nemokamai, t 
? Adresas: t
? „DARBININKAS“ į'
( 680 Bushwick Ave t
) Brooklyn 21, N. Y. C
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nybai; 6) turi nemažiau kaip 
2 „High School“ klasių arba to 
lygų išsimokslinimą ir išlaiko 
bendro išsilavinimo egzami
nus; 7) yra tinkamo charakte
rio ir papročių bei pristato tris 
primtinas raštiškas charakterio 
rekomendacijas; 8) turi Onta- 
lio provincijos šoferio ar vai
ruotojo licenciją; 9) yra pasi
ruošęs, jeigu priimtas, tarnauti 
bet kurioje Ontario provincijos 
vietoje.

3. Miestų savivaldybių polici 
jos statomi reikalavimai.

Kiekviena savivaldybė stato 
skirtingus reikalavimus norin
tiems tarnauti jos policijos pa
jėgoje. Kaip pavyzdį paimki
me Toronto.

Priimdamas vyrus į policijos 
tarnybą, Toronto miesto poli
cijos departamentas vadovau
jasi šiuo metu savo 1951 m. ba 
iandžio 10 d. išleistomis ins
trukcijomis. Kandidatas pri
valo kreiptis asmeniškai į po
licijos apmokamąją mokyklą, 
policijos štabą, 149 College 
Street, Toronto. Kandidatas 
turi atitikti šioms sąlygoms:

1) turi būti Kanados pilietis 
pagal gimimą, kanadiškos ar eu 
lopietiškos kilmės! Tokiu bū
du naturalizuotam Kanados pi 
kiečiui kelias į tą kadrą yra už
kirstas, lygiai kaip ir Kanados 
piliečiui, pagal gimimą, jeigu 
jis yra spalvotos odos. Išimtis 
yra daroma tik asmenims, ku
rie yra tarnavę gnikluotųjų pa
jėgų aktyvioje tarnyboje. Bet 
ir jie turi būti Kanados pilie
čiai; 2) turi pristatyti Toronto 
miesto policijos vyr. gydytojo 
pažymėjimą, kad yra geros 
sveikatos; 3) būti nemažiau

ATSAKYMAI.
kaip 5 pėdų ir 10 colių ūgio ir 
sverti nemažiau kaip 165 sva
rus; 4) turėti nemažesni kaip 
2 klasių „High School" moks
lą; 5) išlaikyti bendro išsila
vinimo egzaminus; 6) turi pa
sižadėti laikytis Toronto polici 
jos savišalpos fondo nuostatų

ii 7) sutikti apsigyventi To
ronto miesto ribose. Atatin 
kantys šiems reikalavimams 
kandidatai dar skryninguojami 
priėmimo komisijos.

Susipažinus su įstojimo są
lygomis į tris pagrindines po
licijos pajėgų rūšis Kanadoje, 
vienas reiškinys atkreipia į sa
ve kiekvieno mūsų tautiečio, at 
vykusio į šį kraštą, ypatingą 
dėmesį. Tai reikalavimas, kad 
Kandidatas būtų Kanados pi
lietis. Ta sąlyga yra viena iš 
pagrindinių ir absoliute. Jos 
atžvilgiu jokių išimčių nėra da 
romą.

Malonu, kad Jūs, p. Kedy, 
davėte savo sutikimą atsakyti 
Jums per „Nepriklausomą Lie
tuvą". Tikiu, kad pasitarna
vau ir visai eilei kitų jaunes
nio amžiaus mūsų tautiečių, ku 
ne paskutiniųjų mėnesių bėgy
je mane užvertė savo laiškais, 
teiraudamiesi, tuo pačiu jiems 
įlipimu klausimu. Kiekvienam 
asmeniškai laišku atsakyti man 
yra fiziškai neįmanoma.

(Copyright)

NAUJAI ATVYKUSIEMS
į Kanadą „Nepriklausoma Lie 

tuva“ siunčiama bargan, ligi 

jie užsidirbs ir galės atsilyginti.

MFXZWW fMMPAMS TA
BET IR TAS TURĖJO BĖGTI...

Kodėl Hora turėjo bėgti reikalas verčia. Norint įženg- 
Nežiūrint savo klaikumo, Ho ti 20 kilometrų pasienio zoną 

ros „darbas“ buvo daugiausia jau reikalingas specialus leidi- 
eilinė rutina, ir tai buka rutina. 
Jis niekuomet nebuvo pakan
kamai žymus, kad jam būtų pa 
tikėję „svarbesnius darbus“, 
kaip tai įsėdinimas šnipų į val
džios įstaigas, steigimas agen
tų provokatorių grupių, rinki
mas informacijų arba vykimas 
į užsienį. Jis buvo skiriamas 
diena po dienos pareigoms, ko 
kios yra kasdieninės policinė
je valstybėje, kaip tai sekimas 
piliečių, samdymas šiūkšlinėto- 

JAV lietuviai skautai nepa- jų („savanorių šnipelių“), rin- 
miršo savo brolių Vokietijoje. 
Dar gerokai prieš šventes bu
vo išsiųstos Kalėdinės dova
nos Aušros tuntui Diepholze, 
Vokietijoje. Šiam tikslui Bal
tijos vietininkija Detroite su
rinko 170,— dol. aukų, Vy
tauto Didžiojo draugovė Cle- 
velande — 170,— dol. ir „La
pinų" būrelis Bostone— 80,— 
dol.

fcPOSVCTKQU

VEDA SKTN. INŽ. J. BULOTA.
Skautiškos Kalėdos.

Kalėdų šventes Bostono lie 
tuviai skautai kukliai, bet gra
žiai atšventė. Gruodžio 22 d. 
ALTS-gos vietos skyriaus na
me buvo kalėdinė skautų vieti- 
ninkijos sueiga. Ten vietinin
kijai ir svečiams buvo pirmą 
kartą šiame krašte pristatyta 
lietuviška trispalvė, kuri 1950 
m. vasarą plėvesavo — 7-je pa 
saulinėje 
Bad Ischl, Austrijoje, 
dainas svečius ir skautus, vieti
ninkas psktn. L. Končius pra
nešė, kad iš tos pat Jamborees 
yra gautas sunkus grandies re 
težius. Ta grandinė juosė lie
tuvių ir kt. tremtinių 
vartus su tautiniais 
tuo simbolizuodama 
nešamą anapus 
dangos priespaudą bei kančias.

Įspūdingai skautus sveiki
no didelis skautų bičiulis dr. 
B. Kalvaitis, nupasakojęs apie 
nežinomo jauno skauto — Lie 
tuvos partizanų ryšininko pa 
siaukojimą kenčiančioje Tėvy
nėje. Sueigoje buvo užžiebta 
eglutė. Prie jos jaunieji skau
tai deklamavo eiles, skaitė Ka 
ledines legendas, giedojo gies
mes ir su tik jaunoms širdims 
galimu įsijautimu pavaizdavo 
Kristaus atėjimą žemėn — ku 
klion prakartėlėn. Užbaigai 
skautų dvasios vadas kun. J.

Prašoma pranešti tiktai adresas Klimas jautriai nupasakojo

lietuviškųjų Kūčių papročius 
ir simboliką. Tai buvo skautiš 
kos šeimos šventė, kurią skau
tukai su tėvais ir svečiais už
baigė laužydami Kūčių plot- 
kelę — prašydami atleidimo, 
rodydami gerą valią ir norą 
siekti taikos.

XX" XK

skautų Jamboreeje
Sveikin

skautų 
herbais, 

tų tautų 
geležinės už- Auka skautams vietoje 

sveikinimų.
Sktn. prof. Ig. Končius na

mie sveikstantis po operacijos, 
vietoje šventinių sveikinimų 
pažįstamiems ir bičiuliams, pa 
aukojo Bostono lietuvių skau
tų vietininkijai — 5,— dol. 
Skautai jam reiškia brolišką 
padėką ir linki greičiau visiš
kai pasveikti. J. B.

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai. 

4666 Park Ave, Montreal. 
Telefonas: DO 0357.

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
akrų, 17 akrų teisių, 3 kilns, visas inventor, ir mašinos $ 25,000 
akrų, 15 — teisių, dvi naujos kilns su alyva, naujas šil
tadaržis, su visom mašinom ir arkliais; kaina ............ $ 24,000
akrų, 20 — teisių, dvi kilns, pilnai įrengta .....$ 25.000
akrai, 21 — teisių, trys kilns, naujas traktorius ir du 
arkliai, atskiros mašinos traktoriui irarkliams ..............$ 38,000
akrai, 21 — teisių, 3 kilns su alyva, visi puikūs trobe

siai, tjaktorius ir taip pat mašinos dviejų rūšių ............
akrai, 23 — teisių, 3 kilns, pilnai įrengta .....................
akrų, 35 — teisių, 5 kilns, su viskuo ..............................

i akrų, 37 — teisių, su inventorium ir mašinom ............
akrų, 36 — teisių, 5 kilns, traktorius,kaina .....................
akrai, 33 — teisių, 5 kilns, traktorius, kaina ................
akrų, 29 — teisių, 5 kilns, 2 naujos barnes, puikus na

mas, trys arkliai ir visos geros mašinos. Lengton distr. $ 44,000 
akrai, 45 — teisių, 7 kilns su alyva, du gyv. namai, du 
šiltadaržiai, traktorius, arkliai, steamer, lyg pirmos

rūšies tabako žemė. Langton distrikte ............................$ 90,000
Turiu daug kitų ūkių su įvairiais įnešimais. Sąrašas keičiasi kas savaitė.

Prieš perkant ūkį nesigailėsit kreipdamiesi į:
CHARLES POCIUS REAL ESTATE BROKER TILLSONBURG, Ont. Tel. 829 J.

$ 2,500 įmokėti — 50
$ 3,500 „ — 50

$ 3,500 „ —100
$ 4,000 „ — 76

$ 5,000 „ — 63

$ 6,000 „ — 75'
$ 6,000 „ —100
$ 7,000 „ —200
$ 9,000 „ —100
$ 10,000 „ —105
$ 10,000 —160

$ 20,000 „ —145

$ 30,000 
$ 29,000 
$ 35,000 
$ 39,000 
$ 42,000 
$ 40,000

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje 
„ARTI S“ 

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles" medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 

Telefonas MA 1006.

kimas popiergalių ir kt. smulk
menų, kurios gali būti „reika
lingos", ir tt.

Jis dirbdavo 8 vai. per die
ną, šešias dienas per savaitę, 
gavo apmokamas atostogas, 
kaip ir visi. Jis gaudavo 6.000 
kronų mėnesiui, tai yra apie 
120 dol. Patyręs darbininkas, 
amatininkas gauna nuo 4.000 
iki 7000 kronų.

Buvo nedidelis sunkumas, 
kai Hora įsigeidė vesti. Jis tu
rėjo pasirinkęs mergaitę, buvu 
šią kompartijos narę nuo 1946 
m. ir pasižymėjusią steigiant 
kolchozus, tačiau kai jo virši
ninkai patyrė, pasirodė, kad ji 
yra „netinkama“, nes jos tė
vas kadaise turėjęs 40 hektarų 
ūkį, ir jam patarė pasiješkoti 
„geresnės“, ką jis, kaip ištiki
mas komunistas ir padarė.

Paklaustas, kaip jam pasise
kė pabėgti, Hora papasakojo:

„Tai nebuvo lengva. Pabėgi 
mas yra neįmanomas, jei netu
ri pažįstamų SNB pasienio sar
gyboje".

Per 60 kilometrų nuo pasie
nio visoje zonoje kiekvienas ke
liaująs asmuo yra sulaikomas, 
tardomas ir tikrinamas SNB 
sargybinių. Turi parodyti do
kumentus ir duoti rimtą prie
žastį, ko keliauji. Žmonės dabar 
bekeliauja tik kai nepaprastas

mas iš artimiausio „tautinio ko
miteto".

Paliai pačią sieną per kas pu 
sę mylios yra pastatyti sargy
bos bokštai su prožektoriais ir 
kulkosvaidžiais. Sieną saugo 
SNB vyrai su policijos šunimis. 
Sargybos keičiamos kas 8 sa
vaitės, kad nesusipažintų su vie 
tiniais. Tas sargybų mainymu 
vykdomas pagal slaptą tvari 
raštį, kad pašaliniai nepat i 
Senesiais laikais pasienio sar 
gybos šaukdavo „stok!“ tris ' 
tus, ir tik tada šaudavo. Da 
bar šaunama be perspėju < 
neklausiant nieko, bet tik i..: 
tinas. Net sargybiniai sargyba 
nius nekartą peršovė, iš tolo n- 
galėdami atskirti, kad „savas". 
Prie SNB ypatingoms pasienio 
vietoms saugoti skiriami dar ka 
riuomenės vienetai. Mažiau
sias sargybinio neatydumas 
griežtai baudžiamas.

Nepaisant tų priemonių, Ho 
rai pasisekė pabėgti, kadangi 
jis turėjo ryšius su pasienio 
SNB sargybiniais.

„Aš prigavau patrulių tvar
karaštį", jis paaiškino. „Ir aš 
pažįstu visą tą pasienio sritį, 
mat pereitais metais man teko 
toje vietoje suareštuoti keletą 
žmonių“.

„Kodėl bėgai?"
„Aš padariau klaidą prieš ke 

lėtą mėnesių", paaiškino Hora. 
„Aš turėjau suimti vieną žmo
gų, bet aš žinojau, kad jis turi 
draugų. Aš norėjau pagauti 
juos visus, ir aš laukiau per il
gai. Jie visi pabėgo. Negana 
to, mano žmonos giminaiti’' bu 
vo suimtas už krašto išdavimą. 
Mat jis buvęs santykiuose su 
titoistais. Jau tuomet aš turė
jau suprasti, kad su manim 
baigta. Bet aš vis raminau sa
ve, kad tai bus pamiršta, ir už 

Nukelta į 8 psl.

FOTO STUDIJA O. G. ASMENIS
1248 Mackay St., apart. 1. Montreal. Tel. WE 5543. * 

Fotografuojame parengimuose, vestuvėse ir kituose at- ž 
vėjuose, ir pagal pareikalavimą Tamstų namuose. * 
Portretų nuotraukos daromos studijoje. Pasų bei liti- i j 
dijimų nuotraukos. Priimu mėgėjų filmas išvystymui, į| 

kopijatvimui ir padidinimui. Aukštos kokybės darbas. M 
Kalbame angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, A 

rusiškai. i

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,

nV
w

j ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į <
! IMPERIAL CCILISSION p 
į G KERĄ IT IS, į
J Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį į j 
j spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iŠ namų ar iš su- į 
j gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. į 
i ryto iki 7 vai vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. I ■ 
( — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — j
!------- 561 — KEEL ST.______ TORONTO, Ont.------- ; j ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI
— .. . i .j. įvajrjų srįčių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba
. tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti-
{ , ij mo firmą,
į Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte. 

Wangen - Allgau — Germany.

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

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

J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Ave nue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

U. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

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

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE 
273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tel. TR 8351.
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.

l! 688 ALLARD Ave, Verdun.
: Telefonas HE 5853. DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS Į

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

į Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
Į Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

J TR 5151 Ville Lasalle.
K Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai
J Insuliadja, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

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

L. JAUGELIS
NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS.

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

DOMINION AGENCIES BLEEAU
16 Woolworth Bldg.,

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

LIETUVIŠKA

BALDU K RA UI UVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.
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MŪSŲ $8 P ORTAS-
PIRMIEJI 'ŽINGSNIAI

Po ilgesnio laikotarpio ame
rikiečiu lietuvių spaudoje pasi
rodė pirmasis laikinojo sporto 
komiteto, susiorganizavusio 
Toronto žaidynių metu, prane 
Šimas.

Tuoj po komiteto sudary
mo, į kurį įėjo aktingųjų klubų 
atstovai, amerikiečių tremtinių 
sluogsniuose buvo sudaroma 
keista pasipriešinimo ar net 
apkalbinėjimo nuotaika, ban
dant pirmuosius organizato
rius, kurių nuoširdumu sporti
nėj veikloj nebuvo jokių davi
nių suabejoti, atvėsinti, kad 
perdaug išsišoko. Šitie gande
liai ir nepagrįsti prasimany
mai, trodo, išėjo iš buvusio 
Vyr. fizinio auklėjimo komite
to aplinkos, kuris per 3 metus 
nepajėgdamas, nežiūrint buvu
sių žodinių atsišaukimų, konk
rečiu darbu sutelkti tremtinius 
sportininkus į planingą veiklą, 
likosi šešėlyje.

Šito „persiorganizavimo“ 
laikotarpyje įvyko atmainų ir 
amerikiečių spaudoj sporto 
skyrių vedime: „Draugo“ mė
nesinio priedo vienas iniciato
rių Pr. Lesevičius dingo iš ho
rizonto, kitas žinomasis Br. Ke 
turakis kurį laiką pradėjo reikš 
tis „Naujienose”. Vėliau prie 
jaunųjų ateitininkų prisijun
gęs skyrių perėmė naujienietis 
E. Šulaitis.

Taigi, vykstant žodiniam ir 
{veiksminiam įpersigrupavimui, 
laik. komitetas rado reikalo pa 
brėžti, kad jis nelaiko save 
kompetentingu spręsti sporti
nio gyvenimo problemų ir tik 
atlieka paruošiamąjį darbą, ar 
ba pasitenkina minimalių funk 
cijų atlikimu. Tikras gaires 
nustatys visuotinis suvažiavi
mas, kur be iniciatorių daly
vaus ir teisiškai veikiąs (!) 
vyr. FASK-as ir kiti sportu 
susidomėję.

Linija reiškia paimta komp
romisinė ir tuo atžvilgiu nau
dinga didesniam sporto susi
domėjimui. Reiktų tikėtis, kad 
galutinė Amerikos sporto va
dovybė bus sudaryta iš pasi-

DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ. 
Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary- E 
ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius, i 
SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto. Įi

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville L a s a 11 e.
A. GA URYS. Telefonas: HE 0100

VICTORIA CLEANERS &. DYERS Co.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AJ4D 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS i

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

p AND DELIVERY \ 
FUR AND GARMENT STORAGE 

MON FREALIS 2836

šventusių, sportui asmenų, nes 
kitu atveju, kaip kai kurie kur- 
jozai rodo, ten gali prisėsti as
menų gerai manančių apie sa
vo gabumus, bet mažai pasireiš 
kiančių kasdienos darbe.

Laik. Komitetas, nežiūrint 
uždaros Kanados apygardos, 
savo nutarimus turėtų garsin
ti ir kanadiškoj spaudoj, o ne 
pasitenkinti vienu kitu amer. 
laikraščiu, nes reikalas yra la
bai bendro pobūdžio.

— alpu k —
VYTIEČIŲ DĖMESIUI
Su ankstyvu pavasariu To- 

lonte įvykstančioms pabaltie- 
čių žaidynėms pasiruošti stalo 
teniso sekcijos nariams prane
šama, kad ping-pong treniruo
tės pravedamos pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 7 vv. pa
rapijos salėje. Norintiems pa
žaisti kitomis dienomis reikia 
susitarti iš anksto sy. sekcijos 
vadovu Pr. Gvildžiu, tel. MI 
4378.

Vyrams tinklininkams ir 
ypatingai moterims išsijudinti 
gauta treniruotės joatalpa uk
rainiečių salėje 402 Bathurst 
St. šeštadieniais nuo 1 vai.

Vyties futbolininkai, kurių 
visuotinis susinnikmas dėl 
vykstančio tramvajų streiko 
buvo nukeltas į artimą ateitį, 
oandys sudaryti vieną lietuvių 
komandą ir dalyvauti kokios 
nors senjorų lygos varžybose. 
Būsimo susirinkimo data bus 
paskelbta plakatais prie bažny 
čios ir lietuviškų įmonių. Bu
vę abiejų komandų nariai ir ki 
ti futbolo mėgėjai kviečiami bū 
tinai dalyvauti susirnkime.
P. KERES SOV. SĄJUNGOS 

MEISTERIS
Simpatiškasis estas Paul Ke 

res, kuris dar nepriklausomy
bės laikais garbingai atstova
vo savo mažąją tėvynę taijitau 
tiniuose susitikimuose ir buvo 
laikomas rimčiausiu kandidatu 
pasaulio meisterio titului, stip 
rioj 18 šachmatininkų konku
rencijoj išplėšė Sov. Sąjungos 
meisterio vardą. Jis laimėjo

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

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies 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 informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135 

12 taškų ir prarado 5. Antroj 
ir trečioj vietoj lygiomis užbai 
gė E. Geller ir V. Petrosian, 
abu psiekę 11%—5% pasek
mę. Didmeisteris ir vienas ga
biausių jaunųjų sovietų žaidė
jų V. Smyslov užbaigė ketvir
tuoju 11—6. Po jo seka pa
saulio čempionas M. Botvin
nik ir kiti žinomi šachmatų var 
dai, kaip D. Bronštein, Y. 
Averbach, S. Flohr, etc.

Lietuviškų pavardžių pir- 
maujančioj grupėj nesimato. 
Anglų sporto spauda, apraši- 
nėdama šias varžybas, be išim 
ties pabrėžia P. Kereso estišku 
mą.

ADELAIDĖS LIETUVIAI 
SPORTININKAI DIRBA 
Po gražiai pavykusių lai

mėjimų šių metų sporto sezo
ne, mūsų sportą mėgstantis jau 
nimas Adelaidėje ruošiasi į 
ateinančių metų sezoną išeiti 
dar su naujomis jėgomis ir su 
įvairesnėmis sporto šakomis, 
būtent:
— Mergaičių krepšininkių 

kom-dos įsisteigimas laikomas 
įvykusiu faktu. P. Kalvaitienei 
vadovaujant treniruotės jau 
vyksta. Kiek teko nugirsti ir 
čia šauniai reiškiasi mūsų gar
sioji sportininkė A. Snarskytė.

— P. Zamoiskis organizuo
ja lauko teniso komandą (vy
rų).

— A. Snarskytė kviečia lie
tuvaites treniruotis ir išbandy
ti savo gabumus stalo tenise.

— Žymus mūsų šachmati
ninkas ponas Arlauskas pasi
žadėjo organizuoti Adelaidės 
lietuvius šachmatininkus.

— Dėl mūsų šaunių krepši 
ninku kitų metų sezonui var
žosi dvi australų krepšinio ly
gos, bet mūsiškiai dar neapsi
sprendė (derasi).

Gal vėl išvysime austrliško- 
je spaudoje lietuvių sportinin
kų veidus, skaitysime lietuviš 
kus vardus, girdėsime minint 
mūsų Tėvynės vardą, — dėka 
mūsų judraus jaunimo.

Šia proga, sporto klubo „Vy 
ties” Valdyba kviečia visą lie
tuviškąjį Adelaidės jaunimą su 
sidomėti čia suminėtomis spor 
to šakomis ir pasirinkti kurią 
iš jų, užsiregistruoti pas spor
to klubo valdybos narius, ar
ba pas atskirų sporto šakų va
dovus — trenerius.
LIETUVIS — VICTORIJOS 

VALSTIJOS BOKSO 
ČEMPIONAS

Lapkričio 30 d. Melborne 
mūsų tautietis Pranas Mikuli- 
čius šeštam rounde nugalėjo 
žymų australų boksininką Ba- 
by-Greville ir taškų santykiu 
10—7 laimėjo Victorijos bokso 
čempono titulą.

I PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS t

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

: Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran : 
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. į

i Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. t

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

| Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų^ 
M ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. § 
© Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
o Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- § 
S tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. »
| TEL. LA 8621. |

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO,
bet

Alberto A' orkeliūnoįj
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

už
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

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

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

SOV. SĄJUNGA — HELSIN 
KIO OLIMPINIŲ ŽAIDIMŲ 

DALYVĖ?
Sporto spaudoj pastoviai pa 

sirodo spėliojimų apie Sov. Są 
jungos, kuri visą laiką laikėsi 
nuošaliai bevik visų tarptauti
nių susitikimų, būsimą dalyva
vimą sekančioj pasaulio olim
piadoj, kurį įvyksta šiais me
tais liepos 19 — rugpjūčio 3 
dd. Suomijoj. Tam pagrindą 
davė Sov. Sąjungos įsijungi
mas į Olimp. Sąjungą ir be to, 
paskutiniu laiku sovietinėj 
spaudoj kursuoją vedamieji 
apie pasiruošimą žaidimams ir 
sovietinio jaunimo būsimą pra
našumą prieš degenuojančių 
Kapitalistų apmokamus pasau
lio sportininkus.

Jei šitie spėliojimai išsipil
dytų, susidarytų įspūdingas 
sovietinių sportininkų, kurie 
oficialiai, nežiūrint visiškos 
valstybės globos, laikomi mė
gėjais, palyginimo su vakarie 
čiais vaizdas.

Iš Maskvos dažnai seklbia- 
mi sovietų atsiekti pasaulio re 
kordai, kurie tačiau dėl užda
rytų sąlygų neįmanomi patik
rinti. Tame reikale komunis
tai labai pabrėžia propagandi
nę pusę. Tuo tarpu, kai sovie 
tams ar jų satelitams tekdavo, 
tiesa, labai negausiai, susitikti 
svetimoj aikštėj, šio skelbimo 
pranašumo be retų išimčių ne
simatė. Priešingai, jų atstovų 
nuotaika dažniausiai reiškėsi 
pabėgimo kryptimi ir neviena 
sporto žvaigždė atsisakė grįžti 
atgal, nežiūrint įvairiausių 
sankcijų.

Kitas spėliojimas, kad gal 
sovietai pradžiai pabandysią 
žiemos sporto varžybose, pra
vedamomis vasario 14 d. Oslo 
Norvegijoj, neišsipildė, nes už 
siregistravimo terminas jau pa 
sibaigęs be jų pareiškimo. Atsi 
menant Sov. Sąjungos pajėgu
mo šioj srity, jie nesudarytų 
jokios rimtesnės konkurenci
jos toje grynai buržuazinio 
sporto sekcijoj. ap.

ADVOKATAS ATSAKO 
ADVOKATUI 

Atkelta iš 3 pusi.
tais ar kitias klausimais ginčy
tis, nes tam neturiu laiko. Vie 
ton to patarčiau p. Valaičiui 
susirasti kitą oponentą ir sma
giai sau pasijodinėti partiniais 
arkliukais.

Šį stripsnelį parašiau tik to
dėl, kad be galo įkyrėjo tas Jū 
sų šauksmas, kaip pats muša, 
bet ant kito rėkia — ir dar ne
teisingai.

Jei kas p. Valaičiui nepatik
tų iš mano pareiškimo, iš anks 
to atsiprašau, bet, rodos, de
mokratinėj Kanadoj gyvenant, 
žodžio ir minties laisvė yra ga
lima. .. F. Valys.

VE N C O U VER
NENUSISEKUSIOS LENKTYNĖS.

Kaip kiekvienais, taip ir 
šiais metais A & M lentpjūvė 
savo darbininkams suruošė tra 
dicinį, metinį baliuką, kuriame 
darbininkai vaišinosi nenusta
tyta norma viskės, ko pasėko
je keletas susiginčijo dėl ge
resnio ir greitesnio mašinos vai. 
i avimo. Įrodymui buvo įvyk
dytos lenktynės, kurios baigė
si gan laimingai.

Iš lietuvių niekas nenuken
tėjo, išskyrus lentpjūvės darbi 
ninką Toni Virb, kuris per
daug įsismaginęs nauju Chev 
roletu panorėjo nuversti lodą 
rentų, pasitaikiusį ant kelio 
„Albertos' lentpjūvės kieme. 
Deja mašina, ne dvaro kume
lys, nustojusi kontrolės, visu 
smarkumu atsimušus telefo
no stulpan, įgavo keistą for
mą ir, garaže laukia, kada at
gaus pirmykštę išvaizdą, o vai
ruotojo veidą išlygino chirur

PRAŠO PAGALBOS.
Gerb. p. „NL“ Redktoriau, 

šias eilutes rašantis, esu lietu
vis, ištarnavęs penkius metus 
Prancūzų svetimšalių legione 
ir dabar jau civilis. Po dauge
lio vargų norėčiau apsigyven
ti Kanadoje. Turiu visus rei
kiamus dokumentus, į tą šalį 
galiojančius iki balndžio mė
nesio. Bet IRO kelionės neap 
moka. Neturiu nei darbo su
tarties, nei giminių. Kelionei 
reikia apie 65.000 frankų, ar
ba 200 dolerių.

Prašau Gerb. p. Redaktorių 
paskelbti jūsų redaguojamam 
laikrašty, gal atsiras geros va
lios lietuvis, kuris man sutiks 
kelionėj padėti. Pasižadu atsi
lyginti.

Esu sveikas, 30 metu vyras, 
iš profesijos šoferis, batsiuvys, 

AR ŽINOTE KĄ RAŠO |

į „KELEIVIS" Į
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi 

|į mėgsta jį skaityti? |
i „KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne s! 
1 pataikauja ir nesibijo teisybės skelbti.
g Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio g 
1 pasigailėjimo. a
ę Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo- | 
; į mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio. |-Į
| Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba. f
H Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. H 
® Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū- 
g rėti. Gausit nemokamai. *
a; KELEIVIS U
I 636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A. i

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, J
juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt.

[ Neaukštos kainos. J
288—6th Ave. Ville La Salle. J

J Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

Dr. DORA GORDON
| Dantų gydytoja

Kalba lietuviškai A
| Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. H

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS |
J. H. BENOIT |

I
Funeral Director

NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI 
I

2102 FULLUM ST. AMherst 0S94 j

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1434 ROLLAND Ave., VERDUN, 

priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

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

go įrankiai, nes lenktynės bu
vo nenusisekusios.

„RAUODNIEJI 
LITERATŪRININKAI“,

kurių liko vos keli, vasaros me 
tu suruošė pikniką, o dabar — 
Lenino mirties paminėjimą. 
Net keli būvę tremtiniai nesu
sisarmatijo užsukti ir su „rau
donaisiais“ alų gurkšnojo.

NEDARBAS.
Kaip kitur, taip ir Vancou

ver) smarkiai palietė nedarbas. 
Dalis senųjų ir naujųjų atei
vių jau kelintas mėnuo vaikšto 
be darbo. Be geros specialy
bės gaut darbą dabartiniu me-’ 
te veik neįmanoma.

Prisnigus daug sniego miš
kuose (yra vietų, kur prisni
go 6 pėdas) užsidarė stovyk
los. Tokiu būdu pasibaigė pa
skutinė galimybė gauti darbą. 
Čia daugelis lietuvių mieste 
dirbo, nesant darbo miške.

Vancouverietis.

darbininkas, viengungis. Jei 
atsirastų geros valios tautietis, 
galėtų rašyti man asmeniškai, 
arba į Kanados ambasadą Pa
ryžiuje. Mano bilos Nr. 8,272. 
Prašau p. Redaktorių tai pa
skelbti, už ką iš anksto dėkoju.

Su pagarba
V. Kutkevičius.

Mano adresas: Kutkevičius 
Valerionas, 5, Chemin du Kat 
tenbachy Thann (Ht Rhin), 
France.

KAS „NL“ prenumeruoja, 

TAS už Lietuvos laisvę kovoja. 

„Nepriklausomą Lietuvą'5 

skaitysi —

Visą pasaulį aiškiai matysi.
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AUKOS VASARIO 16-SIOS LIETUVIŲ GIMNAZIJAI 
(Diepholze, Vokietijoje)

Atkelta: VIII Tęsinys
112. E. Efertienė, Monteral
113. Montrealyje gyv. buv. Merbeckiškių aukos pik

niko metu ...........................................................
St. Bakšys, Hamilton už XI ir XII mėn...............
K. L. T-bos Montrealio Skyrius.............................

$ 728,15 
2,00

114.
115.
116. K. Doblinskis, Montreal ....................................
117. J. Jurgutis, Montreal .........................................
118. E. Valterytė, Boston, U. S. A.............................
119. L. Eidukienė, Boston, USA. *..........................
120. Alek. ir Ant. Gustaičiai, Boston, U. S. A. . . .

39,50 
2,00 

10,00 
4,00 
1,00 
2,00 
2,00 
5,00

$ 795,65
Už tolimesnius mėnesius aukojo : 

(Skliausteliuose pažymėta, už kiek mėn. arba kiek kartų 
išviso Įnešta).

J. Kardelis, Montreal už VII — XII mėn. . . 
Dr. B. Matulionis, USA už XI—XII mėn. . . 
A. Kenstavičius, Yale, B. C................................
St. Kęsgailą, Montreal, už V—XII mėn............
E. Vaitkūnienė, St. Paul, už VIII—X mėn. 
Vyt. Pakalniškis, Malartic už VIII—IX mėn. 
V. Irlikis, Montreal už X—XII mėn...............
Dr. Drevinskienė, Montreal už IV—VIII mėn 
A. Kudžma, Montreal, už III—VII................
A. Lymantas, Montreal, už XI—XII ............

6,00(14) 
2,00(14) 
2,00 (2) 

7,000(13) 
3,00(11) 
2,00(10) 
3,00(12) 
9,00(13) 
4,00 (6) 
2,00 (6)

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos Montrealio Skyrius, ku 
ris buvo laikinai pasiėmęs pa
reigą rinkti aukas Vasario 16- 
sios Gimnazijai Vokietijoje, 
nuo š. m. sausio mėn. 1 d. šias 
pareigas perduoda KLB LO 
Kui. KLB LOKas tam tikslui 
sudarė specialią tremtinių gim
nazijai remti komisiją, kuri sa
vo darbą jau pradėjo. Šiame 
,,N. L.“ numeryje MLBD-jos 
Montrealio Skyrius duoda savo 
paskutinę piniginę apyskaitą 
gimnazijos reikalu. Iki 1952 m. 
MLBD-jos Montrealio Sky
rius surinko gimnazijai aukų 
835,65 dol., išsiųsta Į Vokieti
ją — 791,56 dol. Gimnazijos 
rėmėjų aukas, skirtas 1952 m. 
ir siųstas MLB D-jai Montre- 
alyje, skelbs KLB — LOKo 
Vasario 16-sios Gimnazijai 
remti Komisija. Visi aukoto
jai, kurie savo aukas siuntė per 
MLB D-ją Montrealio Skyrių 
ir kurių antrašai yra žinomi, 
gaus šiomis dienomis už savo 
įnašą specialius pakvitavimus.

Maž. Lietuvos Bičiulių D- 
jos L. C. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems mieliems auko
tojams, rėmusiems mūsų trem

Viso . . . 835,65 
ties mokyklinį jaunimą. Ji pra 
šo ir toliau siųsti aukas naujai 
susidariusiai Gimnazijai remti 
Komisijai. Neužmirškime, kaip 
kad iki šiol, taip ir ateityje 
Lietuvių Vasario 16-sios Gim
nazijos likimas priklausys *auo 
mūsų aukų.

Maž. Lietuvos Bič. D-jos 
L. Centro Valdyba.

P. S. Gimnazijai aukoms 
siųsti adresas: Mr. Pranas Ši- 
melaitis, 1271 Allard Ave, 
Verdun, Montreal, P. Q.

KLB-nės DELHI APYLIN 
KĖS LOK-as

Vasario mėn. 9 d., 7,30 vai. va 
karo ruošia Vasario 16-osios 
minėjimą, kurio programą su
darys: 1. Paskaita, 2. Meninė 
dalis. Meninę dalį atliks solis 
tai: p-lė Radzevičiūtė, p. Rim 
kus ir Tillsonburgo lietuvių 
scenos mėgėjų būrelis, kuris 
pastatys vaizdelį iš partizanų 
gyvenimo.

Vasario mėn. 10 d., 12,45 v. 
Vasario 16-osios minėjimas — 
pamaldos Delhi R. K. bažny-

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės komitetas, kurin įeina pirm, 

šventės minėjimas bus Kroatų V. Čiuprinskas, sekr. J. Ra- 
salėje, š. m. vasario 17 d. tuoj 
23 d. Kroatų salėje.
PAKEISTA LIETUVIAMS

PAMALDŲ VIETA IR 
LAIKAS.

Kun. J. Danieliaus rūpesčiu, 
vyskupui pritariant, nuo sau
sio mėn. 27 d. yra pakeista lie
tuviams pamaldų vieta. Jos 
dabar bus St. Frances bažny
čioje 1481 Albert Rd., netoli 
nuo visiems žinomos Kroatų 
salės. Tuo pačiu yra pakeis
tas ir laikas. Pamaldos bus 
kiekvieną sekmadienį, ir prasi
dės 12 vai.
SUDARYTAS BAŽNYTINIS 

KOMITETAS.
Nuo pat suorganizavimo lie

tuviškų pamaldų iki šiol visus 
bažnytinius reikalus tvarkė P. 
L. B. vietos L. O. Komitetas. 
Dabar bažnytiniams reika
lams tvarkyti prie kun. Danie
liaus yra sudarytas bažnytinis

Winn
PAŽEISTA TAUTOS GARBĖ.

Perskaitę šią žinelę daugelis go lietuvių bendruomenės pri- 
iš Gerb. skaitytojų, manau, su 
abejos, ar ištikrųjų Winnipego 
lietuvių bendruomenėje viskas 
tvarkoje ?

Kad Winnipego bendruome
nės valdyba nebevisai atskiria 
sąvokas „bendruomenė“ ir „pa 
rapija“ ir pamažu reikalus pra 
dėjo blokuoti į vieną, — yra 
daugiau vietinės reikšmės 
„dziokas“ duodąs sąmojingo 
humoro Winnipegieciams. To 
pasėkoje iš per 400 kolonijos 
lietuvių į bendruomenės susi- 
i inkimus tetasilanko vos tik 
apie 5 proc. (paskutiniame su
sirinkime, išnešusiame griežtą 
rezoliuciją Centrui dėl Winnipe

-ss> 
čioje. Visi, artimų ir tolimų 
vietovių lietuviai gausiai atvy
kime į šitos, mums taip bran
gios sukakties minėjimą ir tai 
sukakčiai skiriamas lietuviškas 
pamaldas! Moteris prašome 
atvykti tautiniais rūbais.
Delbi Apylinkės LB LOKas.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Bendrovė siunčia 
mas trunka apie 17 d.,

maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty- 
nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
Pilnas draudimas.

Siuntin. Nr. 3—$ 6,20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaul. mėsos

Siunt. Nr. 10—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. degintos kavos 

sv.kakavos
1 sv. šokolado
Siunt. Nr. 12— $ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

1 sv. šokolado
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 šv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90,

1

Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 

sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. deg. kavos 
sv. šokolado 
sv.kakavos

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

2
2
1
1
2

Įjtecc ts«tetct<!c®«:tct<t«eei«ici<M!ie!eie’C!ctctc«K«tcKKtceeK «««««««««
PUIKŪS gi

I
| KARAKULINIAI PALTAI
S&yy
y o- - --------- ig,

nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio. | 
Pigu — $ 125.00 Teriautis tel.: 6R 1827 Į?

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral HomeReg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

| PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

VERDUN. Tel. YO 3440

7688 Edvard St., Ville Lasalie. HE 3372«

X DĖMESIO
Ą Villasaliečiams ir apylinkes lietuviams!
rf Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
& Prekyba ir pataisymai,
s pete's radio service

gewick, Alta, vienkartinę au
ką — 10 dolerių.

P. M. Urbonui ir Delhi, 
Ont., apylinkės lietuviams ko
miteto vardu nuoširdžiai dė
koja. Pr. Šimelaitis,

Iždininkas.

PADĖKOS
Vasario 16 d. vardo Gimna

zijos Diepholze nuoširdūs rė
mėjai.

Prie CLOK-a suorganizuota 
komisija tremtinių gimnazijai 
remti gavo gražiu auku.

a) Delhi, Ont., LB ALOK- 
as, per p. Augaitį prisiuntė — 
177 dol. 59 et.; ir

b) P. M. Urbonas, gyv. Sėd

žauskas ir ižd. Ant. Skeiveris.

PASILINKSMINIMAI.
Vietos Lietuvių Bendruome 

nės Komiteto 
Gruodžio 30 
buvo surošta 
eglutė, kuria 
sirinko apie 
daug suaugusių, 
lietuviškas Kalėdų 
Programoje mažųjų 
vaizdelis taip pat baletas,_ ei
lėraščiai ir dainos. Kalėdų Eg 
lutę paruošė V. Kožukauskai- IĮ kartų geriau žino, supranta 

ir pergyvena negu koks nors 
vietinis, kad ir su profesoriaus 
titulu. Tad kodėl mes turime 
būti abisinais? Kodėl tokioje 
brangioje dienoje mes turime 
klausytis toli gražu ne visiems 
lietuviams suprantama angių 
kalba „apšvietimo“ apie Lie
tuvos Nepriklausomybę, iš ki
tataučio ?

Mes suprantame, įvertiname 
ir mokame tinkamai pagerbti 
kitų tautų žmones kokių jie ti siliepti šiuo adresu: Kosta Pur 
tūlų ar padėčių bebūtų ir šiuo 
atveju mielai mes norėtume 
matyti kuo daugiau ir kuo žy
mesnių asmenų paminėjime 
garbingose svečių kėdėse, bet 
ne tribūnoje pagrindiniu kalbė 
toju ir aiškintoju mums apie 
mūsų Nepriklausomybę? Pa
čiame Winnipege mes turime 
ne vieną ir gerų pasakorių su 
aukštuoju mokslu, tad kam nu
žeminti save iki nulio?

Jurgis Šlėga.

pastangomis, 
d. Kroatų salėje 
vaikams Kalėdų 
pasidžiaugti su- 

40 vaikučių ir 
Dalyvavo 

Senelis, 
atliktas

Manitobos Universiteto lekto
rių. Mano asmeninė nuomo
nė, Lietuvos istoriją ir paskuti 
niąsias jos nelaimes kiekvienas 
pilkas dipukas, nekalbant jau 
apie mūsų inteligentiją, dauge

tė ir B. Statkevičienė, talki
ninkaujant A. Jakštaitei, O. 
Ražauskienei ir I. Kapteinytei.

Sausio mėn. 5 d. pasilinksmi 
nimas suaugusiems praėjo su 
dideliu pasisekimu. Atsilankė 
daug Amerikos lietuvių iš De
troito ir apylinkių.

Sekantis pasilinksminimas 
suaugusiems bus vasario mėn. 
pat po pamldų.

Siunt. Nr. 24—$ 11.50 
5 sv. rūkytų lašinių 
3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 

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

1
2
2
2
2
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

>. ---------k >i ........... »«=

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

P. J.

PAJiESKJliAi
— Pajieškomas Guobys An

tanas ir jo sesuo Razalija Lei- 
šienė, kilę iš Purvėnų km., Mo 
lėtų vi., išvykę į Kanadą 1928 
—1930 m. Jie patys ar juos 
žinantieji maloniai prašomi pra 
nešti šiuo adresu: M. Guobys, 
2240 St. Anne St., St. Hya
cinthe, P. Q.

— Jieškau Antano Indrulai 
čio, atvykusio į Kanadą 1948 
metais. Jieško Petras Jakuta
vičius, Sigma Mines, Bourla- 
maque, P. Que., Canada.

— Pajieškomas Jonas Ma
čiulis, į Kanadą išemigravęs iš 
Schweinfurto stovyklos. Pra
šoma atsiliepti adresu: Stanys 
Rimkus, 351 Davis St., Samia, 
Ont., Canada.

— Prašau maj. J. Šimkų, bu 
vusi ugniagesių viršininką, at-

vinskaitė, 4232 St. Lawrence 
Blv., Montreal, P. Q., Canada.

— Pajieškau pusbr. Eriko 
Pieteraičio, atvykusio į Kana
dą maždaug prieš 25 metus. Jį 
patį arba žinančius apie jį pra 
sau rašyti šiuo adresu: Olga 
Bittins, 268 First Avė E. 
North Bay, Ont.

— M. Pranevičius, gyvenąs 
Toronte, maloniai prašomas at 
siliepti jį lieičiančiu reikalu 
„N. L.“ Red.

pažinimo su reikalavimu net 
paskelbti spaudoje, dalyvavo 
vos apie 20 asmenų. Šiuo at
veju valdyba ignoravo pagrin
dinį susirinkimų nutarimams 
pravesti kvorumo būtinumą ir 
savo aštria „aukšto tono“ rezo 
liucija klaidino skaitytojus nu
duodamą, kad ji ištikrųjų kal
ba visos Winnipego bendruo
menės vardu, kai tuo tarpu ga
lėjo kalbėti tik? mažos mažu
mos vardu).

Vienas iš Winnipego bend
ruomenės valdybos narių, pre
tenduojančių Į įtakingus, ne- 
i audonuodamas klaidina koloni 
jos lietuvius teigdamas, kad į 
bendruomenės valdybą nerink 
tas ir neišrinktas vis dėlto 
savaime įeina į valdybą ir da
lyvauja jos posėdžiuose vietos 
klebonas. Iš kur p. Cinga iš
kasė tokią taisyklę, tur būt, ne 
žino nei jis pats.

Šia proga vis dėlto tenka 
įsakmiai pabrėžti, kad joks Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
statuto paragrafas neįtraukia 
automatiškai jokio pašalinio as 
mens į bendruomenės valdy
bą, jei jis nėra išrinktas. Ir tai 
yra visai natūralu, nes Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė 
jungia visus, visų tikybų 
tuvius, o ne vieną jų dalį, 
yra tautinė, o ne religinė 
ganizacija.

Tačiau dėl virš pasakyto gal 
ir nebūtų reikalo gaišti ir gai Tilto sargas, Tulpė ......................
sinti laiko, jei nė paskutinis Dr. Kripštukas pragare, Kaupas 
bendruomenės jvaldybos sala- 
moniškas nutarimas — vasario 
16-tosios paminėjimui, kuris 
įvyks vasario mėn. 17 dieną, 4 
vai. po pietų Winnipego lietu
vių klubo salėje — 240 Mani- Lapės pasaka, Pieteris .... 
toba Avė, vyriausiu prelegen- Žemės rankose, Rukša ...........
tu kviesti kitatautį, būk tai Sudiev, kvietkeli, P. Andriušis

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

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių anglišku medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAU
Adresas: 202 Si. Čiurens Av e, Toronto.

Telefonas: ME 8522.
----- 3C --__Ot-----W- K M .... »* M

TEL. FA 0209

1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.)
(buvusi Juozo Paplausko)

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.
Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 

mėsos gaminiai.
Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

ap- 
lie- 
Tai 
or-
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GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E-D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalie. TR 4588.

■aatMos MU.

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: 
Sename dvare, Šatr. Ragana, romanas . . . 
Lietuvių Literatūra, Naujokaitis ....................
Vokiškai lietuviškas žodynas, Gailius .... 
Lietuvių Tautosakos skaitymai, Balys . . . 
Tremties Metai ............. ................................
Kryžiai, romanas, Ramonas .........................
Naktis ant morų, Jankus................................ ..
Atsiminimai ir mintys, Dr. K. Grinius ... 
F. Kaulėnas, dailė ................................................
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 ............................
Bhagavad-Gita iš sanskrito, Vydūnas ... 
Į taikos rytojų, skaut., iliustr..........................
Dulkės ežere, Kozulis ....................................

Lietuvos sovietizacija, prof. Roemeris 
Raudonoji žvaigždė, Vytenis ..............
Žemė, keturių autoriai, almanachas . 
Literatūros metraštis ...........................
Proza, 4 autoriai ....................................

2,00 
2,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,00 
2,50 
1,50 
2,00

0,40 
0,70 
1,10 
0,80 
2,00 
3,00 
0,30 
0,15 
0,15 
0,30 
0,25 
1,00 
1,00 
1,00 
0,25 
0,75 
4,00 
1,50 
1,00 
1,00 
1,00 

1,50

M ■■ 'trr....... m'i'
,ŠITA KNYGELĖJ —

MĖNUO VADINAMAS MEDAUS
— niekuomet nebūtų buvusi parašyta, jei mes gyventu- j 
me ten, iš kur esame išmesti. .." — taip savo septintąją *i 
knygą pradeda žymioji mūsų rašytoja NELĖ MAZA- 
LAITĖ. Autorė jai vienai būdingu stiliaus grakštu
mu iškelia ką tik ištekėjusios moters sielos problemas, « 
jaunamartės svarstymus ir iš jų išplaukiančius įvykius. 
Šią (ne tik iš vardo) įspūdingą apysaką išleido Gabija.
220 psl., kaina $ 2.50. Knyga gaunama: Gabija, ,

M V

340 Union Avenue, Brooklyn 11, New York, U. S. A. j
■«*-........... ■■■ *0.......................... ■ . M .....M.............. ■ M .............   ,1

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

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. JOCAL
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DIDELE NAUJIENA MONTREALIEČIAMS
SPAUDOS BALIUS ŠIEMET BUS LIUKSUSINĖJE SALĖJE — DIDELĖJE, AUKŠTOJE IR NEPAPRASTAI ERDVIOJE, — TOJE PAČIOJE, KURIOJE VYKO 
MONTREALIO SPORTININKŲ RUNGTYNĖS SU HAMILTONO SPORTININKAIS. SALĖ VADINASI „MOUNT ST. LOUIS GIMNASE“. JI YRA KAMPE SCHERB- 
ROOKE ST. EAST (244) IR CITY HALL (2145) AVE. ĮĖJIMAS IŠ CITY HALL AVE (2145 m ). ŠIOJE SALĖJE PUBLIKA TURĖS DIDŽIAUSIUS PATO
GUMUS, NES ERDVĖS UŽTEKS BENT PUSANTRAM TŪKSTANČIUI ASMENŲ, KURIEMS BUS PARUOŠTI ATSKIRI STALIUKAI IR ŠOKĖJAI TURĖS PLAČIĄ 

ERDVĘ ŠOKIAMS, KURIEMS GROS GERIAUSIA MONTREALIO LIETUVIŲ KAPE LA BROLIŲ LAPINŲ „ L I T U A N I C A “.
___________

MO^t|rEAL
DIDELIS PASIRUOŠIMAS

Šių metų spaudos balius nu
matomas nepalyginamas su 
Dėt kuriuo buvusiu balium, 
jau vien salė yra tokia, kokio
je niekad dar nė viena lietuvių 
organizacija nebuvo ruošusi ba 
liaus ar kokio subuvimo. Šio
je salėje moterys — ponios ir 
panelės — galės dėvėti ir ba
imes sukneles, jeigu tiktai kas 
panorės. Erdvė nepaprasta, 
apšvietimas liuksusinis. Ap
linkuma klasiška. Net ir auto
mobiliams atskira, vien baliaus 
uaiyvių mašinoms skirta vieta 
— Kiemas, kuriame tilpsta 50 
mašinų. Patogumai tokie, ko
kių niekur kitur dar nebuvo. 
Nežiūrint didelio išlaidų skirtu 
nio, Įėjimas - įžanga bus ta pa
ti, Kaip ir pernai buvo ir tomis 
pat sąlygomis.

Meninė programa.
Baliui įžangą sudarys meni

nis artistų paruoštas Divertis
mentas. Dalyvauti pasižadėjo 
LDTK vadovas p. A. Dikinis 
ir akt. dail. p. J. Akstinas, ku
rie paruošė baliui pritaikytą la 
bai Įdomią programą ir, be to, 
jie abu konleruos. Solo dai
nuos solistė p. B. Žaganavičiū- 
tė-Meilutienė, palydima komp. vyks dailininkai pp. Tamošai- 
8. Uaiievičiaus, kuris, be to, 
gros ir komiškiems p. Dikiny- 
ies su p. Gailevičiūte šokiams. 
Programa bus neilga, gal apie 
45 minutes, bet specialiai 
liui pritaikyta ir, tikime, 
liaus publikai bus įdomi

Laimėjimų aruodas.
Ne loterija, bet susidaro 

laimėjimų aruodas, nes jam be 
suminėtų jau įteikto Brouillet
te & Gagnon Lte, radijo apara
to, p. Kenstavičiaus paaukoto 
foto aparato, dail. A. Tamošai 
tienės sukurto Vilniaus krašto 
tautinio moteriai drabužio, p. 
Fetrauskio padovanotos me
džiagos vyriškam kostiumui, 
be p. Urbonaitės kuriamos lie
tuviškos lėlės, specialiai skirai- 
mos Spaudos baliui, p. Br. Di- 
kinienės gražaus rinkinio bali
nių ir vestuvinių lėlių, p. Dau- 
derienės net iš Hollywoodo at 
vežto Kalifornijos meisterių 
darbo termometro, 
klausomos Lietuvos“ bičiuliai 
prisiuntė naujų dovanų — fan
tų: pp. M. Leknickienė padova 
nojo auksinį rankinį moterišką 
laikrodėlį, o p. VI. Bagdonas 
iš Roberval prisiuntė rankų 
uarbo ant peties laikomą odinį, 
meniškai padarytą,_ rankinuką. 
Pažadėti jau du didžiuliai tor
tai ir Likerių komisijos išdir
binių. Yra dar visa serija ir 
dar pažadėta, bet laikomų pa
slapty fantų, kurie žada būti

SPAUDOS BALIUI 

labai įdomūs ir vertingi, o, gal, 
net sudaryti tūlų staigmenų. 
Žodžiu, susidaro' ne loterija, 
bet laimėjimų aruodas.

Spaudai atskiri stalai.
' Spaudos platintojai gauna 

atskirus stalus. Kas norės, ga
lės platinti spaudą ne tiktai 
kanadinę, bet ir amerikinę, 
australinę, europinę ir tt. Ir 
visokią spaudą, nes spaudos ba 
bus skiriamas lietuviškosios 
spaudos propagandai.

Baliuje gros šokiams 
geriausis Montrealio lietuvių 
orkestras — brolių pp. Lapinų pirmam ketvirty tepajėgė pa- 
kapela — LITUANICA.

Veiks bufetas.
Bufetas turės visokių gėri

mų, kas kokių norės, kaip 
kiais atvejais yra leidžiama 
kerių Komisijos,

Svečių laukiama 
daugelio, nes salė gali priimti 
ligi 2.000 asmenų. Jau užsisa
kė bilietų daugelis tautiečių. 
Be ko kita, dalyvaus radijo apa 
ratą dovanojusios firmos savi
ninkai, kuriems įdomu sužino
ti, kam teks jų skirtasis lietu
vių Spaudos baliui radijo apa
ratas. Tikimasi, kad baliun at-

Kas ji laimes ?
Besidžiaugdamas mano atstovaujamos baldų, šaldytuvų, 

radijo bei elektrinių reikmenų krautuvės BROUILLETTE - 
GAGNON (6014 Monk Blvd., Vile Emard), gražiu žestu — 
skiriant puikų radijo aparatą Spaudos Baliui, kviečiu visus 
maloniuosius savo klijentus atsilankyti baliun, nes bus 
galima laimėti aukštos vertės radijo aparatas.

Tad iki pasimatymo Spaudos Baliuje.
Jūsų Justas Stropus, 

BROUILLETTE & GAGNON LIMITEE ATSTOVAS. 
6672 Beaulieu St., Ville Emard. Tel. TR. 1610.

<' •~.77,7~XK

ANTRAS „TAURO“ TURNYRINIS SUSITIKIMAS.
Praėjusį trečiadienį, sausio DLK Gedimino valties įgula 

23 d., Catholic High School 
salėje „Tauro” krepšininkai tu 
įėjo savo antrą turnyrinį susi
tikimą. Priešas — „Holy Fa
mily“ parapijos komanda, tik 
rodyti šiek tiek atsparumo ir

ba- 
ba-

jau

to-
Li-

čiai. Iš Toronto pranešama, 
kad geram orui esant susidaro 
keli automobiliai, kurie nori pa 
sižmonėti Montrealio visuome
nės, o ypač — mergaičių tar
pe. Yra perspektyvų, kad ir 
iš Ottawos bus svečių, jau ne
kalbant apie Montrealio apy
linkes ligi Quebeco imtinai. Ir 
drąsiai galima teigti, kad nie
kas neapsiriks atvykęs į Spau
dos balių, kuris Įvyks vasario 
9 dieną, vakare.

susirėmė su „Neplaukiančiais“, 
kuriais buvo pasivadinę dalis 
„Tauro“ krepšininkų. Priešai 
atrodė vienodai pajėgūs ir 
rungtynės žadėjo būti kietos 
kovos dvasioje. Tenka paste
bėti, kad žiūrovai tikrai kietą 
kovą, pilną visokių netikėtu
mų, iki pat rungtynių galo ir 
stebėjo. Pirmas ir antras rung 
tynių ketvirtis vertė tikėtis jū- 
ios skautų pergale, nors jau 
antro ketvirčio gale taškų san
tykis buvo „Neplaukiančiųjų” 
naudai. Antram gi kėlinyje 
„Neplaukiantieji“, ne be kieto 
priešinimosi taškų santykį pra 
dėjo kelti dažnais puolimo pra 
siveržimais. Rungtynes šiek 
tiek varžė salės mažumas, nes 
puolime rasti tuščią vietą buvo 
tiesiog neįmanoma. Visas žai 
dimas turėjo būti grindžiamas 
trumpais deriniais. Fizinių kon 
taktų, Kerbeliui esant aikštėje, 
irgi netrūko.

,Nepri-

XK

PAMESTA PINIGINĖ
AV par. salėje š. m. sausio 

-7 d., sekmadienį buvo pames
ta piniginė su pora foto nuot
raukų ir adresų. Radėjas ma
loniai prašomas prisiųsti nors 
loto su adresais šiuo adresu: 
J. Raudonaitis, 2 Oldfield Ave, 
Apt. 4. Montreal, P. Q. Tel. 
WI 2887.

ATVYKSTA 
PROF. KAMINSKAS 

VLIKo narys ir Fondo val
dytojas prof. J. Kaminskas at
vyksta j Montreal} šios savai
tės gale. Pranešimas bus AV 
bažnyčios salėje, šešt. ar sekm. 
Teiraukitės telefonais: CR 
4624, WE 0619, HE 7920.

Iš Montrealio prof, vyksta į 
Toronto, Hamiltoną, Detroitą.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
ir virtuvė ir antras dvigubinis 
kambarys su baldais miesto 
centre, Teirautis telefonu: 

PE 4082 po 7 vai. vakaro.

REIKALINGAS kambarys 
viengungiui Verdun arba Vil

le Lasalle rajone.
Skambinti HE 0991.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
merginai ar moteriai.

750 Fulford, Montreal. 
Teirautis sekmadieniais 10-12.

GERA PROGA!
Labai pigiai parduodu FISH 

& CHIPS su pilnu įrengimu. 
Šis biznis šioj vietoj Įkurtas 
prieš 35 metus. Teirautis 4718 
Wellington St., Veidun, aiba 
telefonu YO 0294.

ATVYKO iš ANGLIJOS
Sausio 10 d. lėktuvu iš Ang

lijos atskrido Bredforde gyve
nęs Povilas Baronas su žmona, 
kurie apsigyveno Montrealy. 
Linkime sėkmingai čia įsikurti.

Tiktai šiomis dienomis iš 
Anglijos atvyko į Kanadą nau
ja lietuvių partija, kurioje 
Montrealy apsistojusieji — 
Viktoras Masaitis, Petras Pa
leckis ir Stasys Kiminas. Lin
kime gražiai čia įsikurti.
APIE DANTŲ GYDYTOJA 

ALDONĄ 
labai gražiai 
alio „Star“, 
ir atvaizdą, 
Jaugelytę dirbančią Victorijos 
dantų klinikoje. Mums malo
nu konstatuoti, kad mūsų tau
tietė tremtinė turi atsakingas 
pareigas mokslinėje klinikoje, 
kuri yra University gat. Vic- 
torijos ligoninės universiteti
nių klinikų kvartaluose.
PASAULINIS FILMŲ FES

TIVALIS MONTREALY 
Teko sužinoti, kad šių metų 

tarptautinis filmų festivalis, 
koks yra buvęs Venecijoje, 
Ivlontevideo, Paryžiuje ir tt., 
šiemet yra numatomas suruoš 
ti Montrealy šią vasarą, 
kiu būdu, montrealiečiams 
matoma galimybė pamatyti 
riausius pasaulio filmus.

VAIKŲ BALIUS
Pas pp. Grybaičius praėjusį 

sekmadienį buvo vaikų balius, 
kuriame buvo ir lėlių paroda, 
sukėlusi dalyvių didelį susido
mėjimą.

Dvi gražiausios lėlės, laimė
jusios konkursą, skiriamos 
Spaudos baliui. Tai p. Br. Di 
kinienės darbas.

palaikyti apylygi taškų santy
ki. Gal, iš kitos pusės, mūsų 
vyrai, dar nespėję pamatyti 
priešo silpnumo, vedė perdaug 
iėtą žaidimą. Antrame gi kė
linyje, pas mūsų vyrus atsira
do tempas ir priešų krepšys 
tiesiog prakiuro. Iš viso mūsų 
komandai reiktų mesti lėto žai 
dimo taktiką. Gerai, kuomet 
žaidžiama lėtai ir daromos kom 
binacijos, bet mūsų komanda 
jokių kombinacijų neturi — tė
ra deriniai ir metimai. Prie jų 
pridėjus spartą, jau būtų šis 
tas.

Rungtynės baigtos „Tauro“ 
naudai 66:27 taškų santykiu, 
žaidė ir taškus pelnė: Bukaus
kas (21), Bunys (17), Intas 
(15), Navikėnas (0), Paulius 
(2), Piečaitis (7), Remeika 
(4). " *
(13), Tassey (2), Flooks (3), 
Sasso (0), Petrie (0), Botham 
(0), Bobitaille (3), Cornell 
(0), Turner (4).

GEDIMINO VALTIS PRIEŠ
„NEPLAUKIANČIUS“

Praėjusį sekmadienį, sausio 
27 d., „AV“ parapijos salėje

„BUBULIS IR DUNDULIS“
neinate linksmojo nudojasi tiktai „Tauro“ sp. kl.

Stalo tenisininkai dar 
į klubą neįstoję ir norį žaisti, 
turėtų paduoti sp. kl. vadovy
bei Įstojimo pareiškimus arba 
kreiptis į sekcijos vadovą J. Ra 
manauską. Ypač būtų gerai, 
Kad daugiau mergaičių įstotų į 
sekciją, nes dabar jų neužten
ka nė komandai sudaryti.

Sekcijos Vadovas.

Jaunių dėmesiui!
Jau yra padaryta sp. kl. 

„Tauro“ jaunių krepšio koman 
dos užuomazga. Jauniai, iki 
18 metų imtinai ir turį norą 
kreipiasi pas J. Ramanauską: 
YO

Priešų Broadwest

Rungtynės baigėsi 29:49 
„Neplaukiančiųjų“ naudai. 
Rungtynes žaidė ir taškus pel
nė: DLK Gedimino valčiai — 
Bukauskas (11), Bunys (H), 
Navikėnas (4), Niaura (3), Re 
meika (2) ; „Neplaukiantiems“ 
— Paulius (3), Intas (16), 
Kerbelis (5), Piečaitis (20), 
Ramanauskas (2), Tumaitis 
(3). . . J. Ramanauskas.

J. Ramanauskas.

DIDELIO MASTO MINĖJI MAS — PROTESTAS.

Artėjančiai šiais metais Ne- vaišėmis. Jaunieji gavo nepa- 
priklausomybės atgavimo šven prastai daug įvairių ir vertin- 
tei paminėti, vietinis ALOK-as gų dovanų, 
yra išnuomavęs didžiulę Mas
sey Hall salę, kuri talpina apie 
3000 žmonių.

Šių metų minėjimo progra
ma be savo antrosios koncerti
nės dalies — bus gausinga sve 
čiais kalbėtojais, kuriais kvie
čiami žymiosios Kanados ir On 
tario provincijos politinio bei 
kultūrinio gyvenimo asmeny- 
oes. Ilgesnj žodį apie Lietuvos 
padėtį tarptautinėj sitacijoj tu
rės vienas pasižymėjęs kanadie 
tis profesorius.

Ruošiamas minėjimas siekia 
atkreipti svetmitaučių akis į 
kenčiančią Lietuvą ir todėl bus 
stengiamasi nekartoti kiekvie
nais metais įvykstančios „savų 
jų tarpe“ procedūros.

Lietuvių visuomenė kviečia 
nia gausingai ir solidariai at
silankyti, nes be meniško kon
certo svečių tarpe bus ir trum 
pesnis lietuviškas žodis. Taip 
pat ALOKas prašo visus tau
tiečius prisidėti nors ir kuklio
mis aukomis prie minėjimo pra 
vedimo, nes išlaidų susidarys 
apvali suma. Aukų liekana bus 
skiriama lietuviškumo palaiky
mo reikalams.

Smulki minėjimo programa 
ir laikas bus sekančiuose „NL” 
numeriuose.

ŠAUNIOS VESTUUVĖS.
Sausio 12 d. šv. Antano baž 

nyčioje kun. Bacevičiui atlai
kant vedybų apeigas susituokė 
Jonė Grinskaitė su Vytu Vin
geliu. Vestuvių vaišės buvo 
Dovercourt ir Queen lenkų sa
lėje, dalyvaujant apie dviem 
šimtam svečių. Jaunosios tė
veliai pp. Grinskai, savo vy
liausiai dukrai suruošė tikrai 
šaunias vestuves su gausiomis

Naująjį gyvenimo kelią pra
dedant, Jonei ir Vytui Vinge
liams linkėtina saulėta ateitis.

GRAŽIOS 
SUŽIEDUOTUVĖS.

Kalėdų švenčių proga susižie 
davo Izabelė Grubevičiūtė su 
Adolfu Simonavičium. I. Gru- 
bavičiūtė yra jauniausia pp. 
Grubavičių dukra, o jos suža
dėtinis — naujas ateivis, bet 
jau sugebėjęs per keletą metų 
šioje šalyje sukurti sau gražų 
ateities pagrindą. Šių jaunuo
lių vestuvės 
sarį.

PAKĖLĖ
Bravorų 

batt pakėlė 
ginimus 
bravoruose 8 et. už valandą ir, 
be to, 17 bonais pragyveni
mo pabrangimui išlyginti, o iš 
tarnavusiems 3 metus duos 
500 dol. paskolos be procentų 
namams statytis. Vidutinis at
lyginimas dabar yra 1,55 dol. 
už darbo valandą.

JŪROS SKAUTŲ ŠOKIAI
Vasario 10 d. (sekmadienį) 

402 Bathurst St., ukrainiečių 
salėje Įvyks jūros skautų ruo
šiami šokiai. Pradžia 8 vai. va
karo. Kviečiami visi atsilan
kyti. Prie geros muzikos, erd 
vioje, Įvairiai apšviestoje salėje 
smagiai ir jaukiai prabėgs va
karas.

K. R. Vaidoto laivas.

TAUTIETI, dalyvaudamas Ne 
priklausomybės minėjime ir 
duodamas auką Laisvės Kovai, 
pasirodai mažos ir kankina
mos, bet sąmoningai susirikia

vusios Tautos nariu.

numatomos pava-

ATLYGINIMĄ
kompanija J. La- 
darbininkams atly 

Toronto ir Londono

JAUGELYTĘ 
atsiliepė Montre- 
kuris įsidėjo net 
rodantį Dr. A.

To
nu 
ge

Kas dar 
nutikimo — A. Rūko veikalo nariai. 
— „Bubulis ir Dundulis“ — i 
galės pamatyti dar kovo 2 die- i 
ną 4 veil, po pietų Gesu Hali, i 
1200 Bleury. O kas jį jau ma- 1 
tė, galės dar kartą pasigrožė- : 
ti ir visą popietį pasidžiaugti, 
nes šis veikalas įdomu pama
tyti ne kartą, bet kelis kartus. 
Šis gi spektaklis bus jau pas
kutinis Montrealy, todėl nie
kas tenepraleidžia šios progos 
neišnaudojęs.

LIGONYS
P. Juzei Šimelaitienei Notre 

Dame ligoninėje sausio 28 die
ną padarytos dvi operacijos, 
po kurių ligonė dar nekaip jau 
čiasi.

P. Bakanavičienė jau penk
tas mėnuo kai serga ir labai pa 
mažu taisosi.

P. Valentinas Jasiulionis at
vyko iš Norandos į Montreal} 
gydytis.

P. Agotai Požerienei dr. Ra 
binovičiaus ligoninėje padary
ta operacija.

Notre Dame ligoninėje gy
dėsi ir p. A. Sargūnienė.

Staigūs oro kitimai netikėtai 
paguldo į lovą tai vieną, tai ki
tą tautietį.

Visiems sergantiems linkime 
greičiau pasveikti.

GELEŽINKELIEČIŲ 
DELEGACIJA

besirūpinant dėl pakėlimo dar
bo atlyginimo lankėsi Ottawo- 
je ir reikalavo pakelti atlygini- 

, mus. Klausimas dar nesąs iš- 
. spręstas. Labai galimas daly

kas, kad gali prieiti ir prie 
streiko, jeigu nebus atsižvelgta 

darbininkų reikalavimus.

STALO TENISININKŲ 
DĖMESIUI!

„Tauro“ stalo teniso sekcija 
jau įsigijo stalą. Treniruotės 
vyksta kasdien maždaug nuo 7 
vai. iki 11 vai., o šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo pie.tų, A. 
V. parapijos patalpoje. Stalu

Į

0934’.

VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS 

praėjusį šeštadienį turėjo 20 
metų susilaukę 
Bronė Džiaugai. 
Šv. 
je
nų.

I Vyriškų ir Moteriškų
RŪBŲSIUVĖJAS I;

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- į 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- $ 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. į

ED. KONDRATAS. |
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. , i 

Tel. L L 9626. i'

*

pp. Juozas ir 
Balius buvo 

Kazimiero parapijos salė- 
Dalyvavo apie 200 asme-

„ICE FOLLIES“
Garsusis New Yorko bale

tas, vaidinąs ant pačiūžų, vasa 
rio 3—8 dienomis vėl Montre 
alio Forume duos pasakiškus 
spektaklius. Patartina nenueiti 
} 10 kino filmų, bet nueiti į šio 
baleto spektaklį bent vieną kar 
tą.

AUDĖJAI REIKALAUJA 
pakelti valandinį darbo atlygi
nimą 25 centais, atsižvelgiant 
į pragyvenimo pabrangimą. Ka 
dangi darbdaviai nesutinka tiek 
pakelti, tai klausimas perduo
tas provincijos tarpininkauja
mąja! komisijai.

SKAUTŲ VIENETŲ 
VADOVAMS,

Vasario mėn. 3 d. darome 
slidėmis vienos dienos iškylą į 
kalnus. Visi skautai, vyčiai ir 
jūrų skautai, esą per 14 metų 
amžiaus ir turintieji slides bei 
aprangą, renkasi 7 vai. 30 min. 
C. P. R., Windsor stotyje prie 
spaudos kiosko.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei- j 

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. JUSKAiTiS
907 Dundas West, Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

Mūsų maršrutas bus sekan
tis: 8 v. ryto traukinys išvyks 
ta j St. Agathe, 10,45 v. esa
me St. Agathe, iš kur pradeda
me 14 mylių slidinėjimą, 2 
vai. pp., pertrauka Sun. Valley 
ūkyje, 4 vai. pasiekiame St. 
Adele, 4,30 pp. išvykstame 
traukiniu namo, 7,30 vėl esame 
Windsor stotyje.

Kiekvienas su savim pasiima 
slides, slidinėjimo aprangą ir 
sumuštinių. Kelionė ir kitos iš 
laidos bus apie 3,50 dol., ką 
kiekvienas irgi privalo pasiimti 
su savimi.

Skautai, norintieji įsigyti sli 
dininko specialybę, per savo 
draugininką jam įteikia pareis 
kimą iki vasario mėn. 1 d.

Kovo mėn. 9 d., sekmadieni, 
3 v. pp. Šv. Kazimiero proga, 
Skautų Būkle, 3703 De Bul
lion, yra šaukiama iškilminga 
Tunto sueiga. Visi dalyvauja 
unifermuoti.

____________ ________ »
DARBO GAVIMO 

REIKALAI

Yra patirta, kad dabar į dar 
bus priima: 1) Longueu.loje 
karinės siuvyklos. Priima kas 
dien, bet lietuviai čia neatvyks 
ta ir darbo nejieško. 2) Lai
vų statyklos Vickers priima 
tam tikrų specialybių. Vario 
suvirintojai ir kiti panašių spe 
cialybių galėti; ten kreiptis. 3) 
Lėktuvų fabrikai Canadair taip 
pat priima įvairius specialistus, 
bet patariama turėti geras ang
lų rekomendacijas, 4) Moteris 
(gali būti ir su vyru) gali gau
ti darbo dviejų asmenų šeimo
je. Duodamas butas, apie 25 
dol. atlyginimo ir maistas. Tei 
rautis telefonais: namie — CR 
9421 ir įstaigoje — LA 3434. 
Galima susikalbėti lietuviškai.

MONTREALIS TVARKOSI
Pernai Montrealio miestas 

Psktn. St. Naginionis, išasfaltavo 38 mylias gatvių ir 
Tuntininkas. nutiesė 67 mylias šaligatvių.
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