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VASARIO 16 D. AKTO SIG 
NATARO, VLIKO NARIO 

IR TAUTOS FONDO VAL 
DYTOJO ŽODIS.

Brangūs Tautiečiai!
Didvyriškas kapitono Car- 

sen žygis, gelbint savąjį laivą, 
sužadino jam viso pasaulio šir 
dingą dėmesį. Jį, išgelbėtą, pa 
sitiko ir pagerbė New Yorko 
miniu minios. Lietuvių tau
ta, žiauraus bolševizmo bangų 
plaunama, kovoja už savo bū 
vi, už mušti Tėvynės laisvą 
ateitį jau visą dešimtmetį. Bet 
jos balsas, atskirtos nuo lais
vųjų Vakarij geležine uždan
ga, retai kada čia išgirstamas, 
nors kraujuose plukdoma, trė
mimų ir vargo slopinama Lietu 
va desperatiškai šaukiasi Va
karų ir mūsų pagalbos. Šau
kiasi nenustodama vilties kovą 
laimėti.

Ir mes pagrįstai tikime, kad 
Lietuva bus laisva. Dar nie
kuomet Lietuvos byla laisvuo 
se Vakaruose nebuvo sužadi
nusi visuomenėj ir vyriausybė
se tiek dėmesio, kaip šiandien. 
Kai vis balsiau kartojami rnū-
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su okupanto nusikaltimai, Lie 
tuva yra minima, kaipo pirmu 
tinė Sovietų auka. Nepabai
giamos ir be pasėkų kalbos 
apie taikos pasauliui patikrini 
mą terodo, kad viltis taiką pa- 1 
tikrinti taikiomis priemonėmis 1 
yra palaidota. Vis didėjąs gin
klavimosi rungtyniavimas, at- 
lodo, ras pagaliau neišvengia
mą išeitį naujam ginkluotam ■ 
konflikte. Jame ir mes mato
me mūsų Tėvynės išlaisvini
mo galimumą.

Bet mes, lietuviai, atvykę į 
Ameriką prieš kelis dešimtme
čius, arba dar tik vakar atsi
radę šiame krašte, kurio vy
riausybė ir visuomenė rodo 
tiek palankumo Lietuvos rei
kalui, neprivalome užmiršti, 
kad mes esame pirmutiniai ir 
patys atsakingieji Lietuvos 
laisvės kovotojai. Nei valandai 
neprivalome užmiršti, kad lie
tuvių tauta yra įvykių pastaty 
ta prieš likiminį sprendimą — 
žūti ar išlikti. Mes turime ži
noti, kad su lietuvių tautos su 
žlugdymu žlugtų mūsų broliai 
ir seserys, žulgtų mūsų tautos 
kultūrinis lobynas; žlugtų pats 
tautinės kultūros šaltinis atei
čiai, tiek mums visiems savas 
ir brangus.

Sukaupkime visas mūsų jė
gas, kad kuo galėdami padėtu 
me mūsų kovojančiai tautai at 
gauti laisvę, išlikti, atsikurti 
naujam kūribiniam gyvenimui, 
pagrįstam demokratijos pra
dais. Dėkimės į bendrąją lais
vojo pasaulio kovą, kad laisvė 
teisė ir žmoniškumas pakeistų 
smurtą, pavergimą, žmogaus 
žiaurų prievartavimą. Tuo pa 
tarnausim ir mūsų tautai, jai 
skirdami geriausias mūsų pas
tangas.

Mūsų kovoje už Lietuvos iš 
laisvinimą buvome vieningi. 
Išlaisvinimo siekdami, turime 
pasilikti vieningi, ligi kova bus 
laimėta. Šiandien labjau vie
ningi, kaip kada nors esame bu 
vę. Yra mūsų tarpe ir tokių, 
kad mes tos, momento diktuo
jamos, vienybės, kaip ir pra
dedame netekti. Laikiniai ne
sutarimai mūsų kovos vadovau 
jančiame organe — Vyriausia 
jame Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitete, — neišlyginti. VLIKo 
ir mūsų pasiuntinių santykiai 
tiekia tiems žmonėms progų sė 
ti dezorganizaciją pačioj mū
sų visuomenėj, puoselėti asme 
niniais ar grupiniais interesais 
grindžiamas mintis ir viltis, 
bandyti mūsų jėgas skaldyti. 
Neleistinas paraustinis darbas, Tėvynei! 
kai tyra Lietuvos byla, tau
tos krauju ir jos vargais iš-

JAV atšauks iš SSRS atstovybes?
Praėjusi savaitė davė daug 

naujų įdomių faktų, kurie bus 
reikšmingi ateičiai.

Kai Anglijos sosto įpėdinė 
Elzbieta buvo išvykusi į Afri
kos Rodeziją ir ruošėsi vizito 
į Australiją ir Naująją Zelan
diją, vasario iš 5 į 6 naktį

MIRĖ ANGLIJOS KARA
LIUS JURGIS

Po operacijos jis neblogai 
jautęsis ir mirties naktį ramiai 
gulęs į lovą. Bet mirtis atėju
si stagiai ir netikėtai.

Karalienė Elzbieta grįžo lėk 
tuvu į Londoną, o iš New Yor 
ko į šermenis nuvyko brolis bu 
vęs karalius Eduardas.

Vasario 5 d. Paryžiuje 

skaidrinta, yra reikalinga vie
ningų vyriškų pastangų ją gin
ti ir visos galimos viešumos.

Kuriam mūsų neaišku, kad 
tos pastangos yra su visu griež 
tumu smerktinos? Nežiūrint 
laikinių nesutarimų, vieningas 
kovos vadovavimas turi būti ir 
bus išlaikytas. Mūsų visuome
nės konsolidacija mūsų vyriau 
šiam uždaviniui siekti turi bū 
ti — ir kuogreičiausia — pa
siekta. Šiandien turime būti 
vieningi kaip dar niekuomet.

Esame vasario 16-osios mi- 
■ nėjimo išvakarėse. Anų laikų 

iląimėjimų prisiminimas,' ku
rių pasėkoje galėjome atkurti 
Lietuvą nepriklausomam gy
venimui, tebūnie mums paska
tinimas suburti mūsų jėgas 
ryžtingai kovai už musų laisvą 
ateitį. Tebūnie prisiminimas, 
kad sėkminga kova be pakan
kamų lėšų yra negalima. Pa
klauskit, Brangūs Tautiečiai, 
jūsų širdies balso ir jo nurody 
mu dėkite jūsų auką Tėvynei 
laisvinti. Būkite tikri, kad jū
sų sunkiai uždirbtas ir paauko 
tas pinigas bus tikslingai ir tau 
piai panaudotas mūsų bendro
jo uždavinio įgyvendinimui.

Lietuvi, kuris apleidai tavo 
tėvų kraštą dar anais laikais, 
net kurio atsiminimą mokėjai 
išsaugoti savo širdy su nuosta 
biai gyvu ir jautriu skaidru
mu ;

Lietuvi, kuris dar neseniai 
apleidai Lietuvą ir šimtais sai
tų tebesi surištas su visu, ką 
esi ten palikęs brangaus ir ne 
užmirštamo,

Atlik savo pareigą kovojan-

VI.

pa- 
ko- 
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pa- 
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ĮVYK1Ų APŽVALGA 
remti, pradėjo prieš ją kursty 
ti komunistus, paskui juos : 
kariškai apmokė, apginklavo ir ] 
pagaliau komunistus pripažino 
kaip Kinijos vyriausybę.

Reikšmingas faktas, kad pre 
zidentas Trumanas pasiūlė 
Kongresui priimti rezoliuciją, 
siūlančią

SUDARYTI EUROPOS 
VALSTYBIŲ FEDERACIJĄ 
ATLANTO PAKTO RIBOSE

Šia prasme reikia kreipti dė 
mesys ir tam faktui, kad vaka
rų užsienių reikalų ministe
rial —
ACHESONAS, EDENAS IR 
PRANCŪZIJOS UŽSIENIŲ 

REIK. MIN. TARSIS SU 
ADENAUERIU.

Po to, kai į Šiaurės Atlanto 
pakto valstybių tarpą priimtos 
Graikija ir Turkija, kai ratifi
kuojamas Šumano planas, kai 
Paryžiaus pasitarimuose pakar 
totinai susitarė D. Britanijos 
ir Prancūzijos užsienių reikalų 
ministerial, kai susitarta dėl 
BENDROS EUROPAI GIN

TI KARIUOMENĖS,
visi klausimai 
vieną punktą, 
veris ne veltui 
Europos kariuomenė turi būti 
tokia, kuri ne tiktai priešą at
remtų, bet ir sutriuškintų. O 
JAV gynybos komisijos pirmi
ninkas pareiškė, kad reikia dar 
laimėti laiko, kad priešas, ku
ris turi pavergęs jau 800 mi- 
honų gyventojų, būtų 
kintas.

KAIP SENSACIJA 
SKAMBĖJO VIENO 

VIO EPOPĖJA
Stokholme jį buvo pagavę 

sovietų agentai ir iš atstovy
bės bandė lėktuvu išgabenti į 
Rusiją, bet jam pasisekė pa
bėgti. Jį gatvėmis vijosi SSRS

SAVAITINĖ POLITINIŲ 
PASIBAIGĖ JTO PILNA

TIES POSĖDŽIAI.
Baigdamas posėdžius pirmi 

ninkas pasakė, kad beveik vi
sas laikas buvęs paskirtas sau
gumo reikalams. Baigiamąja- 
me posėdy pilnatis priėmė J 
AV, DB ir Prancūzijos pasiū
lytą rezoliuciją, kad politinių 
Korėjos klausimų svarstymas 
atidedamas specialiai sesijai, 
kuri bus sušaukta, kai Korė
joje bus padarytos paliaubos. 
Deja, derybos Korėjoje dėl 
liaubų neina pirmyn, nes 
munistai nesutinka nei su 
laisvių grąžinimu, nei su 
baubų vykdymo kontrole, 
kitais klausimais.

Už tai naujojo Egipto kabi
neto dėka
SUECO SRITY ATSTATY

TA TVARKA.
Naujasis premjeras pasisa

kė, kad Egiptas eina su vaka
rais, prisideda prie artimųjų ry 
tų saugumo akcijo ir randa 
būdus susitart su D. Britanija. 
Tai yra labai didelis taikos 
įnašas.

Labai būdingu ir simpto- 
. mingu įvykiu reikia laikyti tai, 

kad
JAV SVARSTO SAVO ATS 
TOVYBIŲ UŽDARYMĄ SO

VIETŲ VALDOMUOSE 
KRAŠTUOSE.

Konstatavus faktą, kad So
vietai, suvaržė diplomatinių 
atstovybių narių judėjimą, 
juos beveik įkalino, JAV ran
da neprasmingu dalyku laiky
ti ten savo atstovybes. Na, o 
kai atstovybės bus likviduotos, 
kai nutruks visokie santykiai, 
pasidarys visai aiškios išvados.

Panašių įvykių raidoje tenka 
konstatuoti ir tą faktą, kad 
JTO PILNATIS PASMERKĖ 
RUSIJĄ UŽ SULAUŽYMĄ 
SUTARTIES SU KINIJA.

Čiangikaišeko atstovai patie- agentai, bet iš vienos krautu- 
kė aiškių įrodymų, kaip Mask vės jis iššaukė policiją ir išsi- 
va, pasižadėjusi Kiniją net gelbėjo.

IMIGRACIJA KANADON
Oficialios Kanados valdžios 

žinios praneša, kad 1951 metų 
per 11 mėnesių į Kanadą yra 
Įvažiavę asmenų: 
Iš Anilijįos . 
Iš JAV . 
Belgų ..... 
Danų .... 
Olandų 
Suomių 
Prancūzų 
Vokiečių . . 
Islandiečių 
Norvegų 
Švedų .... 
šveicarų 
Albanų 
Arabų .... 
Armėnų 
Bulgarų 
Kinų .... 
Čekoslovakų 
Indokiniečių

’ Graikų 
' Žydų .... 
1 iraniečių . . 

Italų ....

KANADON ATVYKSTA 
VLIKO NARYS IR TAUTOS 

FONDO VALDYTOJAS
prof. J. Kaminskas.

Gauta tikrų žinių, kad šį 
penktadienį, vasario 8 d., 7,20 
rnin. vakaro Montrealin atvyks 
ta Vliko narys ir Tautos Fon
do valdytojas prof. J. Kamins
kas.

Iš jo gautų žinių seka, kad 
jis nepasiryžęs Montrealy da
ryti didelio viešo pranešimo, o 
tiktai norįs kalbėtis su organi
zacijų atstovais, susitikimą, 
su kuriais orianizuoja Tautos 
Fondo Atstovybė, šį sekmadie 
nį, 5 vai. po pietų Queen’s 
viešbuty, Windsor ir St. Ja
mes kampe. Bet gali būti, 
kad bus dar sutartas, su juo 
susitikimus, ir viešas praneši
mas, kuris tokiu atveju būtų 
AV bažnyčios alėje sekmadie
nį. Apię tai galima bus suž.- 
noti Spaudos baliuje, kuriame 
bus pranešta visa jo lankymo
si programa.

Bendrais bruožais, prof. Ka
minskas Montrealy bus ligi va 
sario 11d. ir po to vyks į Ha-
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miltoną, paskui — į Oakvillę 
ir gale — į Toronto, kur tikisi 
būti apie vasario — 15 
dieną.

• Sveikiname mūsų didžiųjų 
Vadovaujamųjų Veiksnių ats
tovą, pirmą kartą lankantį Ka 
nadą ir linkime geros jo mi
sijai sėkmės. Sveikiname atsi
lankiusį į didžiausį Kanados 
miestą ir didžiausią Kanados 
lietuvių koloniją— Montrealį!

Japonų 
Jugoslavų 
Vengrų 
Malajų 
Meksikiečių 
Negrų 
Lenkų 
Portugalų 
Rumunų 
Rusų 
Ispanų 
Sirijiečių 
Turkų . . . 
Ukrainiečių 
Kitokių 
Estų '.. . . 
Latvių 
Lietuvių 
Viso . .. .

17
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VILNIAUS RADIJA KLAUSAN
Klaipėda. Priminimui Klai

pėdos „išvadavimo“, sausio 28 
d. Klaipėdos m. vyr. architek
tas Černiauskas pabrėžė, kad 
prieš 7 m. Klaipėda rasta 60 
proc. sugriauta. Iki šiol sure 
montuota ar naujai pastatyta 
420 gyv. namų, daug skverų ir 
parkų, išplėstas prekybos uos 
tas, pernai pastatyta 25 indivi 
dualiniai namai, kurių tarpe 
Jurkui ir Šeškui ir kitiems. 
Kas tie „kiti“ — nesakė, bet 
yra žinoma, jog tai rusai, pi
nigus pelną vežiodami juodąjai 
rinkai prekes.

Uostas esąs išplėstas, laivų 
statyklos siekia net Smeltę, 
Dėt Černiauskas nepasakė, kad mečio planą, pralenkdamas Jur 
uosto plėtime ir laivų statyklo
se, be kitų, dirba dviejų pri
verčiamojo darbo stovyklų ka
liniai, kurių viena yra Smeltė
je, kita Janiškėj. Nepriminė, 
kad mieste gyvena 80 proc. ru 
su, kad Tauragės gatvėj (da
bar — P. Cvirkos), priešais bu 
vusius Lietuvos banko namus, 
pastatytuose namuose turi tei 
sę gyventi vien rusai, uosto tar 

vajui pirkti naują linotypą — nautojai. Nepasakė, kad jo 
paaukojo. minimų travelių laivyno žve-
P. p. O. ir A. Urbonai jais vengiama priimti lietuviai;

iš Toronto ................. 5,— jiems palikta teisė žvejoti vien
Aukotojams, pp. O. ir A. Ur Kuršių mariose.

bonams nuoširdžiai dėkoja už Vabalninkas. Aušros kol- 
paramą Sp. b-vė „NL“. chozo pirmininkas Balys Bo-

jau susiveda į 
Gen. Eisenho- 
pareiškė, kad

sutriuš

NU- 
LAT-

gužą tarybinės armijos ir lai
vyno 'sukakčiai pagerbti pri
vertė gyventojus pirmaisiais 
atlikti miško paruošos darbus. 
Kalviai, Vaišėnai ir Juozapov 
apkaustė roges ir ratus, ir da
bar laukia, kada iškris daugiau 
sniego ir spustels šaltis. (Lie
tuvoj pradėjo šalti sausio ant 
roj pusėj, bet šaltis sukasi 
apie 5 laipsnius). Bogužos uo
lūs talkininkai — Počka, Pa
vilionis, Kasiliūnas.

Jėznas. Šviesos Kelio kol
chozo pirm. Jon. Asipavičius 
(kapsas) išpildė virš laiko vi
suomeninės givulininkystės tri

Naujo NL llnotypo fondo vajus
Linotypo vajus nor ir iš lė 

to, bet susilaukia GG „Nepri
klausomos Lietuvos“ skaityto
jų dėmesio. Ne tiktai tautie
čiai tam tikslui perka šėrus, 

Prof. J. Kaminskas, bet kai kas jų siunčia ir aukų. 
Tautos Fondo Valdytojas. Paskutiniu metu Linotipo

barko Pirmūną. Jis gyvulius 
kas 2 vai. šeria, kas 4 vai. gir
do, užtai gyvuliai nepripažįs
ta jokių trimečių. Pastatė vi
suomeninius namus, plytinę, 
200 arklių galvoms galvidę ir 
sausio 29 d., prieš auštant, sap 
navo automatinį gyvulių gir
dymą ir šaltą veršelių augini
mą. Pašarais iš anksto pasirū
pino, juos griežtai apribojo, 
taip kad, reikia tikėtis, nerei
kės, kaip pernai, iš kolchozi- 
ninkų milicijai atiminėti turi
mus leidžiamai karvei pašarus, 
už ką moterys milcininkams 
ant galvų užvoždavo pamazgų 
kibirus.
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MUSŲ MOKYTOJAMS
Esame stebėtojai 

to reiškinio, apie 
jau pasisakyti.

Sekant visų kontinentų lie
tuvių spaudą, nusistebėjimą ke 
na laktas, kad nė vienam laik
raščiui nesiūloma tiek pamo
kymų ir neduodama tiek nu
rodymų, ką ir kaip rašyti, kaip 
„iv epr įklausomai Lietuvai“, 
šiam laikraščiui mokytojų, pa
tarėjų ir pabarėjų — nors ve
žimu vežk.

Kyla klausimas, kodėl gi 
taip yra? Kodėl šis laikraštis 
mokytojų, patarėjų ir pabarė
jų turi iš visų keturių pasaulio 
pusių ir iš visų šonų — ir de
šinės, ir kairės ir net iš tokio 
šono, kuriam ir vardo negali 
auoti?

Regis gyvename gi Ameri
koje, kurios žmonės giriasi ir 
net dažnai didžiuojasi laisvė
mis. Čia net stipriai mėgstama 
linksniuoti laisvės žodis. Deja, 
praktikos siekiama tur būt 
priešingos, jeigu laisvojo žo
džio bijoma. Ir iš kairės ir iš 
dešinės mus bando įstatyti „į 
gerą kelią”, — atseit — į sa
vąją generalinę liniją. Kartais 
su tais pamokslais prieinama 
net ligi kurjozų, kaip tai atsi 
tiko su vienu pamokslininku, 
kuris, pasisakęs, jog kanadiš- 
kųjų laikraščių neskaitąs, vis 
dėlto drįso smerkti, matyt jam 
pasufleruotą, nepatikimą laik
raštį, na, kaip tokiais atvejais 
natūraliai gali pasitaikyti — 
nepataikė ir vietoje norimo pa
smerkti „svetimo“ laikraščio— 
pasmerkė „savąjį”...

„Nepriklausoma Lietuva“ ii 
gai ir kantriai klausiusi visų 
pamokymų, nurodymų ir pa
barimų, nori trumpai ir aiškiai

.„.sakyti.
„Nepriklausoma Lietuva“ 

gerbia ne tiktai demokratines 
laisves, bet ir demokratines tei 
-es, taigi ir teisę pasisakyti 
taip, kaip ji randa teisinga. 
Todėl kiekvienas rimtas ir aiš 
kus žodis, nežiūrint to, kieno 
jis būtų pasakytas, randa vie
tos „Nepriklausomoje Lietu
voje“. 
„Nepriklausoma Lietuva“ sa
vo skaitytojus informuoja apie 
viską; apie sena ir nauja, apie 
naujus politinius vėjus ir ten
dencijas, kurios ypač, pasirodo 
lietuvių tarpe. Todėl „Nepri
klausomos Lietuvos“ skaityto jai, patarėjai ir pabarėjai, ačiū 
jai pirmieji sužinojo ir apie jums už jūsų pastangas, bet 
Lietuvių Rezistencinę Santar- Kanados Lietuvių Centro Ta- 
vę, ir apie Diplomatijos Šefo ryba turi per 20 narių, kurie 
planus, ir apie konferencijas yra sąmoningi žmonės ir jie 
New Yorke, Washingtone, ir duoda „Nepriklausomos Lietu 
apie Amerikos lietuvių Tary- vos“ redaktoriui nurodymų ir 
bos žygius Lietuvos laisvini- nustato jo laikysenos gaires, 
mo byloje, ir apie Diplomatų J. Kardelis.

labai keis- 
kurį verta

derybas su VLIKu, ir apie Lie 
tuvių Atgimimo Sąjūdžio užsi 
mojimus, ir apie vyriausiame 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
te — VLIKe — vykstančius 
laktus, ir apie lietuvių organi- 
zanijų nutarimus Australijoje, 
Vcnezueloje ir tt. Reikia pa
brėžti, — skaitytojai sužinojo 
objektyviai, nieko nenutylint 
ir nesutasuojant, kaip padaro 
kaikuri srovinė spauda.

Žinoma, žmogus — ne maši
na. Mašina ir tai nefunkcio- 
nuoja absoliučiu tikslumu, nei 
ritmu, nei tempu. Kaikada 
kas ir netobuliau patiekiama. 
Kartais ir liapsus koks pra
sprūsta. Bet, nors tai prieka- 
bininkams ir sudaro didelį 
džiaugsmą, kurį jie išnaudoja 
pasigardžiuodami, bet esmėje, 
žiūrint visumos, — „Nepri
klausoma Lietuva“ viską skai
tytojams duoda galimai objek
tyviai, toleruodama žmonių įsi 
tikinimus ir nusistatymus.

Pabrėžtina, kad „Nepriklau 
soma Lietuva“ visus tautiečius 
traktuoja lygiomis, nežiūrint 
jų religinių, srovinių ir kito
kių įsitikinimų. Bet čia reikia 
pasakyti, kad ji brangina nuo
širdžius žmonių įsitikinimus, 
tačiau ne propagandinius, kad 
kiekvienoje kryžkelėje kas 
Evangelijos pasmerktu būdu 
šoukia „Viešpatie, Viešpatie, 

Mes žinome, 
yra ir. tokių

— aš toks“, 
kad lietuvių 
ir kitokių įsitikinimų, ir jei 
jie yra geri lietuviai ir dori 
žmonės, — jie mums yra ly
giai brangūs ir gerbiami. Jei
gu mūsų pastangos yra bend
ruomeniškos, lietuviškai visuo 
meniškos, tai mums pirmiausia 
reikia žiūrėti, kas mus jungia, 
o ne tai, kas mus skiria.

Šia, bet žymiai praplėsta 
prasme, mes vertiname ir mū
sų visų vadinamųjų veiksnių 
veiklą. VLIKas, Diplomatai, 
Lietuviškoji Bendruomenė, 
lietuvių organizacijos ir pavie
niai lietuviai, — tai yra mūsų 
tautos šeima, kuriai dera 
dirbti vieningai ir suderintai, 
nes to reikalauja sąlygos. To- 

Ypač — informacija, dėl „Nepriklausoma Lietuva“ 
at virai pasisako prieš tuos, 
kurie šitą vienybę ardo, pažei
džia ir trukdo jai susidaryti.

Tokia yra, kalbant iš esmės, 
faktinoji padėtis.

Todėl, gerbiamieji mokyto-

PONŲ RUTKAUSKŲ ŠEIMAI
ir panelėm Aldonai, Stasei, Nijolei Rutkauskaitėms,
netekus brangios motutės, gilią ^užuojautą reiškia

K. Karaška, A. Matas, J. Mališauskas,
| P. Sarapinas, R. Michalauskas.

NAUJAS LIETUVIŲ TRANSPORTAS
Kolaričius Doras 
Akstinas Juozas 
Akstinienė Elzė 
Ambakas Zosė 
Ambakas Vytautas 
Bliskis Ona 
Bliskis Varneris 
Bliskis Valteris 
Kazlauskas Genovaitė 
Kazlauskas Nijolė 
Krujelskis Adelė 
Krujelskis Janina 
Tchorznickis Alina-Rita 
Tshorznickis Ligija 
Barsys Elfrieda 
Barsys Barbara.

Kun. V. Šarka.

Maloniai Jums pranešu, kad 
1952. I. 27 d. laivu „Anna 
Salen“ išplaukė iš Bremenha- 
ven'o į Kanadą lietuviai: 
Kiškis Jonas 
Dr. Kulpavičius Alfredas 
Kulpavičienė Nora 
Dr. Norvaišienė Emilija 
Portofejus Adolfas 
Schneider Jacob 
Šmidtas Adolfas 
Šmidtas Oskaras 
Vaitkienė Julijona 
Žilys Antanas 
Žilienė Augustė 
•Greifenbergeris Vytautas 
Butkevičius Freda 
Butkevičius Burkhard

Ką nutarė Europos laisvės sąjūdis
DR. S. BAČKIO ŽODIS Į LIETUVĄ PER AMERIKOS BALSĄ 

Apie centro ir Rytų Europos konferencijos nutarimus Lon
done, 1952. 

Konferencijos darbuose ly
giomis dalyvavo laisvųjų ir pa 
vergtųjų kraštų atstovai. Dar
bų eigą sekė JAV stebėtojai, 
visų kraštų spaudos atstovai 
ir apie juos kalbėjo radijas. 
Konferencijoje buvo svarsto
ma esamoji pavergtuose kraš
tuose padėtis politinėje, ekono 
minėje, socialinėje, kultūrinė
je srityse ir buvo priimtos gai- vinti atėjo, bet pavergti, 
rėš, kaip po šių kraštų išsilais- > 
vinimo reikės tuose kraštuose 
tvarkyti komunistinio režimo 
suardytą gyvenimą visose sri
tyse ir kaip santykiauti su vi
sa laisvąją Europa. Laisvųjų 
kraštų atstovai erengingai da-

I. 20. dd.
lyvavo mūsų darbuose ir kon
ferencijos baigimo proga bu
vo priimtas laisvųjų kraštų ini 
ciatyva nutarimas, kurio svar
biausios mintys yra šitokios.

1. Sąjungjininkų įkariuome- 
nė išlaisvino Vakarų paverg
tas tautas, o Centro ir Rytų 
Europoje tik pasikeitė okupan 
tai. Sovietų armija ne išlais-

Brangūs Broliai ir Sesers 
Tėvynėje!

Sausio 21 d. prasidėjusi Lon 
done Centro ir Rytų Europos 
kraštų konefrencija baigia sa
vo darbus sausio 24 d. dideliu 
mitingu, kur kalba Anglijos, 
Prancūzijos, Belgijos valsty
bių vyrai bei pavergtųjų kraš
tų atstovai. Šioje konferenci
joje dalyvavo visų laisvųjų 
Europos valstybių politinių 
partijų lyderiai, ..paųlamenta- 
lai. Pavergtuosius kraštus ats 
tovavo įvairių politinių rovių 
atstovai.

Konfeernciją sveikino Ang
lijos, Belgijos Vyriausybės, 
perduodamos geriausius lin
kėjimus.
tter.------ hkt--- »

DR. J. RAGUVIS.

NAUJA JTO VALSTYBE
LĖKTUVU IŠ PARYŽIAUS.

Šios pilnaties metu JTO ad esančioje šventykloje guli pa- 
hoc komisija skyrė visą eilę po 
sėdžių nagrinėti raportui, kurį 
pateikė JTO aukštasis komisą 
ras Libijai.

1951 m. gruodžio 24 d. gi
mė nauja nepriklausoma vals
tybė, vardu Libijps Jungtinė 
karalystė.

Libija yra tarp Egipto ir 
Tuniso, Šiaurės Afrikoje. Turi 
apie pusantro mil. gyventojų kas, o jos paskelbimas Ameri- 
ir apie tiek kv. km ploto.

Libijos atsiradimo istorija 
yra sekanti: 1916 m. Roynna 
Zuetima sutartimi (tarp anglų 
ir italų) Emiras Idriss ei Šono 
ussi, dabartinis karalius, buvo 
pripažintas daugelio oazių Ci 
renaikoje valdovu su paveldė
jimo teise.

1924 m. Azzam Pacha, da
bartinis Arabų Lygos sekreto 
rius atvykęs Tripplitanijon siū 
lė Emirui Idriss absoliutinį su 
verenitetą visoje Cirenaikoje 
ir Tripolitanijoje. Šis sukili
mas buvo sutramdytas ir Emi
ras buvo priverstas bėgti Egip 
tari kur išgyveno apie 30 metų.

Tai buvo Montgomery armi 
ja, kuri, išlaisvindama kraštą, 
leido teisėtam valdovui grįžti. 
Už tai, kad Emiras sukėlė vi
są savo tautą prieš okupantus 
vokiečius ir italus, Anthony 
Eden pažadėjo emirui sostą, o 
Libijai nepriklausomybę.

Egiptas, kuris šiandien yra 
kovos su Anglija avangarde, 
norėdamas padaryti, visa, kad 
Libija kuo greičiausiai nu
trauktų ryšius su anglais ir 
amerikiečiais kelia teritorinį 
konfliktą su Libija pretenduo
dama į Solloum, kuris yra Ci- 
renaicoje Bardijos vakaruose 
Džarabub ir į oazisą Džarabub.

Bet Džarabub yra šventa vie 
ta viseims Sinusitams ir ypa
tingai pačiam emirui, nes ten

XK

laikai Ali ben Senousi, religi
nės brolijos steigėjo, kuris bu
vo Emiro Idhiss senelis.

To gana didelio įvykio aky- 
vaizdoje J. T. diskusijose justi 
gana didelis gyvumas, o ku
luaruose netrūksta viena kitai 
priešataraujančių žinių.

Libijos nepriklausomybės 
pradžia yra anglų italų daly-

„NL” PLATINIMO VAJUS.
Platintojai pagal taškus:

J. Skaržinskas .— 143
E. Gumbelevičius . .— 140
L. Gudas.................. .— 113
O. Indrelienė ......... .— 84
J. Parojus .............. .— 59
J. Janulaitis............. .— 54
P. Januška .............. 50%
M. Meškauskas . . . .— 43
A. Gedžiūnas ......... .— 39
Pr. Šimelaitis ......... 37%
J. G. Skaistys......... • — 26%
V. Skirgaila ......... .— 25
K. Andruškevičius . .— 19.%
E. Smilgis .............. 17%
J. Leknidkas ......... .— 15
A. Frenzelis.............. 10
J. Masionis ......... .. .— 10
B. Sriubiškis .... . — 10
H. Adamonis ......... .— 8
A. Kojelaitis . .... .— 8
J. J. Juškaitis ......... 7%
P. Kvietkauskas . . . • — 5%

SAUSIO 7 DIENOS 
ATVYKUSIŲJŲ 

lietuvių sąrašo patikslinimas: 
Mareklis Linas, 
Kiaušas Klemas,
Klėzas Petras su žmona Milda 
(ne Hilda),
Rudaitienė Bronė, (ne Rudie
nė),
Vidžiūnas Jonas,
Žagūnas Jonas (ne žąsinas), 
Vainauskas Jonas,
Grimas J. su žmona ir dukrele, 
Žemaitis Jonas su žmona ir sū 
numi (į USA).

toms. Laisvosios tautos pa
reiškia, kad tikra taika yra ne
suderinama su dabartiniu Eu
ropos padalinimu ,kad Euro
pa negali likti pusiau laisva, 
pusiau pavergta, kad negalima 
kalbėti apie pastovią taiką, ka 
da daugiau šimtas milionų eu 
ropiečių neša vergijos jungą. 
Tik tada taika bus įmanoma, 
kada Centro ir Rytų Europos 
kraštai, t. y. Lietuva, Latvija, 
Estija, Albanija, Bulgarija, Če 
koslovakija, Lenkija, Rumuni
ja, Vengrija, Jugoslavija laisvę 
ir nepriklausomybę atgaus, ka
da jie laisvę atgavę galės bend 
rauti su visa Europa lygiomis.

4. Tik visų Europos tautų 
vienybė laiduos jų saugumą; 
pavergtieji kraštai tik laisvę at 
gavę įsijungs į bendrą Europos

2. Tiek individualės, 
tautinės laisvės nėra 
kraštuose. Visos dvasinės, mo 
ralinės vertybės niekinamos, 
religija persekiojama, tūkstan
čių, tūkstančiai vyrų ir mote
rų, kalinami, tremiami, žudo-

3. Visos Europos tautos 
siekia tikros taikos ir realios 
laisvės pavergtoms Sovietų tau tvarkymąsi ir gyvenimą.

tiek 
tuose

Pažinkime Kanada
RAŠO L.B. PEARSON KANADOS UŽSIENIO*POLI 11KA
Ištisus 6 metus Kanada var- kanadiečiai pamatę, 

tojo savo resursus be jokių su 
varžymų pasaliniam karui. Vė
liau ji pati susidomėjo pasauli- ambicijos sukūrė šitą padėtį, 
nėmis problemomis ir neseniai Dėl šitų priežasčių Kanadoje 
ji priėmė toli siekiančias kolek nebuvo jokio tvirto organo, ku 
tyvinio saugumo pareigas. Ta
me procese tautybės klausimas 
yra subordinuotas valstybinio 
saugumo klausimui, kuris turi 
būti išrištas 
niu veikimu.

Didžiausia 
valstybiniam 
vietų imperializmo grasinimas 
laisvam pasauliui. Pavojaus 
rimtumas yra dabar atskleistas 
ir kiekvienas kraštas, kuris ver 
tina savo laisvę, turi suprasti, 
kad ir jį liečia šitas reikalas.

Pavojus yra komplikuotas ir 
įvairus. Jis yra dėl to kompli
kuotas, kadangi tarptautinis 
komunizmas yra dabar varto
jamas kaipo sovietų imperializ
mo įrankis. Šito sąmokslo įvai 
rūmas pasireiškia propagando
je, kartais šnipinėjime, kartais yra karaliaus atstovas Kanado- 
grasinimu jėga ir kartais, kaip je ir, kaip tradicija tai reika- 
matome 
puolimu.

kokiame 
pavojuje yra jų laisvė, nes So
vietų Sąjungos imperialistinės

bendru tarptauti-

ris gintų atsiskyrimą arba 
„neutralitetą“. Šitos partijos 
buvo šitame klausime vienin
gos, kad Kanada bendradar- 
oiaudama su tom tautom Šiau
rės Atlanto Sąjungos ir Jungt. 
Tautų Organizacijose sukurtų 
kolektyvinę pajėgą, kuri išlai
kytų taiką ir atbaidytų puoli
mus.
(„The Devel of Can. Policy“).

PIRMASIS KANADIETIS 
GENERALINIS GUBERNA 

TORIUS
Daug kas galvoja, kad the 

Right Honorable Vincent 
Massey'o paskyrimas Kanados 
generaliniu gubernatorium yra 
labai svarbus žingsnis šio kraš 
to konstitucijos išsivystyme.

Generalinis gubernatorius.

kiečių ir Anglų nuopelnas. Nie 
ko nuostabaus, kad kiek emi- 
las, tiek ir visi, kure jį supa, 
jaučia gana didelį dėkingumą 
tiek anglams, tiek amerikie
čiams, ko pasėkoje atsirado vi 
sa eilė sutarčių iš vienos pusės 
leidžiančių steigti kariškas ba
zes Libijoje iš antros pusės 
ekonominiams ryšiams tarp 
anglų, amerikiečių ir Libijos 
sudaryti.

Tai jau gana gera medžia
ga, kad dviejų blokų antago
nizmas pasireikštų visu stip
rumu. O tuo tarpu jų yra dar 
Prancūzija, Prancūzams tos 
naujos valstybės atsiradimas 
atrodo dirbtinu, nevykusiu.

Tuo tarpu arabų pasauliui 
tai didelis laimėjimas. Nes tai 
yra JTO nepriklausoma vals
tybė ir pagrindas reikalaujant 
visiškos nepriklausomybės Tu- 
nisui, Marokui o vėliau ir Al- 
žirui.

JTO tai didelis džiaugsmas, 
kad pagaliau gimė JTO kūdi- 
to, turėjo net šešiasdešimt tė
vų, t. y., valstybių, sudarančių 
kis, kuris anot Burmos delega 
j. T. Organizaciją.

Šių visų faktorių akyvaizdo- 
je diskusijos dėl komisaro Li- 
sbijai raporto buvo labai gy
vos.

Dabar Libijos steigiamasis 
seimas yra paleistas ir vasario 
mėn. bus nauji rinkimai. Rin 
kimų rezultatai yra abiejų pu
sių laukiami.

Baigiant šias trumpas pas
tabas, belieka palinkėti naujai 
gimusiai valstybei daug sėk
mės ir sugebėjimo sukurti sa
vo tautinę kultūrą.

TARPTAUTINIS UNIVER 
SALINĖS KULTŪROS 

KOMITETAS,
įsteigtas prie Romos universi
teto, sausio mėn. 21 dienos po
sėdy, Prancūzijos Akademijos 
rūmuose, išrinko min. St. Lo- 
ziraitį savo prezidiumo nariu, niškiau prakalbėjo apie bedar- 
Italijos užsienių reikalų mi
nisterijos atstovas, buv. pasiun 
tinys Lietuvoje bar. Di Gi ura 
ta proga paėmė žodį, iškelda
mas didelį lietuvių tautos vaid 
menį plečiant bei ginant va- bo sąlygų nežino, o jeigu žino, 
karų kultūrą Rytų Europoje ir 
pabrėždamas dabartinę sunkią 
Lietuvos padėtį. Min. Di Giu 

’ ra sveikino Lozoraičio išrinki
mą ir prisiminė savo bendra
darbiavimą su juo kaip su Lie- vietinis, prievarta žmones vers 
tuvos užsienių reikalų minis- 
teriu.

Tarptautinio Universalinės 
Kultūros Komiteto uždavinys 
yra nustatyti ryšius tarp įvai
rių tautų kultūros atstovų ir 
prisidėti prie gilinimo kultū
ros, kaip priemonės, ginti žmo 
gų nuo pavergimo ir barbari- 
jos.

Komiteto pirmininkas yra kur darbininkas yra valstybės 
Romos Universiteto Rektorius vergas, neturi jokių teisių ir, 
prof. Cardinal!, o garbės pir- jėga verčiamas dirbti, negauna žmonių? Ar gudai ir žydai blo 
mininkas — buvęs Italijos Mi- žmoniško darbo atlyginimo, gesni už rusus ir lenkus? 
nisteris pirmininkas Orlando. Jeigu J. Yla tikrai nori būti Mandrapypkis.

priežastis tam 
saugumui yra so

Korejoje, militariniu lauja, jis paprastai jau nuo kon 
federacijos laikų priklausyda
vo britų bajorijai. Mr. Massey 
yra ne tiktai pirmas kanadie
tis, kuris užima tą vietą, bet 
jis yra taipogi pirmas general! 
nis gubernatorius, kuris netu
ri jokio titulo.

Jo pareiga yra pasirašyti vi
sus bilius, kurie parlamento' 
priimti, kad jie pasidarytų įs
tatymais („Royal assent“), be 
to jis skaito sosto kalbą (Spe
ech from the Throne). Šitoje 
kalboje yra išdėstyti esamos 

Laisvojo pasaulio ginkluo- vyriausybės politiką ir planai 
tos pajėgos dėlto turi būti pa- ir ji skaitoma kiekvieno naujo' 
didintos, kadangi Sovietų Są- parlamento sesijos atidarymo 
jungos ir jos satelitų žinioje proga. Kaip karalius, 
turime dabar daug didesnių jė jis neparuošia kalbos, 
gų. Labai svarbus yra tas pa- būna įteikta ministerio 
teisintas apsisprendimas su
kurti atatinkamą militarinę pa
jėgą, kuri bendrai kontroliuo
jama ir bendrai pavartojama. 
Mes tikime, kad šita militarinė 
pajėga atbaidys Sovietų Sąjun 
gą nuo tolimesnių puolimų.

Kaip ir kitos tautos, taip ir

iššaukimas reikalauja 
ne tik stiprumo, bet

Toks 
iš mūsų 
ir išminties ir apsukrumo. Tam 
tikrų taktikų reikalingumas ne 
gali paslėpti tą baisų faktą, 
kad konflikto ginklų sandėlyje 
yra ir militarinis puolimas ir 
jei sovietų imperializmo išsi
plėtimo jėga puls kitus kraš
tus, tai toks puolimas turi bū
ti sutiktas bendru ginkluotu 
pasipriešinimu.

J. Yla darosi sukalbamesnis?
„Liaudies Balse“ J. Yla žmo

bius, kurie atsiduria sunkioje 
padėty. Deja, J. Yla savaip nu 
šviečia kapitalistinį pasaulį, 
kuriam prieš pastato sovietinį. 
Deja, J. Yla to sovietinio dar-

tai sąmoningai neteisingai nu
šviečia. Sovietuose tikrai dar
bo netrūksta. Lygiai taip pat 
jo netruktų ir kapitalistiniame 
pasauly, jeigu ir šis, kaip so-

taip ir 
ji jam 
pirmi-

ninko.
Gen. Gubernatorius 

tik ministerių patariamas, ki
taip sakant, sulig vyriausybės 
nurodymų ir kaipo vyriausy
bės vykdomosios valdžios pir
mininkas jis atideda ir palei
džia parlamentą.

tų dirbti ir darbo neatlygintų, 
kaip sovietų prievartos dar
buose arba taip atlygintų, kad 
darbininkas neglėtų iš to dar
bo išgyventi ir amžinai skurs
tų, pusbadžiautų. Negerai, kai 
kapitalistinis pasaulis nesutvar 
ko darbo klausimo taip, kaip 
galima sutvarkyti, bet dar blo
giau sovietinėje santvarkoje,

veikia

nuoširdus ir teisingas, tai mes 
šį klausimą galime išsiaiškinti.

Mizara bijo lėktuvų.
Nežinią, ar Mizara dedasi di 

dėlių ponu, ar dideliu bailiu, 
nes jis esą gyvenąs prie La 
Guardia aerodromo ir turįs la
bai didelės baimės ir didelių ne 
malonumų, kai iš aerodromo 
kyla lėktuvai....

Jeigu Mizara nesideda po
nu arba nėra didelis bailys, 
tai jis tikriausiai yra dar lauki 
nis žmogus, nes lėktuvai jam, 
kaip ir pirmykštiems žmonėms 
perkūnija, sukelia didelį su
sijaudinimą.

„Raudonoji žvaigždė“..
„Laisvė“ džiaugiasi, kad 

Vilniuje išeina toks laikraštis, 
trim kalbom: rusų, lenkų ir lie 
tuvių. Kažin kodėl „Laisvė“ 
nerašo, kodėl neišeina dar gu
dų ir žydų kalbomis, nes Vil
niaus mieste yra ir tų tautybių
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VENEZUELOS LIETUVIAI
VYRIAUSIAM LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETUI

Per spaudą ir laiškus yra pa 
siekusios mus žinios, jog ypa
tingos įtampos esama tarp 
VLIKo — iš vienos pusės, ir 
Diplomatijos Šefo — iš kitos 
pusės.

To pasekmėje ir pačiame 
VLIKe esantieji atstovai, re
prezentuojantieji įvairias lie
tuvių politines partijas, taip 
pat susigrupavo į dvi priešin
gas pozicijas, aštriai besireiš
kiančias viena prieš kitą.

Tai visa nėra paslaptis, bet 
tas visas aukščiau minėtas ne
darnumas atsispindi lietuviš
koje periodinėje spaudoje. Jei 
VLIKo posėdžiai, ar VLIKo 
pasitarimai su Diplomatijos Še 
i'u yra uždari ir daugiau ar ma
žiau tų posėdžių eiga viešąjai 
opinijai nėra žinoma, tai tų po
sėdžiu rezultatai mūsų spau
doje iškyla visu nuogumu, bet 
komentaruose ir interpretaci
joje įgauna erzinantį charakte
rį. Yra būtino reikalo pabrėž
ti dar daugiau. Laikraščiai 
pritardami ar gindami vieną 
kurią pažiūrą, tiesiog žemi
nančiai atsiliepia apie kai ku
rias mūsų labai gerbtinas insti
tucijas ir, sakytume, savo 
..varstymuose ir vertinimuose 
yra nustoję lygsvaros ir nebe- 
nuvokia savo elgesio pasek
mių. Kai kurių politinių orien 
tacijų laikraščiai, savo primity 
via ir gana brutualia forma, 
vertindami visais atvejais bran 
gintiną užsilikusią Lietuvos 
Diplomatiją, neretai sukelia 
Įtarimą, kad tame brutalume 
yra piktos tyčios užsimojimų 
kenkti Lietuvos reikalui.

Viso to priežastimi yra pats 
VLIKas. Tai sakome ne kal
tinimo prasme, bet pabrėžia
me gyvą realybę.

Dabartiniai Lietuvių išeivi
jos uždaviniai yra suformuluo 
ti į du pagrindinius postula
tus: lietuvybės išlaikymas ir 
kova dėl Lietuvos laisvės.

Visi gerai žinome, kad tie 
uždaviniai, kiek jie yra svar
būs, tiek jie yra sunkūs. Sun
kūs dėl visos išorinės aplinkos 
lietuviams, kai lietuviškoji ma
sė, išbarstyta po erdvųjį pa
saulį, yra atsidūrusi prieš sve
timybių pavojų, kurį mes ge
rai suprantame, ką jis mums 
duoda laiko bėgyje. Ir kova 
dėl Lietuvos laisvės yra labai 
sunki, kai mūsų, atstovaujan
čių mūsų krašto laisvės — tei
singumo reikalą, yra tiek ma
ža, o mūsų krašto pavergėjas 
savo skaičiumi yra toks milži
nas.

Todėl, suvedus tuos, aukš
čiau suminėtus du postulatus 
į vieną — LIETUVOS REI
KALĄ, tą reikalą galėtų gin
ti dideliu užsispyrimu, su pa
siaukojimu, dideliu vieningu
mu ir entuziazmu.

Tam dideliam daibui toną 
turėtų duoti mūsų vadovaujan 
Lieji institutai, Bet jie yra dve 
jopo charakterio: faktiškas, 
bet tarptautiniu atžvilgiu neofi 
cialus — VLIKas ir oficialus 
— Lietuvos Diplomatai. Abu 
tie institutai mums yra savaip, 
bet lygiai brangūs. Tad ir no
rime pirmoje eilėje, kad tų 
dviejų vadovybių žodžiai ir pa 
skatinimai Lietuvos reikalu bū 
tų paremti jų pačių tarpusavio 
darnumo pavyzdžiu. Ir taip 
pat kad ir VLIKas būtų vie
ningumo simboliu savo darnu
mu tarp savo narių.

Deja, VLIKo vedamoji poli
tika Mažosios Lietuvos atsto
vavimo klausimu VLIKe įne
šė nemaža neskanaus rūgimo 
lietuviškoje visuomenėje. Ypač 
kai visuomenė yra parodžiusi 
aiškų nusistatymą už Mažosios 
Lietuvos atstovavimą VLIKe.

O ypač VLIKo politika Lie
tuvos Diplomatijos atžvilgiu 
ne tik neparodė gero pavyz
džio, bet dėl 1951 m. spalio mė 
nėšio pasitarimų su Diploma
tijos Delegacija sukėlė gilaus 
susirūpinimo visoje išeivijoje.

Tai visa ne tik nekelia entu
ziazmo periferijoje, bet veikia 
destruktyviai ir taip jau ne
lengvai varomą darbą Lietu
vos reikalui mūsų gyvenama
me krašte.

Būtų skaudžiai nuostabu, 
jei į mūsų tautos istorijos la
pus būtų įrašyti faktai, jog ir 
20-jo amžiaus Lietuvos reikalų 
byloje, ypač pačiu sunkiuoju 
Lietuvai metu, kenkė mums ne 
tik svetimieji, bet kenkėm mes 
patys sau savo tarpusaviu ne
darnumu aukštojoje vadovy
bėje, kaip tie istoriniai „plik
bajoriai“ anų laikų seimuose.

Šito susirūpinimo vedini, lai 
kome savo pareigą pareikšti 
VLIKui šiuos mūsų pageida
vimus :

1) VLIKas turi apjungti vi 
sus Lietuvių išeivijoje akty
viai besireiškiančius politinius 
susibūrimus, su Lietuvos reven 
dikuotinų žemių atstovais im
tinai ;

2) VLIKas turi rasti būdą 
patikrinti pasaulio lietuvių dau 
gumos nuomonę svarbiausiais 
Lietuvos reikalo klausimais, 

kaip tą siūlo Diplomatijos Še
fas, pagal Jo pareiškimus lie
tuviškoje spaudoje;

3) VLIKas turi būti dar
nus tarpusavyje ir rasti darnu
mą su Lietuvos Diplomatija ir 
atsisakyti tokių veiksmų, ku
rie duotų progos žeminti šias 
reikalingas ir garbingas Nepri
klausomos Lietuvos įstaigas;

4) VLIKas turi įsikišti sa
vo autoritetu ir paraminti to
kius išsišokimus viešajame gy
venime, kuriais yra diskredi
tuojami kai kurie Lietuvos va
dovaujantieji veiksniai, tiek že 
minamas Lietuvos vardas;

5) Vadovaujantieji veiks
niai tarpusaviu darnumu turi 
suaktyvinti Lietuvos laisvini
mo kovą.

Išpildžius šiuos pageidavi
mus, esame nuomonės, kad tai 
visa padėtų pasaulio lietuvių 
bendruomenės vadovaujan
čioms institucijoms atskiruose 
kraštuose, sukelti didesnį su
sirūpinimą Lietuvos reikalu vi 
suose lietuviuose, juose stiprė
tų vienybės supratimas ir nuo
latiniais protarpiais gimtų juo 
se pasigėrėtino entuziazmo 
įvairių pavidalų mūsų brangio 
sios Tėvynės labui.

Venezuelos Lietuvių Sa
višalpos Bendruobenės 

Taryba.

Dailininkė Anastazija Tamošaitienė, dabar gyvenanti: Kingston, Ont., R. R. 1, ir vedan- Tą pretenzingą „manifestą“ 
ti liaudies audinių bei mezgi nių studiją, darbo metu stebi ma susidomėjusių Jos darbu aš pasiskaičiau „Nepriklauso- 
parodoje. P. Tamošaitienė mūsų šių metų spaudos baliui sukūrė gražiausį Vilniaus kraš mos Lietuvos“ š. m. sausio 3 
to tautinį moterišką drabužį, kurį išloš kuris nors spaudos baliaus dalyvis arba dalyvė. (Nukelta į 6 psl.)

LAISVOJI TRIBŪNA.
VIENAM SAMBŪRIUI PASISKELBUS

„Nepriklausoma Lietuva“ 
yra davusi vietos savo skilty
se pasisakyti Lietuvių Rezis
tencinei Santarvei keliais at
vejais. Dabar, laikydamasi abi 
pusiškumo, duoda vietos pasi
sakyti antrai pusei kritišku žo
džiu, niekam neužkirsdama ke 
ho aiškintis ir išsiaiškinti.

Red.
Geros valios žmonių telki

masis į stambesnes organizaci 
jas kolektyviai padėti didesnį 
ir vertingesnį įnašą ant bend
ro tėvynės laisvinimo aukuro, 
principe, yra sveikintinas reiš
kinys ir tik tektų pasidžiaugti. 
Apie tariamąją „lietuvių rezis
tencinę santarvę“ jau seniai bu 
vo girdų. Psirodo, ji įsistei
gusi jau 1950 m., o į viešu
mą išėjo tik 1951 m. vėlų ru
denį. Kodėl daugiau kaip me
tus delsė nieko nedirbdama, 
santarvė nutyli.

Kiekviena vieša organizacija 
turi pasisakyti, kas ją sudaro, 
koks yra organizacijos tikslas 
ir kokia yra siekiamo tikslo 
darbų vykdymo programa. 
Steigėjai pasakė, kas ją sudaro 
— „pareiškimas visuomenei“ 
išvardino visus 36 asmenis pa
vardėmis. Jų tarpe yra pora 
pavardžių tautai didžiai nusi
pelniusių asmenybių. Didžiu

ma keturiose pasaulio kampuo 
se išbarstytų asmenų plačiajai 
visuomenei arba visai nepažįs
tami arba labai mažai pažįsta
mi.

Ką gi siūlosi nudirbti nau
joji organizacija? Ką pasako 
tas „steigimo aktas”, kuriame 
suformuluoti „uždaviniai“?

Tai yra tik dažnai kartotų 
patriotinių frazių rinkinio nau 
jas padeklamavimas. Nė vie
nos naujos minties, nė vienos 
idėjos, nė vieno posmo, kurs 
nebūtų šimtus kartų kartotas 
per įvairius iškilmingus susirin 
Kimus. Ar kam iš mūsų nėra 
tekę juose dalyvauti? Kam 
„tautos didžios ir tragiškos ko 
vos akyvaizdoje“ „visomis pa
jėgomis dėtis prie Tautos ve
damos išlaisvinimo kovos“ yra 
naujiena? Apie tokį šauksmą 
iš jausmingesnių širdžių ir au- 
toritetingesnių lūpų nuolat gir 
dime. Ar yra lietuvių, kurie 
neremtų mūsų diplomatinės 
atstovybės akcijos? Kurie ne
norėtų, kad toji akcija dar stip 
riau ir vaisingiau galėtų pa
sireikšti? Galutinis tikslas — 
Lietuvos Respublikos atstaty
mas lietuvių žemėse — yra vi 
siems aiškus. Žmonijos „di
džiųjų idealų“ įgyvendinimas 
yra visos mūsų išeivijos, seno

sios ir naujosios, karščiausias 
troškimas. Visi lietuviai vie
nodai tiki, kad „ištikrųjų sū
nų ir dukrų krauju sukursime 
laimingą, šviesų ir tarpų gyve
nimą“. Ar naujiena, kad jau 
va 6—7 m. kai visa tauta ir iš
eivija dėl to kovoj? Jei iki 
1951 m. visa tai į galvą neatė
jo, tai vis jau buvo prog\s iš
girsti kitus apie tai kalbant.

Iš prie „akto“ jungiamo „pa 
reiškimo visuomenei“, datuoto 
iš „užsienio“ 1951 m. lapkri
čio 28 d., taip jau nieko nega
lima patirti apie siekius, ku
riuos ta naujoji LRS ket..’ 
vykdyti. Tie vyrai (ir panele;, 
antrą sykį pakartoję patrioti
nes frazes, „atidėjo į šalį visą, 
kas galėtų juos skirti“ ir susi
būrė į sntarvę! Kas gi ketina
ma vykdytii — „Vykdydami 
steigimo akte nusakytus užda
vinius“ niekam neprimesią sa
vo valios, arba nepretenduosią 
vadovauti kovojantiems dėl 
laisvės tėvynėje. Bet ar gali
ma įsivaizduoti kam nors pri
mesti savo valią ir tuo labjau 
vadovauti kovojantiems dėl 
laisvės tėvynėje? Santarvė ne 
ketinanti niekam pastoti kelio 
dėtis į tautos vedamą kovą ir 
dirbti Lietuvos naudai. Ji ne 
tik nekliudysianti kitiems dar
bo dirbti, bet priešingai, ji rei
kalauja, kad jokiai organizaci
jai ar asmenims nebūtų truk
doma dėtis į tautinį darbą!“ 
Čia kyla klausimas: o kodėl pa 
tys nesiryžtate dirbti?

Santarvė vis jau pasižada 
bendradarbiauti su organizaci 
jomis, „kurios savo veiklą grin 
džia Lietuvos Nepriklausomy 
bės ir demokratijos dėsniais 
Nemasakyta, kame tas bend
radarbiavimas pasireikš ? San 
tarvė Įsitikinusi, kad laisvę at
gavusi lietuvių tauta eis demo
kratiniu keliu, ji griežtai la' 
kantis pagrindo, kad „išlaisvin 
tos Lietuvos valstybinės sant
varkos nustatymas yra pačios 
tautos reikalas“, ji, vaduojasi 
įsitikinimu, kad Lietuvos vals 
tybė tebėra tarptautinės bend
ruomenės narys, kad jos suve
renumo vykdymas yra tik lai
kinai sutrukdytas, ji laiko sa
vo pareiga remti suverenumo 
atstovus diplomatus ir tt. Bet 
tai seniai visų yra priimta ir 
vykdoma. Taigi, vieni tik 
rems, o kiti tegul dirba.
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LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA

m.
2. SENIEJI PROSAI — ARTIMIAUSI LIETUVIŲ 

GIMINĖS.

Iki pat 17-jo amžiaus galo šalia lietuvių ir kitose Ryt
prūsių dalyse buvo dar pirmykščių, ne germanų kilmės, vie
tos gyventojų. Apie juos žinome, kad jie jau prieškrikšti- 
niais amžiais yra gyvenę iki pat Vislos, net pasiekdami jos 
kairiuosius krantus.

Tie vietiniai gyventojai, senieji prūsai, kurie pirmą kar
tą „brus“ vardu yra minimi jau 8-me amž. (po Kr.), savo kil
mės bei etnografinio priklausomumo atžvilgiu, yra arti
miausi lietuvių giminės. Drauge su latviais ir lietuviais 
jie sudaro baltų arba aisčių tautas, nuo Tacito laikų (nuo I 
amž. po Kr.) tuo bendru vardu dar kelis kartus paties anks
tybojo viduramžio šaltiniuose (Cassiodorus, Jordanas, Eir- 
hart) paminėtas.

Jei dar gali kilti abejonių, ar tie „aestiorum gentes’ ’, 
„aisti“ tėra tik bendras „rytų tautų“ pavadinimas, tai 9-jo 
amžiaus po Kristaus anglų-saksų keliautojo Wulfstano ži
nios apie „aesten“ neabejotinai liečia tuos senuosius prūsus. 
Wulfstanas pats buvo atkeliavęs į tą kraštą ir aprašo tų prū
sų santvarką, šenjaenis ir papročius.

13-jo amž. 30-šimtaisiais metais atsikraustė į tų prūsų 
žemės pakraštį prie Vislos (Kulmija) vokiečių riterių orde- 
nas, kuris Palestinoje praėjus kryžiaus karų karščiui, buvo 
nustojęs savo raison d'etre. Riteriai - vienuoliai, turėdami 
tikslą ginti pakrikštytuosius nuo užkietėjusių pagonių, grei
tai perėjo į ofenzyvą ir krašto kristianizacija skaitė su jo už
kariavimu. Du kartu prūsai buvo sukilę ir bandė atkovoti 
prarastą laisvę, kuriai atgauti nedaug bereikėjo, nes pav., 
Didžiojo prūsų sukilimo metu (1260-74 m.) vokiečių ordino 
rankose bebuvo išlikusios vos keturios pilys. Tačiau vis ne
paliaujama pagalba iš vakarų Europos, gausūs kryžiaus ka
rų dalyvių bei piligrimų žygiai į prūsus padėjo vokiečių or
dinui atsilaikyti.

Buvo skaudi likimo tragedija — išnaikintųjų senųjų prū 
sų vardas buvo perkeltas visai, iš Brandenburgo (Berlyno) 
centro, suvienytąja) Hohenzollernų valstybei. Senųjų prūsų 
žemė, paveldėjimo keliu, 1618 metais tapo jos sudedamąja 
dalimi. Šiandieniniai „prūsai“ yra vokiečiai, o tai naujoji 
militarizmu persisunkusi ir imperialistinė „Prūsija“ (Preus- 
sen) yra pati svarbiausioji Reicho valstybė. Ji tęsėsi iki 1945 
m. nuo Nemuno iki pat Reino krantų. Bet toji Prūsija nieko 
bendro neturi su senaisiais prūsais, tikrai lietuvių giminėmis.
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Kad būtų galima senuosius prūsus skirti nuo vokiškųjų 
prūsų, imta paskutiniuoju laiku pirmuosius, arčiau baltiško
jo kamieno, vadinti vardu „Pruzzen“. Tokį vardą jau sutin
kame ne kartą 10 amžiuje ryšium su pirmojo prūsų apaštalo 
šv. Vaitiekaus mirtimi (997).

Lietuvių giminystė su prūsais yra tokia stipri ir aiški, 
jog niekas jos negali užginčyti. Tik vokiečių mokyklų va
dovėliuose, ypač 1933 m., kartais būdavo miglotai išreiškia
ma, jog senieji prūsai buvę germanų kilmės. Bet moksle dar 
niekas negalėjo sugalvoti kitaip aiškinti, kad prūsai nebūtų 
viena iš tų baltų tautų, kurioms priklauso lietuviai ir latviai. 
Tą bendrą artimumą liudija ne tik kalba, bet ir toksai pat 
senasis kultūrinis palikimas, tas pats pagonystės laikų tikėji
mas, tokie pat papročiai.

3. ŠIAURINIŲ RYTPRŪSIŲ ETNOGRAFIJA 
LIETUVIŠKA.

Reikšdami savo aspiracijas į Mažąją Lietuvą (kairėje 
Nemuno pusėje) ir į dalį senųjų prūsų gyventų žemių, lietu
viai prisimena visą tą perdėm lietuvišką ir senprūsišką to 
ploto gyventojų etnografinį turtą, žinomą jau iš 16-to ir 17- 
to amžiaus aprašymų (C. Hennenberger, Lucas David Chris- 
tof Hartknoch ir kt.). Ir tas lietuviu paveikslas, kurį mums 
17-me amž. duoda Nisbudžių pastorius Mathias Praetorius 
apie prūsų lietuvių kultūrą (jų šventes, pokylius, laidotuves 
ir kitus papročius), yra tipiškai lietuviškas. Tą pat galima 
pasakyti apie Theodorą Leppnerį (25).

Iš aprašymų matyti, jog etnografinis turtas su mažais 
lokaliniais skirtumais yra bendras šiaurinei Rytprūsių daliai 
ir Didžiąjai Lietuvai. Nuostabu, kad Mažoje Lietuvoje net 
toliau nuo Nemuno, tose vietose, kur lietuviškoji sąmonė yra 
sunykusi, vis dar iki šiol laikėsi lietuvių liaudies menas, jų 
tautiški audiniai, lietuviams charakteringi namų apyvokos 
daiktai, papročiai. Kai ką patvirtina, be ko kita, ir duomens, 
surinkti rinkinyje „Atlas der deutschen Volkskunde“ (va
dinamosios „talkos“ lietuviškoje dalyje ir tt.). Čia turim pa
sitenkinti tik tokiais bendrais konstatavimais, toliau jų nena- 
grinėdami.

Užtat truputį norima sustoti prie šiaurinės Rytprūsių 
dalies lietuvškiosios statybos, kuri toli nueina už lietuviškų 
kalbos ribų. W. Pessleris, kuris 1908 metais, remdamasis 
kaimų statybos inventorizacijos duomenimis, sudarė atatin
kamą žemėlapį, kai palietė šiaurinės Rytprūsių dalies staty
bą, priėjo tokių išvadų (26) ;

„Lietuviškoji statybos tipo paplitimo sritis siekia toli 
už šių dienų smarkiai sunykusios lietuvių kalbos srities ir 
aptikriai nustato šitos tautotyrai ir kalbotyrai taip svarbios 
tautos senąsias ribas“. Žemlp. Nr. 9, Wilhelm Pessler: Die 
Haustypengebiete im deutschen Reiche, „Deutsche Erde” 
J. G. 7 Nr. 1908.
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W. Pessleris samprotauja, jog pagal jo vedamąsias lietu

viškosios statybos ribas yra galima nusttayti ir senąsias lie
tuvių kalbos ribas. Kitas namotyrininkas (Dehtlefsen) 1911 
metais teigia, jog ateivių spaudimas mažoje Lietuvoje nepa
jėgė pakeisti „senosios lietuvių tautos papročių ir savotiškos 
jos architektūros, kurios įtaka dar dabar pastebima toli už 
šių dienų Mažosios Lietuvos ribų“ (27).

O kokios buvo tos ribos, parodo W. Pessler'io sudaryto 
ji kartograma. Jam (Žiūr. žemlp. Nr. 8) Rytprūsių kaimo 
statybos „Lietuviškasis tipas“ („Litauischer Typus") api
ma ne tik vieną įprastai vadinamąją Mažąją Lietuvą, bet sie
kia žymiai toliau kairėje Priegliaus pusėje — ir Alnos ir Un- 
gurupės srityje, toliau sudarydamas buvusiųjų senprūsių 
kilčių — natangų, nartų ir sūduvių žemių kaimo statyboje 
„lietuvių ir vidurio Vokietijos maišytą formą“. O jį gryno
sios lietuvių statybos planą įeina visa Sembia ir dar tos kai
riojo Priegliaus kranto ir Ungurupės sritys, kurios dabar jau 
nebekalba lietuviškai.

Mažosios Lietuvos statyboje lietuviška yra visa tai, kas 
nėra vokiška. Toji kaimo architektūra yra visai tokia pat, 
kaip Didžiojoje Lietuvoje. Tokį lyginamąjį tyrinėjimą iš 
dalies jau atliko Bezzenberger'is ir Tetzner is (28).

Ryškiausieji lietuviški ir bendri bruožai Mažąja! ir Di
džiąja! Letuviai yra: sodybos planas, netaisyklingas trobe
sių išdėstymas (kiekvienam ūkiškam tikslui yra atskiri pa
statai, trobesių pavadinimai, paskirtis ir jų skaičius). Mažo 
joje Lietuvoje, kaip ir Didžiojoje Lietuvoje gyvenamasis na
mas padalintas į tris dalis, o tvartas visada esti ’ atskirame 
trobesyje. Taip pat, kaip ir Didžiojoje Lietuvoje, sutinka
mi būdingi su medinėmis tęstinėmis sienomis' lietuviškų tro
besių tipai: klėtis, jauja ir pirtis. Architektonikoje aptinka
mos tipingos stogų formos (su laužtiniais galais ir čiuku
rais) ; Lietuviškoji Mažosios Lietuvos ornamentika taip pat 
nerodo skirtinių bruožų nuo Didžiosios Lietuvos.

W. Pessler'io sudarytoji Vokietijos kaimo statybos ti
pų kartograma buvo vėliau moksle naudojama ir skelbiama. 
Niekas negalėjo nuneigti to šiaurinės Rytprūsių dalies sta
tybos lietuviškojo tipo — „Litauische Tipus“. Net prof. 
Dr. Haberlandt savo naujesnėje Vokietijos trobesių tipų kar 
togramoje turėjo pripažinti, kad pusė Rytprūsių, t. y. visa 
Mažoji Lietuva ir dar nemažas plotas j pietus nuo Karaliau
čiaus ir Priegliaus upės priklausąs ne vokiškai architektūrai. 
To krašto statysena vadinama „Hauser unter dem fraenkisch 
mitteldeutschen Einfluss ausserhalb dės deutschen Volks- 
tums“.(29).

Žemlp. 10. A. Haberlandt: Iš kng. Buschan Illustrierte 
voelkerkunde, bd. II, TeilI III, psl. 177.

Bus daugiau.
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas

HENRIKAS NAGYS
PASTABOS APIE NAUJAI
Aloyzas Baronas šiais metais 

debiutavo novelių rinkiniu 
„žvaigždės ir vėjai”. Knygą 
isieiuo Vokietijoje tebeveikian 
ti „Ventos” leidykla.

O šiomis dienomis Čikagoje 
jau pasirodė to paties auto
riaus naujas romanas „Debe
sys plaukia pažemiu”.

A. Baroną spaudoje matėme 
jau senokai — dar Nepriklau
somybės metais. Ypač gausiai 
pažėrė jis savo kūrybos trem
ies žurnalų ir laikraščių pus
lapiuos. 'l enką stebėtis jauno
jo autoriaus neišsenkančia pro 
uuKcija. Tą patį konstatuos 
bKaitytojas, atskleidęs „žvaigž 
ties ir vėjus“. Knygoje talpi
namos net 23 novelės. Tai liu 
uija, kad autorius turi daug me 
užiagos, kad jisai gyvenimą 
stebi visu jaunatvės įkarščiu, 
rinkdamas iš gyvenimo tikro
vės savo kūrybai siužetus. Ta 
—au, kita vertus, tokia medžią 
gos gausybė autorių užgriūva 
visu savo svoriu, ir, atrodo, jis 
neoesugeba žaliavos atrinkti, ją 
persvarstyti ir apvalyti nuo ne
reikalingų smulkmenų ir sun
kiai apipavidalinamos aktuali
jos. „žvaigždėse ir vėjuose“ 
nepaprastas kūrinių ištęsimas 
yra pati pagrindinė ir akyvaiz- 
džiausioji yda. Bent šešetą da 
iykėlių (Bėgiai, Prasilenkimas, 
v arpai, Didžioji dovana, Senis, 
kaskutinis žvilgsnis) galima bu 
v o knygon visiškai neįtraukti— 
„.eiatunnė rinkinio vertė dėl 
vO outų tiktai pakilusi. Dideliai 
-..aliai novelių (ne visas jas tuo 
»aruu galėtume pavadinti) au
torius galėjo be gailesčio nu
braukti nereikalingas uaivias 
pseudofilosofines išvadas; stip 
riai aptrumpinti, iš vagų ir 
krantų išsiliejusius, mongolus 
ir, nevisuomet pasisekusiais pa 
lyginimais ir vaizdais apsunkin 
tus, autoekskursus ir aprašinė
jimus.

Barono kūrinių stilius taip 
pat stokoja rūpestingo apdaili- 
nimo kalbine ir sintaksine pras 
me. Skubotas, kad ir gausus, 
rašymas yra labai pavojingas: 
tokiu būdu galima ir labai pui
kią siužetinę medžiagą nepa
kartojamai sugadinti.

O A. Baronas turi daug tik
rai įdomios siužetinės medžia
gos. Jis turi taip pat pasako-

PASIRODANČIAS KNYGAS 
tojo talentą ir daug jaunatviš 
ko šviežumo. Jis pastabus ir 
moka iš gyvenimo tėkmės iš
semti charakteringų detalių, 
jo knygos veikėjai yra šviesūs 
tiesos pasiilgę jieškotojai ir ko
votojai. Tačiau visa tai, kaip 
jau minėta, tėra pažadas. Jei
gu Aloyzas Baronas nori jį iš
tesėti (tokiu noru ir galimybe 
neabejojame), jis turi atsisa
kyti kiekybės, kad galėtų su
sikaupti ilgam ir sunkiam kū
rinių formavimui, o taip pat ir 
rimtam jieškojimui savo indi
vidualaus ir teisingo prieš sa
ve patį, rašytojo kelio.

Aloyzo Barono, taip pat 
1951 metų data metrikuotasai 
novelinis romanas, „Debesys 
plaukia pažemiu“ (išleistas A. 
Kairio Čikagoje; spausdintas 
leidyklos „Terra“) leidžia spė 
ii, kad ir pats autorius aukš
čiau jau paminėtus pavojus 
įžvelgia. Naujojoj knygoj, su 
darytoj iš šešių siužetiškai gi 
miningų novelių, neberandame 
perdėto skubotumo ir panašių 
literatūriškai silpnų fragmen
tų, kaip „žvaigždėse ir vėjuo
se“. A. Baronas pasirinko sa
vo novelinio romano pagrindi
niu klausimu šiandieninio žmo 
gaus dužimą ir jo pastangas 
išeiti iš šių laikų griuvėsių. Jo 
novelių veikėjai vis ir. vis su
stoja prieš realiatyviąją teisin
gumo dilemą, ties krikščioniš
kosios artimo meilės ir, ties iš
silaikymo instikto diktuojamo 
sios, indifirentiškumo ir neapy 
kantos problemomis. Novelių 
personažų lūpomis kalbant, au 
torius svarsto „žmogaus re
monto“ būtinybę ir galimybes. 
Tai neabejotinai pozityvus reiš 
kinys, kad jaunasis beletristas 
tokia aistra ir atkaklumu ke
lią žmogaus problematiką, kad 
jisai neužisisklendžia įprasti
nėj buitinėj tematikoj. Ir ki
ta prasme naujajame romane 
rasime pažangą: pasakojimo 
stilius nebėra toks duobėtas, 
veikiantieji žmonės gyvesni, 
kompozicija įdomesnė ir stip
riau pagrįsta įntryga. Pavyz
džiui, paskutinioji romano no
velė (Mažasis dalinys, 211 
psl.) ir savo kondensuotumu, 
ir ryškiu bei menišku idėjos 
iškėlimu, bei personažų gyvu
mu laikytina pačia geriausia vi 
sam veikale.

Tačiiau esminės pastabos, ku 
rios buvo tartos pirmąjai auto 
riaus knygai, tinka ir šiai. Pir 
miausia: ištęsimas. Autorius 
turėjo be gailesčio braukti dau 
gybę nereikalingų ekskursų, 
apdūmojimų, didaktinių afo
rizmų. Skaitytojas turi pats 
pasidaryti išvadas ir įžvelgti 
kūrinio problematiką; auto
riaus pakartotinos ir gerokai 
naivios santraukos ir primyg
tinas savosios minties tiesiogis 
aiškinimas silpnina kūrinio me 
ninę vertę ir vargina skaityto
ją. Lygiai tą patį galima pa
sakyti ir apie knygos veikėjų 
monologus: jie nežmoniškai iš 
tęsti, neišryškina nė kiek kal
bančiojo charakterio, ir — svar 
oiausia — taip panašūs vienas 
į kitą, jog atrodo, kad autorius 
atkalba pats už kiekvieną vei
kėją paeiliui. Panašiai įmant
riai kalba ūkininkas, krautuvi 
ninkas, studentas, paprasta 
miestietė mergaitė ir policiniu 
kas. Tokie kalbiniai išsilieji
mai stabdo kūrinio veiksmą ir 
meninę tikrovę paverčia dirbti 
na ir nebeįtikima.

„Debesys plaukia pažemiu“ 
stiliškai stipresnė knyga už 
„Žvaigždes ir vėjus“, bet ir 
jos stilistinės priemones dau
giau dirbtinos. Baronas labai 
dažnai konkrečiai tikrovei iš
ryškinti panaudoja tolimus, sa
vo esme visai skirtingus, ab
strakčius palyginimus. Nesko 
ningąi nuskamba futboljško- 
sios ir techninės metaforos. Sa
kinio struktūra vietomis ne
lanksti, nevisur suprastas pats 
tinkamausias ir taikliausias žo
dis.

Ir antroji Aloyzo Barono 
knyga liudija apie nenuginči
jamą rašytojo dovaną, tačiau 
labai didelį rūpestį kelia toks 
skubus knygų siuntimas į pa
saulį : vargu ar tai padės auto
riui greičiau susirasti savo tik 
ra kūrybinį kelią.

Baigdami šias pastabas apie 
kai kurias 1951 metais pasiro
džiusias prozos knygas, norime 
pastebėti, kad tai, toli gražu, 
nevisas praeitųjų metų belet
ristikos derlius. Dalis knygų 
kaip spauda skelbė, turėjusių 
išeiti 1951 m. ir tikriausiai bus 
metrikuotos 1951 m. data, dar 
tiktai pasirodys: J. Jankaus pa 
klydę paukščiai“ — I tomas; 
Nelės Mazalaitės“ „Gintariniai 
varti“; S. Zobarsško „Doleris 
iš Pittsburgo“; B. Brazdžionio 
redaguota „Lietuvių prozos an 
tologija“; A. Vaičiulaičio

KELIONĖ PEF 
Kelionė.

Nuo gruodžio 17 dienos esu 
jau Korėjoje. Prieš tai teko 
pavažinėti po Japoniją. Apie 
mėnesį laiko keliavome per Ja
poniją pradedant Yokahamos 
uostu, kuriame išlipome, pas
kui Tokio ir baigiant šiaurine 
Japonijos sala Hokkarde, iš 
kur pasileidome į Korėją.

Keloinė iš Washington© į 
Yokahamą, be sustojimo, užtru 
ko 14 dienų. Kelionė buvo ne 
bloga, nes jūra buvo rami, tik
tai įplaukiant į Yokahamos uos 
tą turėjome 10-ties valandų 
audrą.

Yokahamoje sedome į trau
kinį ir per 4 valandas pasiekė
me Camp Drake, kuris yra už 
6 mylių nuo Tokio ir apie 45 
mylias nuo Yokahamos. Kaip 
matote, traukiniai Japonijoje 
vaikščioja neskubėdami. Kiek
vienoje stotyje pastovi po ke
liasdešimt minučių. Už tai yra 
nepaprastai punktualūs: išeina 
ir ateina minutės tikslumu.

Camp Drake yra buvusi ja
ponų jūrininkų mokyklos sto
vykla. Barakai čia dviejų aukš 
tų, madingi. Dabar jie pritai
kyti atvykstantiems į Tolimuo 
sius rytus ir iš jų išvykstan
tiems.

Čia galima sutikti įvairių 
tautų, kovojančių po Jungti
nių Tautų organizacijos vėlia
va, žmonių, kurie sudaro tik
rą internacionalą.

Tokio miestas.
Bebūnant Camp Drake, teko 

lankytis Tokio, kurį vaizdavau 
si kaip mihoninį miestą, nes jis 
turi 7 mil. gyventojų, kaip kaž 
ką panašaus į Europos ar Ame 
rikos miestus. Deja apsivy- 
iiau. Tokio man sudarė nesi
baigiančio kaimo įspūdį. Dau 
gybė lūšnų. Tiktai užsieninių 
įstaigų namai aukšti ir euro
pinio stiliaus. Karo pėdsakų 
nematyti, nes viskas, kas bu
vo sugriauta, jau atstatyta. Su 
sisiekimas baisus — į tramva
jus žmonės veržiasi vienas ki-

„Rinktiniai raštai“; P. Jurkaus 
„Auksinis paveikslas“ ir tt. 
Dalies knygų šiame rašinyje ne 
aptarėme: kaikurias dėl jų men 
ko literatūrinio lygio, kaiku
rias dėl to, kad jų dar Kanado
je nesulaukėme.

Bus daugiau.

užfrontę, o pirmąją Kalėdų die. 
na jau buvome fronto linijoje.

Kalėdas praleidome ne ko-
i JAPONIJĄ
tam per galvą. Auto labai ma
žai ir tai daugiau JAV, o japo
niški tokie maži, kad sunku at 
skirti nuo dvynukinių vežimė
lių.

Iš Camp Drake važiavome 
traukiniu į Hokkardo ir 4 va
landas plaukėme keltu, o įlipus 
į laivą teko nusiauti kojas.

Japonų ūkininkai.
Tos kelionės metu arčiau ga 

Įėjau pamatyti japonus ir pa
tirti jų papročių. Traukiniu va 
žiavome 3 paras. Kelionės me
tu galima buvo matyti, kaip gy 
vena ir dirba japonas ūkinin
kas.

Apie vokiečius susidariau įs 
pūdį, kad jie labai darbštūs ir 
moka išnaudoti kiekvieną že
mės gabaliuką. Tai japonai ir 
šia prasme yra nepalyginami. 
Vokietijoje jie rastų dar dau
gybę dykumų. Sunku patikė
ti, nemačius, kaip japonai ūki
ninkauja. Nėra vietos, kurios 
japonas neišnaudotų, būtų ji 
kalno viršūnėje ar gilios pel
kės vidury, — jei tiktai kaip 
nors galima prie tos vietos pri 
eiti ir priplaukti, žodžiu, jei 
gu kur nors galima pasodinti 
bent vieną ryžių, ta vieta japo 
no būtinai bus išnaudota.

Žemę dirba lygiomis vyrai 
ir moterys. Ūkiai labai maži 
— po du-tris ha. Hokkardo 
saloje ūkiai kiek didesni. Čia 
jau ir arkliais dirbama, kai ki
tur žmonės patys savim dirba. 
Ūkininkų namai labai blogai at 
rodo.

Japonai.
Nors Japonijoje yra prote

guojama gimdymo kontrolė, 
oet gyventojų prieauglis labai 
didelis, ir nežinia, kur tie japo 
nai pasidės ateityje, jeigu taip 
sparčiai jie veisis?

Mums, europiečiams, čia 
keistų dalykų teko pamatyti. 
Pav., žmonių butai susideda iš 
prieškambario, virtuvės ir vie
no bendro didelio kambario, ku 
ns tarnauja kaip valgomasis, 
miegamasis ir darbo kamba
rys. Restornauose, baruose iš
vietė viena ir vyrams ir mote
rims drauge. Bendrai, japonai 
tuo atžvilgiu jokio susivaržy
mo nepažįsta.

Korėjoje.
Korėjos kaip ir nemačiau 

dar. Išlipome Indian uoste ir 
tą pačią naktį jau pasiekėme
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Laiškai Redakcijai džiant Šešupės ruožą Vokieti
jai)?*) Iš to paties dokumentų

kioje nuotaikoje. Lietus lijo 
kaip iš kibiro. Kol kalno šlai
te pasidarėme užuovėją nuo 
priešo ir pastogę nuo lietaus, 
buvom jau peršlapę.

Pozicijose.
Naujų Metų dieną kėlėmės 

į naujas pozicijas, tat teko ge
rokai padirbėti kol įsikasėm. 
Dabar stovim vienoje vietpje 
ir, jeigu neteks keisti pozici-
jos, čia išbusime iki vasario vi 
dūrio, kada mūsų dalinį pakeis 
kitas.

Mažieji ginklai retai girdi
mi ; daugiausia verkia artileri
ja. Bendrai, fronte gana ra
mu. Artilerijai pritaria minos 
valdžiai. Ypač naktį, kada rau 
donieji pradeda lįsti iš bunke
rių. Mes tada duodam ligi juos 
suvejam atgal į bunkerius. Pa 
liaubinių derybų metu jie spė
jo gerokai įsitvirtinti. Ir kai 
mums teks juos iškrapštyti iš 
pozicijų, turėsime nemaža var 
go. Kartais jie mažais būre
liais prsiveržia pro mūsų pės
tininkus ir atsiduria pas mus. 
Bet kol kas mūsų kuopai jie 
jokių nuostolių nepadarė.

Aš aptarnauju minosvaidį. 
Kol kas pavojaus nebuvo.

Oras tuo tarpu palankus: 
dienomis saulė gerokai įšildo, 
o naktimis temperatūra krinta 
iki nulio ir žemiau. Mūsų ap
ranga gerai saugo nuo šalčio. 
Bendrai, mūsų aprūpinimas ge 
ras. Stengiasi mus aprūpinti 
viskuo.

dar neteko matyti, nes jų fron
to linijoje nėra. Dirbti pas

Civilių Korėjos gyventojų 
mus atveža buv. Korėjos ka
rių.

Algos gaunu 90 dol. kuri vi
sa ir lieka, nes čia nėra kur iš
leisti. Cigaretes ir tas gauna
me nemokamai. Turiu vilties 
pamatyti Korėjos sostinę — 
Seulą, nes po kelis vyrus lei
džia ten pasižiūrėti. Jeigu gau 
siu trejetą dienų atostogų, tai 
vyksiu į Seulą ir iš ten Jums 
parašysiu laiškų.

Jūsų Jonas Putna.

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.
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Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau!

P. Škirpos „NL” 46-ame nu 
meryje paskelbtas laiškas ir 
vėl mane verčia prašyti Tams
tos neatsisakyti patalpinti se
kantį pareiškimą. Stengiuosi 
rašyti galimai trumpiau, nes 
visa eilė esminių klausimų jau 
esu pasisakęs „NL“ 42-me nu 
meryje ir kartotis nematau rei 
kalo.

Pradėsiu nuo ketvirto p. 
Škirpos atsakymo punkto, ka
me jis atitaiso kai kurias mano 
paduotas datas. Čia pat deda 
mi fotostatai parodys, kad ma
no nurodytos datos buvo tei
singos: apie perėjimą į emig
racinę būklę pasiuntiniui pra
nešiau liepos 29-ą, kai liepos 
22-ąją buvo datuotas jpareiški- 
mas, prašant išmokėti vienkar
tinę paašlpą.

(Red. pastaba: dokumentų 
fotostatai yra redakcijoje ir jie 
nustato šių teigimų teisingu
mą).

Dešimčiai metų praėjus, da 
tų tikslumas, kai kuriais atve
jais, p. Škirpos atmintyje gale 
jo ir nublukti. Tas visai su
prantama. Pagaliau, tas nėra 
taip ir svarbu, nes kalbamaja
me laikotarpyje raštiški pareis 
kimai paprastai buvo daromi 
anksčiau su pasiuntiniu sutar
tiems ar atliktiems veiksmams 
patvirtinti. Taip buvo daroma 
ir šiuo atveju.

Karo Attache padėtyje pati 
Dūdingiausioji data buvo lie
pos 22-ji, nes tą dieną, subor
dinacijos tvarka, Lietuvos Ka
riuomenės Štabo Viršininkui 
pranešiau iš kariuomenės pa
sitraukiąs, tuo pačiu pereinąs

į emigracinę būklę ir nustojus 
būti Karo Attache.

To nepaisant, pirmame savo 
laiško punkte p. Škirpa rašo: 
„Sakyto nutarimo padaryti jis 
neturėjo teisės, prieš tai nesu
tvarkęs reguliaraus pasitrauki
mo iš pasuintinybės narių sąs
tato ir iš karo tarnybos“.

Įdomu būtų žinoti, ką p. 
Škirpa vadina „reguliariu pasi 
traukimu“? Lietuvos kariuo
menei jau nebeegzistuojant, ne 
jau turėčiau laukti Maskvos 
„putiovkos“ ar kokio kito oku 
panto pakvitavimo?

Trečiame laiško punkte p. 
Škirpa tvirtina esą mano pa
sirinktas pasitraukimas „že
mino pasiuntinybės autoritetą 
vokiečių akyse“.

Lietuvos okupaciją 1939-ais 
metais rugsėjo mėnesio susita
rimu sankcionavę, vokiečiai 
faktinai virto tos pačios „Plėši 
kavimo Akcin. Bendrovės“ pa 
jminkais ir Maskvos smurto są 
mokslininkais. Vadinasi, jieš- 
koti antrojo bandito akyse „pa 
siuntinybės autoriteto“ išlai
kymo, atrodo, daugiau nei juo
kinga. Tuo pačiu atsakau ir į 
p. Škirpos laiško punktą 7-tą, 
ypač į posmą, kur jis tvirtina 
esą vokiečiai sovietų okupaci
jos ir inkorporavimo nepripa
žino.

Nejau p. Škirpa nebūtų skai 
tęs rugsėjo 28-os (antrojo vo
kiečių rusų susitarimo) slapto 
protokolo priedo, kur pasaky
ta: „kai tik sovietų vyriausy
bė griebėsi specialių priemonių 
savo interesams Lietuvos teri
torijoje apsaugoti, dabartinė 
siena tarp Vokietijos ir Lietu
vos.. . bus ištaisyta (užlei-

jas suvesti į asmeninę p. Škir
pos tarnybos prievolę. Šio ski
limo kulminacinis punktas bu
vo pasiektas lapkričio 3-sios 
pasikalbėjimo metu,

Neskaitant pasiuntinybės pa

Po ilgesnio vilkinimo, rugsė 
jo 8-tą dieną į rankas gavau 
6350 RM. Tuometiniu kursu, 
tai buvo apytikriai 600—650 
dolerių ekvivalentas. Tai tik 
pašalpos dalis, nes likusią tar
nautojams išmokamų kompen- tarėjo p. J. Kajecko, kuris jau

iiau tas reikalo esmės nekeičia,, 
nes tas ar kitas tos konferenci
jos nutarimas Karo Attache pa 
liesti negalėjo.

Penktame savo laiško punk 
te, p. Škirpa paduoda rugpjū
čio pradžoije su manim turėtą 
pasikalbėjimą dėl bendros pa
dėties vertinimo ir dėl būdų

*) Žr. Nazi-Soviet Rela
tions 1939—1941, Department 
of State publication, pusi. 107. 
rinkinio sužinome, kad į 1941 
metų pavasarį minimą Pašešu- sacijų dalį p. Škirpa pasilaiky- kiek anksčiau išvyko į Ameri- 
pio ruožą vokiečiai pardavė, ga davo jo kuriamam Lietuvos at ką, buvo tai nuoširdus visų di

plomatinio imuniteto teises tu- Lietuvos nepriklausomybei at- 
i ėjusių pasiuntinybės pareigu- gauti. Tačiau, tai yra toli gra 
nų bandymas p. Škirpą palenk jįu nepilnas mano nusistatymo 
ti kolektyvaus bendradarbiavi- vaizdas. Iš bendro kontakto iš 

imti, p. Škirpos minimi punk
tai visiškai neatvaizduoja nei. 
mano nusistatymo apimties,, 
nei jo prasmės.

Konstatuodamas, kad rusus 
iš Lietuvos gali išvaryti tik vo 
kiečiai, (kuo aš pirmas pasi
džiaugčiau), aš taip pat tvirti 
nau, kad vokiečiai Lietuvai, 
laisvės nesuteiks, kad viena, 
okupacija bus pakeista kita ir 
kad Lietuvai išlaisvinimą gali 
atnešti tik laisvojo demokrati
nio pasaulio pergalė, kuri, 
anksčiau ar vėliau yra neišven
giama. Šį mano pagrindinį ir 
niekuomet nesikeitusį nusista
tymą p. Škirpa kaž kodėl nu
tyli. Kodėl?

Visiems yra žinoma, kad p„ 
Škirpa ne tik vokiečių pergale 
tikėjo, bet jos ir norėjo, nes. 
tik joje anais laikais matė ga
limybę ir Lietuvai tapti laisva
is to p. Škirpa jokios paslap
ties nedarė.

Labai gaila, kad p. Škirpa, 
nepanorėjo atsakyti į mano pir 
mojo laiško dalį, kur aš rašiau, 
apie 39-ais metais tarp mud
viejų kilusius nesusipratimus: 
(„NL“ Nr. 42). O tai pati 
svarbiausioji viso reikalo pu
sė, nes ji aiškiai parodo, kad p.. 
Škirpos svajonės apie vokiečių 
pergalę jo galvosenoje buvo- 

Nukelta į 5 pusi.

vę iš rusų $ 7.5OO.OOO.
Nepaisant, kad 1940 metų 

vasaros dienomis ir neturėjo
me vokiečių rusų sąmokslo vi
sų aplinkybių įrodančių doku
mentų, buvo ir taip aišku, kas 
faktinai darosi ir ko vokiečiai 
siekia. Vėlesni įvykiai tą visu 
moję patvirtino: — vokiečiai 
ruošė dirvą Lietuvai prisijung
ti sau.

Vokiečiams protestą įteikęs 
ir gavęs notifikaciją pasiuntiny 
bę likviduoti, p. Škirpa savo 
pasiuntinio misiją Berlyne ga
lėjo laikyti baigta. Vėliau se- jo galėsiąs eiti vieningu keliu 
kusi „kova už pasiuntinybės ir su p. Škirpa sutartinai veik- 
rūmus“ buvo reikalinga tiek, 
kad laisvojo pasaulio akyse 
(ne vokiečių) užakcentuotų 
mūsų nenorą pasiuntinybės rū
mus rusams geruoju užleisti. 
Tą „kovą“ buvo galima tęsti 
dar ir toliau, pav. ląukti kol kiek vėliau, 
intervenuos vokiečių policija ir Škirpos 
mus iš ten jėga pašalirp. Ta
čiau, taip toli ir p. Škirpa 
norėjo eiti.

statymo Fondui papildyti.
Taip pat reikia pastebėti, 

kad pasiuntinybėje užsilikusių 
sumų į kompensacijas tarnau
tojams pervedimas buvo pats 
palankiausias būdas pinigų 
konfiskacijai išvengti.

Tamsta pastebėsi, kad be 
įstatyminės teisės jokių kitų 
įsipareigojimų liepos 22-os pa nąs kas jam reikia daryti. Vi- 
leiškime nebuvo ir būti nega
lėjo, o p. Škirpa jų ir reikalau
ti negalėjo.

Taip pat neginčytina, kad 
kompensacijų tvarkymo metu, 
pasiuntinybės personalas tikė-

mo linkme. Prie šios iniciaty
vos prisidėjo dar vienas konsu 
liarinio skyriaus pareigūnas. 
Deja, iš to bandymo nieko ne
išėjo: „jis esąs ministras ir ži-

si kiti tėra tarnautojai ir turi 
tik klausyti kas bus įsakyta“ 
atvykusioms po ilgo pasikalbė
jimo atrėžė p. Škirpa (Red. 
pastaba: ištiso pasikalbėjimo 
Pro Memoria fotostatas yra re 
dakcijoje).

Tai buvo ir mano galutinis 
apsisprendimo momentas nuo

ne-

fo-
pa-

Iš liepos 22-ąja datuoto 
tostato aiškiai matyti, kad 
salpos reikalas buvo formuluo 
jamas įstatymo, vadinasi tei
sės plotmėje, o ne privilegijos 
ar kokio avanso titulu. Po
nas Škirpa tą pašalpą gaĮėjo 
duoti arba neduoti. Kompensa slaptis, 
ciją gavo visi pasiuntinybės 
tarnautojai, neišskiriant nei pa pos post 

ties p. Škirpos.

ti aplinkybių diktuojamu būdu.
Pas buvo savaime suprantama p. Škirpos atsiskirti, nors šiaip 
ir be „iškilmingų pasižadėji
mų“ ar tuščio „garbės žodžių“ 
švaistymo.

Skilimas pradėjo reikštis 
kai paaiškėjo p. 

vadistinės užmačios, 
absoliutus nesiskaitymas su bu 
vusiais pasiuntinybės tarnauto 
jais ir visos veiklos stūmimas jiena ir kad jos nutarimai man 
į aiškiai avantiūristinę kryptį, buvo nežinomi. Tuo tarpu, 
Į vyresniųjų tarnautojų pakai- kiek atydžiau į mano laišką įsi 
lotinus paklausimus, kokias gi skaičius, nesunku pastebėti, 
lealias garantijas i 
p. Škirpa iš vokiečių yra gavęs, 
susilaukdavome tik nereikšmin 
gų atsakymų ar pasiaiškinimų, 
jog tai esanti „tarnybinė“ pa

tas sprendimas brendo palaips 
niui.

* * *
Vienoje laiško vietoje 

Škirpa tvirtina esą aš kalbu ne 
tiesą, tvirtindamas, kad rugsė
jo mėnesio Lietuvos pasiunti
nių konferencija man buvo nau

P.

ar pažadus kad žodis „naujiena” buvo tai- 
, komas pasiuntinių konferenci- 

apibūdinti. 
kad su 

nutarimais

jos institucijai 
Konstatuodamas, 
konferencijos 
mane supažindino, kiek tai 

Lygiagrečiai augo ir p. Škir vo man žinotina, p. Škirpa tik 
factum spaudimas patvirtina, kad jos tekstų aš ne 

kompensacijas reviduoti, bei turėjau progos matyti. Paga-

tos 
jis 
bu
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vių spaudoje pasirodė, neilgas, 
bet gana būdingas ir plačio
mis išvadomis bei užsimoji
mais pasižymįs L. Skautų įkū
rėjo straipsnis.

Pažįstančiam L. S. B-ją nuo 
beveik pat jos įsikūrimo pra
džios, joje aktyviai dalyvavus 
praeityje bei tebedalyvaujant 
ir šiais sunkiais tremties bei 
išsibarstymo po visą pasaulį 
laikais, pažįstančiam taip pat 
(,1937 Vašingtone) ir Gerb. 
minėto straipsnio autorių, su
sidaro gana savotiškas pirmas 
to perskaityto straipsnio įspū
dis. Laimei, dauigau įsigilinus 
į to straipsnio mintis, pasidaro 
lyg galutine išvada ta, kad mū 
su skautybės tėvas truputį iš
bara savo vaikus ir net pagrą- 
so, bei pasisako, kad ir vėl no
rįs dirbti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, taipgi ir L. S. B-jos 
labui, bekviesdamas ir visus 
savo „vaikus” į talką.

Kad visiems būtų aiškiau ir 
neužsitęsiant su to būdingo 
straipsnio citatomis, čia paduo 
sime suglaustus atsakymus 
Gerb. v. sktn. P. Jurgėlos iš
keltoms mintims.

Lietuvos skautija nuo pat sa 
vo gyvavimo pradžios nieka
dos nenukrypo nuo savo 1918

Teisingai Autorius pabrė- ga (KBVS). Ji nedaroma pa- 
zia, kad išeivijoje pirmiausia 
atsikūrė ir yra pajėgesni vy
resnio amžiaus skautų viene
tai. Tai yra natūrali emigraci
jos išdava. Juk emigraciniai 
kraštai pirmiausia įsileido vien pagal jų pačių balsvimu priim- 
gungius darbingus vyrus. Šei tas taisykles. KBVS tikslas 
mos vėliau nuvyko į tuos kraš- yra: 1) Apžvelgti Skautų Ero
tus ir kai kur pradžioje gyven
damos stovyklose, turėjo net 
didelių kliūčių iš tų kraštų šei 
mininkų atkurti lietuviškus 
skautų vienetus (pvz. Austra
lija). Tačiau ilgainiui sąlygos 
dėl ryžtingų skautų vadovų pa 
stangų pakito lietuvių skautų 
naudai. Kiekvienas lietuviš
koje ir skautiškoje spaudoje 
randa daug gražių atsiliepimų 
apie vėl augančią lietuviškąją 
skautija. O dėl narių nubyrė
jimo tegalima pasakyti, kad tai 
esąs natūralus reiškinys — ne 
vien pas lietuvius, bet ir pas 
kitų tautų skautus. Skautų or 
ganizacija nėra kažkokia kas
ta, kurion patekęs jaunuolis pri 
valo likti iki grabo lentos. Jon 
nieks varu negali būti varo
mas, bet joje kiekvienas jau
nuolis mielai laukiamas ir tam 
pa brolis. Pastaruoju metu 
kaip tik jaučiamas jaunų skau
tų eilių pagausėjimas. Retą 
vargo mokyklą rasime be skau
tiško vieneto. Kartu su Auto- 
liumi galima konstatuoti, kad 
skautauti įmanoma; belieka pa 
sidžiaugti, kad tai yra jau ir 
daroma.

Miela, kad Autoriaus nepa
miršta, jog skautai bei jų vado 
vai ir jam parašo. Tačiau jie 
ir tarpusavy susirašinėja bei 
diskutuoja organizacinius klau 
simus skautiškoje spaudoje.

Šiuo metu vyksta korespon-

skubomis. Ji yra pradėta per
nai spalių 22 d. ir bus baigta 
šiemet vasario pradžioje. Šio
je KBV Sueigoje dalyvauja 70 
skautų vadovų ir ji vykdoma

m. pradėto kelio — Dievui Tė
vynei ir Artimui. Ji jau žen
gė laisve ir gėriu klestinčioje 
nepriklausomoje Lietuvoje, ji 
kovojo ir tebekovoja pogrin
dyje, ji neša tremties emigra
cijos nedalią dabar. Kiekvienu 
atveju keitėsi ir vis tebekinta 
skautijos veikimo sąlygos, 
nokios jos buvo Tėvynėje, 
tokios tremtinių stovyklose 
ropoję ir visiškai naujoje 
linkoje skautija pasijuto 
bar, pasklidus po tolimus kraš 
tus. Malonu pastebėti, kad 
skautai buvo pirmieji emigraci 
niuose kraštuose, kurie tuoj at 
kūrė savo vienetus. Emigraci 
nė banga palietė visas mūsų or 
ganizacijas ir nereta dar ir da
bar neįstengia išbristi iš kri
zės'. Daugelis lietuviškųjų 
tremtinių organizacijų emigra 
ciniuose kraštuose rado sau gi 
miningas organizacijas, su ku
lių talka galėjo tvirčiau pasi
justi ant kojų. Lietuviai skau
tai niekur nerado lietuviškų 
skautų vienetų išeivijoje. Tek
tų apgailestauti, kad jau seniai 
begyvenantys išeivijoje nema
žas skaičius L. skautų neįsten
gė sukurti nors vieno lietuvis 
ko vieneto, bet ir tai kiekvie
nas supranta, kad čia buvo kal
ta gyvenamojo krašto aplinka, dencinė Brolijos vadovų suei-

Vie 
ki- 
Eu 
ap- 
da-

tabako ūkiai pardavimui

njos ir jos vienetų veikimą bei 
išryškinti ateities gaires ir 2) 
išrinkti Brolijos organus nau
jos kadencijos laikotarpiui. K 
BVS dalyviai — atstovai skait 
lingai pareiškė savo pageida
vimus bei mintis Brolijos rei
kalais ir pasiūlė kandidatus rin 
kimams.

Iš viso, šiuose Brolijos orga 
nų rinkimuose tegalimas vie
nas1 pageidavimas, kad Vyriau 
siasis Skautininkas ir jo pava
duotojas būtų išrinkti viename 
krašte ir gal viename mieste, 
kad tuo būdu viens kitą papil
dytų Brolijos vadovavimo dar
buose.

Pratęsti šios KBVS rinki
mus, greičiausia būtų netiks
lu, nes pagal veikiantį Liet. 
Skautų S-gos statutą išrinktų
jų organų kadencija yra 1 me
tai. Jei šie rinkimai būtų nu
tęsti dar kuriam laikui, KBVS 
užtruktų pusmetį, o gal ir il
giau. Kažin ar tas būtų sveika 
organizacijai.

Galima tik džiaugtis užsitvir 
tinant, kad ar Autorius irz jo 
siūlomas pavaduotojau ar jei 
bus išrinkti ir kiti į Brolijos va 
dovaujamuosius organus — pa 
starieji, tikėkime, irgi stengsis 
telkti skautiškąsias gretas ir 
veikti pagal L. S. S-gos statu
tą bei tradicijas.

Būtų nepaprastai idealu, kad 
visi lietuviai berniukai taptų 
skautais, bet kažkaip tas atro
do tai lyg negalimybė, ypač 
lietuviams, mėgstantiems par
tijas, atseit pirmiausia patiems 
tėvams tektų persiauklėti, kad 
pa. kut būtų galima tikėtis to-

kio idealo. Pagaliau net gal 
nevisai korektiška būtų paneig 
ti ir kitas jaunimų organizaci
jas. Ačiū Dievui, kad Skautų 
Brolijos visumoje nėra fanatiz
mo bei kitų niekienimo.

Sausio 31d. KBVS Rinkimų 
Komisijon suplauks balsavimo 
kortelės ir LSB-ja sužinos, 
kam patikėtas jos vairas. Nau 
ji vyr. vadovai dirbs skautijos 
labui, bus pavyzdžiu jaunie
siems ir bus naudingi Tėvynės 
Sūnūs. Iš anksto jiems linki
me pasisekimo bei teatleidžia

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 ............
akrai, 21 — teisių, 3 kilns su alyva, visi puikūs trobe

siai, traktorius ir taip pat mašinos dviejų rūsių ............
akrai, 23 — teisių, 3 kilns, pilnai įrengta .....................

i akrų, 35 — teisių, 5 kilns, su viskuo ..............................
I akrų, 37 — teisių, su inventorium ii mašinom ............
i akrų, 36 — teisių, 5 kilns, traktorius,kaina .....................
• akrai, 33 — teisių, 5 kilns, traktorius, kaina ................
I akrų, 29 — teisių, 5 kilns, 2 naujos barnes, puikus na
mas, trys arkliai ir visos geros mašinos. Lengton distr. $ 44,000 

i 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 ūki nesigailėsit kreipdamiesi į:
£ CHARLES POCIUS REAL ESTATE BROKER TILLSONBURG, Ont. Tel. 829 J.

$
$

$ 
$

$

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

$

2,500 įrnokėti — 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

$ 38,000

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

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje!
„A R T I 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.

LIETUVIŠKA

BA LDV K RA UI UVĖ
I R 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.

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.

L. Skautų Tėvas, jei kas pra

eityje buvo ir netaip, jog di
džiausias kaltininkas ir mūsų 
skautų bei Tėvynės išniekinto 
jas yra raudonasis, bedievis ir 
kruvinasis bolševizmas — azi
jatiškas imperializmas. Ar ne 
šio slibino nugalėjimui mums 
tektų daugiau nukreipti savo 
visas jėgas?!
Tad petys gi į petį. . . už 

mylimą šalį. ..
Prikelkime Lietuvą mūsų!

J. B.

LAIŠKAI REDAKCIJAI.
(Atkelta iš 4 psl.)

nusistovėjusios nuo seniai. Vine p. Škirpos būdo savybe ir 
sa p. Škirpos 1940—1941 me-kad aš ne vienas buvau jo pa
tų veikia iki pat jo nušalinimo 
į palyginus švelnią Gestapo 
izoliaciją, yra logiška ir neiš
vengiama ankstyvesnio nusi
statymo raida.

Tarp kitko, mano spėlioji
mas, kad vieną okupaciją pa
keis kita, pirmą kartą p. Škir
pai buvo padarytas jau 1939- 
ais metais, atmintinomis rug
sėjo dienomis.

Nieks nesikėsina į p. Škirpos 
teisę turėti tuo ar kitu klausi
mu savo atskirą nuomonę, o 
ypač darant prognozus tarp
tautinių reikalų srityje, kur 
bet koks „pranašavimas“ ar 
„neklaidingumas" yra rizikin
gi dalykai. Tačiau kiek tai lie 
čia vokiškojo veiksnio vertini
mą, ir nespecialistui turėjo bū 
ti aišku, kad iš kryžiuočių Lie 
tuva nepriklausomybės nesu
silauks. Juo labjau tas turėjo 
būt aišku p. Škirpai dešimtį me 
tų išbuvusiam Karo Attache 
pareigose Berlyne.

Kiek pavėluotai, tą patį 
konstatuoja ir p. Škirpa, nors 
šiandien tai jau yra „šaukštas 
po piet”.

Šia proga noriu pastebėti, 
kad p. Škirpos nuomonės nie- 
Kuomet neniekinau ir, išvažiuo 
jant iš Berlyno, išsiskyrėme ko 
rektiškai.

Minimalinė etika ir civili
zuoto gyvenimo normos tokio 
pat santūrumo, jei ne džentel
meniškumo, reikalautų ir iš p. 
Škirpos. Deja, jo laiškas redak 
cijai ir dar kartą parodo, kad 
tiek džentelmeniškumo, tiek 
santūrumo savybės jam taip ir 
liko svetimos, nepaisant per
gyvento kartaus pamokymo. 
Kitaip galvoajntį ir nuo jo 
avantiūros bei teroro atmosfe
ros laiku atsiskyrusį žmogų, p. 
Škirpa dar ir šiandien nesiliau 
ja kaltinęs savavaliu posto ap
leidimu, garbės žodžio nelaiky
mu, patriotizmo stoka, sabota- 
vimu, nepastovumu ir visomis 
kitomis septyniomis didžiomis 
nuodėmėmis.

Štai, čia dedama ištrauka pa 
rodys, kad tai virto įmanenti-

giežos objektu.

1940 m. gruodžio 13-ąją die
ną datuotame laiške (taigi ne
pilni du mėnesiai prieš mano 
išvykimą iš Berlyno), p. Škir
pa kaltindamas vieną vyresnių 

buv. pasiuntinybės pareigu 
(ne mane) neklusnume, gin 
kėlimu, intrygomis ir tt.

JU 
nų 
dų 
tarp kitko rašo:

„ . . . jei Tamsta nesiliausi ir 
toliau varęs destruktyvų dar
bą, būsiu priverstas imtis prieš 
Tamstą atitinkamų priemonių, 
kurių pasėkas Tamsta pajusi 
ne tik čiaBerlyne, bet ir ateity 
je, kai Lietuva bus atstatyta“, 
(ištiso laiško fotostatas yra re
dakcijoje).

. Kaip matome, tas pats įžū
lūs tonas, tie patys grąsinimai, 
visai pamirštant, kad kalba
muoju laiku p. Škirpa jau pa
siuntiniu nebebuvo.

Nors grasinimų represijo
mis šiame Jungtinių Valstybių 
krašte p. Škirpa man ir nereiš
kė, Valstybės Gynėją laisvoje 
Lietuvoje, visgi, man pažadė
jo. Tačiau, čia yra ir džiugi
nanti reikalo pusė, nes jo gra
sinime aiškiai matosi, kad lais
vos Lietuvos atstatymą p. Škir 
pa Šiandien tikrai jau riša su 
laisvojo demokratinio pasaulio 
pergale.

P. Škirpos pagiežai supras
ti, reikia pasiskaityti jo rašytą 
„Sukiliminės Vyriausybės Ge
nezės'* visumą.

Tolydžiui užakcentuodamas 
savo didelį patriotizmą, p. Škir 
pa nesidrovi mane pakaltinti 
patriotizmo stoka.

Pasitenkinsiu pastebėjęs, 
kad kiek ši sąvoka apima tė
vynės gerovės reikalų daboji
mą, patriotizmų esti įvairių. 
Viena patriotizmo rūšis gali 
reikšti kraštui pražūtį, kita— 
pergalę.

Juk, ir Hitleriui nebūtų ga- 
primesti patriotizmo sto-Urna 

kos.

1951

Tikrai Jus gerbiąs
Pik. K. Grinius, 

m. gruodžio 10 d.

( DARBĄ ATLIEKU
į SĄŽININGAI
į IR ŠVARIAI.

į KAINOS PIGESNĖS

j KAIP KITUR.
į-----------------
I 688 ALLARD Ave, Verdun.
j Telefonas HE 5853.

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

\i < 'Vš
į SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
į KAILINIUS PALTUS, 

j DUODU GERĄ KAILIŲ 
į PASIRINKIMĄ.

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wang<*n - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON'S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081

« BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE I
| 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.
H

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

j {vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
J Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE 3
STel. TR 8351. 1

Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.jį

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

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. JAUGĖ LIS

NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS.
Tel.: PL 7588 ; 3805 Arcade St., Montreal, Que.

DCMIMON AGthClES 1.1 I I Al
16 Woolworth Bldg., j

FORT ARTHUR,Cm.,CAhADA | 
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- | 
mų į Canadą, prašau kreiptis » mūsų įstaigą, kuri jau ii- įį 
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip & 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- | 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.



nepriklausoma lietuvė

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 1951 M. 
VEIKLOS APYSKAITA.LAIŠKAS IŠ NAUJ. ZELANDIJOS

Gerb. Redaktoriau!
Nežinodamas (adresų nepa

žįstamų asmenų, sumaniau į 
Jus kreiptis man rūpimu klau
simu, dėlko maloniai prašau 
man atleisti už trukdymą.

Kaip matote iš vietovės už- 
vardinimo, gyvenu Wellingto
ns, N. Zelandijoje. Lietuvių 
šitose salose gyvena nedaug ir 
tie patys yra išmėtyti po Įvai
rias salų vietas.

Dėl tos priežasties man čia 
gyvenimas moraliai darosi sun 
kiai pakeliamas, ir norėčiau iš 
Naujosios Zelandijos išvažiuo
ti.

Jeigu Jūs mane galėtute in
formuoti apie galimybę išvykti 
Kanadon, nepaprastai Jums bū 
ciau dėkingas.

Kokios galimybės miestuose 
fabrikuose gauti darbo? Ar 
teisybė, kad Kanadoj dabar 
yra didelis nedarbas?

Jeigu palankios mieste gy
venti ir dirbti sąlygos, tai gs

PAVYZDINGAS ENKAVEDISTAS
„Kodėl bėgai?”
„Aš padariau klaidą prieš 

keletą mėnesių“, paaiškino Ho 
ra. „Aš turėjau suimti vieną 
žmogų, bet aš žinojau, kad jis 
turi draugų. Aš norėjau pa
gauti juos visus, ir aš laukiau 
per ilgai. Jie visi pabėgo. Ne
gana to, mano žmonos giminai 
tis buvo suimtas už krašto iš
davimą. Mat jis buvęs santy
kiuose su titoistais. Jau tuomet 
aš turėjau suprasti, kad su ma 
nim baigta. Bet vis raminau sa 
ve, kad tai bus pamiršta, ir už 
tad stengiausi dirbti dar ener
gingiau, negu kada. Tačiau 
prieš trejetą savaičių mano še- 
as pasišaukė mane ir pareiškė, 

kad norįs duoti man naują pro 
gą. Mano pareiga būsianti sek 
ti kitą Valstybės Saugumo val
dininką. Aš dirbau kaip vel
nias. Praleisdamas su tuo vy
ru visus vakarus, lošdamas su 
juo kortomis, gerdamas su juo, 
ir visą laiką stebėdamas bei sek 
damas jį. Anksčiau ar vėliau 
aš tave turėsiu pagauti per ko
kį neatsargumą. Pereitą mene

J. DĖMESIO! TORONTE VEIKIA
J LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ.

J Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary-
J ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius.
J SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.

..............   ,u

Kuta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

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

VICTORIA CLEANERS & DYERS CO. 
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AJTD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836
I

man galėtute Jūs sukombinuo
ti darbo ir buto garantiją iš Nau 
josios Zelandijos atvykti Ka
nadon, už ką būčiau nepapras
tai dėkingas. Visas išlaidas su 
darymui garantijos apmokė
čiau. Kelionę pats apsimokė
čiau.

Duodu keletą žinių apie sa
ve: Esu Tadas Alminauskas, 
gimęs 1906 metais spalių m. 
1 dieną Pempiškių kaime, 
Švėkšnos valsčiaus, Tauragės 
aps. Esu vienas, be šeimos.

Su nekantrumu laukiu infor 
macijų, o gal ir pagelbos aukš 
čiau išvardintu klausimu.

Mano adresas: Tadas Almi
nauskas, c. o. K. Ramutėnas, 2 
Emmet street, Newton, Wel
lington, New Zeland.

Su pagarba
T. Alminauskas.

Red. prierašas: Gal Kana
doje yra p. T. Alminausko gi
minių, draugų, pažįstamų? Gal 

lyra kam farmoje reikalingas 

sį vieną lietingą naktį po kele
tą valandų gėrimo mudu su juo 
važiavome automobiliu namo. 
Mano automobilis slidžiame as
falte paslydo ir įvažiavo į me
dį. Mano žmogus buvo pri
trenktas be sąmonės. Aš žino
jau, kad visą laiką nešiojasi sa 
vo kišenėje mažą knygutę. Da
bar buvo mano proga, pažiūrė 
ti, kas yra toje jo knygutėje“. 
Čia Hora net pečiais patraukė. 
„Ir aš radau, ko pats nesitikė
jau : pasirodė, kad kail aš se
kiau jį, tai jis tuo pačiu metu 
sekė mane. Aš žinau, ką tai 
reiškia. Ir per šešias valandas 
aš buvau kitapus sienos!“

Paklaustas, ką jis mano čia 
veikti, Hora neturėjo aiškaus 
atsakymo. „Aš nežinau, ir ne
paisau. Žmonės čia man ne
patinka, ir aš žinau, kad SNB 
agentai manęs jieško. Tai, ką 
aš pelniau už ištikimą tarnybą 
per keletą metų“. Hora kar
čiai nusišypsojo. „O, well, anks 
čiau ar vėliau bus karas, ir tuo 
met jie neturės laiko tokiam 
kaip aš. . .“ jp

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

Balansas 1952 m. sausio m. 1 d. 
Aktyvas
Saldo 1952 m. Sausio 1 d.

$ 10,558,46 
Išlaidos 1951 m. $ 552,20
BALANSAS $ 11,110,66 
Pasyvas 

darbininkas? žadžiu, redakci
ja prašo galinčius padėti p. 
Alminauskui persikelti į Kana
dą.

PRAŠO PADĖTI.
Gerb. Redaktoriau!

Reikalo verčiamas drįstu 
kreiptis į Tamstą. Gyvenu 
Anglijoje, bet norėčiau emi
gruoti į Kanadą. Deja, Kanado 
je nei giminių, nei artimųjų, 
kurie galėtų man padėti, ne
turiu. Man reikalingas adre
sas asmens, kuris mano prašo
mas, sutiktų padėti man įva
žiuoti Kanadon.

Maloniai prašyčiau gerb. p, 
Redaktorių, laikraščio kampu
tyje įdėti šį mažą skelbimelį- 
-atsišaukimą į tautiečius, kurie 
galėtų man padėti — sutei
kiant adresą ir pažadant butą, 
kuriame nuvažiavęs galėčiau 
apsistoti.

Esame du asmens: aš ir ma 
no žmona. Būčiau be galo dė
kingas tiems asmenims ir už 
viską atsilyginsiu.

Raiškiu didžią padėką Tams 
tai p. Redaktoriau.

J. Šiaučiulis.
151 Bishop str. Moss Side, 
Manchester 16, England.

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. ,
-y.... ...........=>c ir .......... - ... ........lt ------ —”------------A

--- —------- ------------------- ------------------ —------- --
j PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
{ LIETUVIS LAIKRODININKAS

i STINSON'S JEWELLERY
j 2186 DUNDAS SI. W. TORONTO

: Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
I genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos.

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

| CAFITOL FURNITURE CO.,
| 391 St. Catharine St. W. Montreal.
| Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų |
§ ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. 4 
s Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
| Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- § 
g tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. S
f TEL. LA 8621. |

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

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

J

J Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO,
bet

Alberto Alorkeliūno.
Agentūroje 

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $o.o( $(.OOO.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

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

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

Į 
VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRŪO3ES PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0S94

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.

Aukotojai iki 1951 I. 1 d. 
$ 4,274,04

Aukotojai 1951 m. $ 6,751,71 
Procentai — The Montrel 
City and Distr. Savings
Bank $ 84,94
BALANSAS $ 11,110,66

Pajamos:
a) Lietuvių kolonijos Kana

doje :
$$

1. Hamilton, Ont. 1.829,07
2. Toronto Ont., 1.494,84
3. Welland, Ont. 500,00
4. Winnipeg, Man. 490,70
5. Montreal, Que. 454,22
6. Sudbury, Ont. 416,50
7. Edmonton, Alta 200,00
8. St. Catharines, O . 187,00
9. Delhi, Ont. 140,26

10. Vancouver, B. C. 125,00
11. Windsor, Ont. 120,00
12. London, Ont. 115,50
13. Vittoria, Ont. 92,00
14. S. St. Marie, Ont. 84,00
15. Noranda, Que. 77,00
16. Timmins, Ont. 57,30
17. Fort Arthur-

Fort William 55,27
18. Lethbridge, Alta 54,45

Kitos kolonijos surin
kę mažiau 50,- dol. 258,60
Procentai Banke 84,81

. . . .Viso pajamų $.6.836,62

Išlaidos:
Išmokėjimai VLIKui $ 485,05
Paštas, raš. medž, mui
tai ir kit. išlaidos $ 67,15

Viso išlaidų $ 552,00

Ataskaita:
Viso paj. 1951 m. $ 6,836,62
Saldo 1951 I 1 d. $ 4,274,04

Viso . . $ 11,110,66
Viso išl. 1951 m. $ 552,20

Saldo 1952 m.
sausio 1 d. $ 10.558,46
Veiklos apžvalga.

L.Lėšų telkimas. 1951-ji me 
tai buvo patys geriausi nuo T. 
F. Atstovybės, Kanadoje įkū
rimo. Palyginus su praėjusiais 
— 1950 m. surinkta $ 2,920,02 
suma — gauname $ 3,916,60 
daugiau. 1951 m. Sąmata su
moje $ 6.000,00 išpildyta su 
kaupu.

Metai nebuvo lengvi. Kilu
sios skirtingos pažiūros atski
rose organizacijose ir partijo
se atsiliepė į Tautos Fondui lė 
šų telkimą jį pasunkindamos, 
paskirose kolonijose įnešdamos 
pasyvumą. Nežiūrint viso — 
rezultatai gražūs. T. F. Ats
tovybė dėkoja nuoširdžiai vi
siems aukojusiems, aukas rin
kusiems, aukų rinkimą organi
zavusioms visoms organizaci
joms ir partijoms. Čia visų bu 
vo parodyta daug nuoširdu
mo, įdėta daug darbo ir duo
tas pasitikėjimas.

Aukos plaukė pastoviai išti
sus metus. Jų didesnė dalis su 
plaukė Vasario 16-tos vajų pa
skelbus. Vajus Tautos Fon
dui Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės proga 
Įėjo į tremties lietuvišką tra
diciją.

Apyskaitoje matome pirmo
je vietoje Hamiltono lietuvius. 
Jų rūpestingumą ir nuoširdu
mą, kaip pavyzdį, norėtume 
pristatyti visoms kitoms lietu
vių kolonijoms Kanadoje. Rū
pestingai vajų pravedė Toron
tas. Dosnūs buvo: Wellandas, 
Winnipegas, Sudbury, Edmon 
tonas, St. Catharines, Widsor 
ir kitos kolonijos.

Malonu yra konstatuoti mū
sų naujųjų ateivių tvirtesnį 
ekonominį pajėgumą.

2.. Mūsų pareiga. Tai yra 
darbas Lietuvos išlaisvinimui. 
Kaip dažnai mūsų mintys su 
ilgesio malda lekia į tėviškę — 
taip likusių ten kančios šau
kia į mus pagelbas. Jų šauks
mas primena mums nuolatinę 
atsakomybę. Yra tiesa, kad ne 
vienas atidavė gyvybę tėviš
kės laisve^ antras tam dirba 
dabar, o iš trečio ateity gal bus 
daug pareikalauta,tačiau tai ne 
nškia, kaed atsakomybė už tė 
viškės išlaisvinimą būtų kam 
nors išimtis, ar mes nebūtume 
atsakingi už šią dieną!

Tautos Fondas yra tylus, 
net ištikimas mūsų kovos pa
lydovas, be kurio pati kova bū 
tų neįmanoma. Auka Tautos 
Fondui yra kiekvieno lietuvio 
neatsisakoma pareiga.
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3. Ateities perspektyvos. 
Gyvenime yra taisyklė, sakan
ti, kad visada laimėsi, jei siek 
si teisingai, nuoširdžiai, su tvir 
tu pasiryžimu ir tikėjimu. Mū 
su noras matyti Lietuvą laisvą 
— yra šventas. Mūsų širdys, 
skaudintos ne kartą — myli. 
Mums ryžto ir tikėjimo nepri
trūko sunkiausiais gyvenimo 
momentais.

Mūsų darbe dažnai pastebi
mas nesutarimas, kurį Atsto
vybė norėtų laikyti tik laiki
niu ir geresnės organizacijos 
formos darbui jieškojimo reiš 
kiniu. Ji nuoširdžiai sveikina 
kiekvieną pastangą vedančią į 
geresnį visų veiksnių Koordi
navimą Lietuvos laisvinimo 
darbe ir norėtų užtikrinti Ka
nados lietuviams greitą to at- 
siekimą, Atstovybė džiaugiasi 
realiomis pastangomis Kana
dos Lietuvių Bendruomenei su 
organizuoti.

Tautos Fondo Atstovybė Ka 
nadoje versdami į praeitį 1951 
metus iš širdies linki visiems 
tvirto tikėjimo, sėkmės ir iš
tvermės !

M. Arlauskaitė, 
Pirmininkė.

Tautos Fondo Atst. Kanadoje.

VIENAM SAMBŪRIUI 
PASISKELBUS

Atkelta iš 3 pusi.
d. 1 nr. Ką tariamieji santar
vininkai nori pasakyti parekš- 
dami, kad jų narius jungią sai
tai yra pranašesni už partinius 
bei ideologinius skirtumus“, 
sunku susivokti. Ką reiškia 
„saitas pranešesnis už už skir
tumą?“

Net kelius kartus kalbėda
ma apie ketinamą paramą mū
sų diplomatinės atstovybės ins 
titucijai, vienoj vietoj santar
vė, kažin kodėl, diplomatijos 
šefą prieš pastato kitiems Lie
tuvos atstovams kaip atskirą 
veiksnį. Kažin ar LRS-vė 
kompetentinga tą išskyrimą da 
ryti? Atrodo kad prasmin
giau, svetimus reikalus palik
ti jiems ir diplomatijos šefo su 
savo kolegomis santykių tvar
kymą jiems patiems. Taip be
sielgiant yra didelė rizika pa
kenkti dipl. šefo autoritetui, 
nes visuomenėje gali susidary 
ti nepagręstų spėliojimų.

Ko visuomenė drįsta tikėtis, 
dargi reikalauti, tai ištesėti 
„akto“ pžadus: nekliudyti 
kitiems dirbti. I. L-is.

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

Telefonas: DO 0357.
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Minėdami > Lietuvos Nepri
klausomybės šventę, mes savo 
mintyse stipriau prisimename 
Tėvynės išgyventas liūdesio ir 
džiaugsmo dienas ir pagalvo
jame apie jos ateitį. .Susikau- 
piam ir, palikę šį skubos ir tern 
po kraštą, mintimis atsidu
riam, nors ir tolimam, bet taip 
išsiilgtam, ramybėj paskendu
siam mūsų krašte — Nepri
klausomoj Lietuvoj. Likimas 
taip lėmė, kad mums teko ge
resnė dalis šiame Tėvynės ban 
dymų laikotarpy. Lygindami 
save su anapus uždangos liku
siais broliais, — esame laimin
gi, galėdami laisvėj gyventi. 
Tačiau šis mūsų gyvenimas ir 
daugiau pareigų uždeda; tai
pogi jis ir nemaža pavojų turi, 
nes pamažu, bet nuolatos, žlug 
do lietuvišką dvasią, kuri kas
kart vis storesnio materializ
mo dulkių sluogsnio yra slegia 
ma.

16 Vasario yra viena tų di
džiųjų progų atlikti savo pa
reigas kenčiančiai Lietuvai. 
Šios dienos proga mes nuošir
džiai kviečiame:

1. Nepriklausomybės Šven
tės minėjimo metu stambesne 
auka paremti vedamą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo kovą. Mes 
dar turime tautinės savigarbos 
jausmą, todėl visi iki vieno 
stabtelkim prie aukų rinkimo 
staliukų ir savo pareigą nedve
jodami atlikime.

2. 16 Vasario proga smul
kesnę auką įmeskime į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje 
esančią Tautos Fondui dėžutę. 
Nevardinė auka yra pati di
džiausia auka, nes ji neturi ki
tų aspektų ir parodo mūsų tau 
tinio susipratimo aukštą lygį.

3. Prašome visas Hamilto
no organizacijas bei kultūros 
ir meno sambūrius, lietuvius 
prekybininkus, verslininkus ir 
profesionalus paskirti vienkar
tinę Lietuvos laisvininmo rei
kalams auką ir minėjimo metu 
ją įteikti.

4. Negalvokim, kad gali bū
ti perdaug. Yra aibės tautinių 
reikalų, — tik jiems visiems 
trūksta lėšų. Jei VLIKas jų

LIN KĖS LIETUVIAI.
daug gaus, būkime tikri, jie 
panaudos jas ten,, kur labjau- 
siai reikia. Mums nepavyzdys 
tos kolonijos, kurios dar nepa
budo „iš miego gilaus“. Mūsų 
tikslas, kad jos kuo greičiau pa 
bustų ir mus ne tik pasivytų, 
bet ir pralenktų.

Mūsų didžiausias noras ir 
prašymas, kad šios šventės pro 
ga pajustumėm tą didelę atsa
komybę prieš kenčiančią Lietu 
vą ir savo pareigą atliktumėm 
vyriškai.

Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoj, Hamiltono 

Skyrius.
KAS YRA ŽINOTINA 

VISUOMENEI.
„N. L.“ Nr. 4(250) iš Ha

miltono korespondencijoj til
po „KLB-nės Valdybos veik
los planas“. Lygiai tais pa
čiais žodžiais, Bendruomenės 
organizacijos Valdyba atsiun
tė pakvietimus visoms Hamilto 
ne veikiančioms lietuvių orga
nizacijoms, kviesdama į bend
rą posėdį, kuris įvyko pr. m. 
gruodžio 21 d. Tas savotiškai 
skamba po to kai minėtame po
sėdyje buvo priimti nutarimai 
nesutampą su tuo planu.

Pav. Organizacinė sritis, t. 
y. busimieji KLB-nės demokra 
tiniai rinkimai ir su jais susi
ję klausimai, pavesti ALOK-ui, 
kurį sudarė Bendruomenės 
Org. valdyba ir 2 Socialdemo
kratų atstovai. Toks pasiskirs 
tymas įvyko todėl, kad Bend
ruomenės org. valdyba gavo 
pritarimą ir mandatus iš Atei
tininkų org., sporto klubo „Ko 
vas“ ir Katalikių materų drau 
gijos. Tenka pasidžiaugti, kad 
skautai susilaikė, bet visais at
žvilgiais pažadėjo savo para
mą.

Kultūrinė sritis: tautinių 
švenčių paminėjimai, reprezen 
taciniai pasirodymai, nuspręsta 
rengti Lietuvių ebndruomenės 
org. vardu. Visi kiti klausimai, 
kaip parėmimas šeštadieninės 
mokyklos, Tautos Fondo Ats
tovybės, meno sporto ir kitų 
tautinį darbą dirbančiųjų gru
pių, buvo teigiamai priimti vi-

RUOŠIAMASI VASARIO
Šiemet nepriklausomybės pa 

skelbimo 34 metų sukaktį 
Londono lietuviai nori paminė 
ti kuo iškilmingiausiai. Mi
nėjimas vyks šeštadienį, — 
vasario 16 dieną — CCC di
džiojoje auditorijoje. Pradžia 
7,30 vai. vakaro. Paskaitą skai 
tys teisininkas A. Mačys. Jo 
paskaitos santrauka bus pa
skelbta anglų kalba, nes minė- 
jiman pakviesta aukštoji ang
lų visuomenės tstovai bei visi 
Londone gyveną kiti pabaltie- 
ėiai, t. y. estai ir latviai.

Meninei daliai atlikti pa
kviestas iš Detroito muziko B. 
Budriūno vedamas vyrų kvar
tetas. Taip pat lietuviškos mu 
zikos popuri pagros londoniš- 
kis akordeonistas A. Pocius. 
Mūsų pianistė Matukaitė solo 
paskambins kelis muzikos kū
rinius. . . L. E-tas.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
SUKAKTIS

Londono lietuviai labai gra
žiai paminėjo Mažosios Lietu
vos atvtdavimo sukaktį. Nu
skambėjus Mažosios Lietuvos 
Himnui — Lietuviais esame 
mes gimę — išklausyta paskai 
tos, kurios motto buvo — pa
žinkime ir pamilkime Mažąją 
Lietuvą. Susirinkimas labai 

su organizacijų atstovų ir ini
ciatyvos teisė tam—palikta 
Bendruomenės organizacijai.

Taip atrodo, Hamiltono Lie
tuvių Bendruomenės tikroji 
persitvarkymo pusė. Ir žino
ma, šios žinios nėra pilnos, 
nes organizacijų atstovai pri
ėmė daug visokių mažesnės 
svarbos nutarimų. Tačiau 
džiugu yra konstatuoti, kad 
kolonijos lietuvių gyvenime 
prieita prie gražaus organiza
cinio susitarimo, kurio anks
čiau taip labai buvo pasigen
dama.

Šio rašinėlio tikslas yra pa
informuoti „NL“ skaitytojus, 
nes Hamiltono Lietuvių Ben- 
ruomenės gyvenime įvyko pla
tesnės reformos, vedančios į 
jos demokratini susitvarkymą.

J. S.

16-TOSIOS MINĖJIMUI.
jautriai reagavo dėl nepakan
kamo mūsų dėmesio Mažosios 
Lietuvos klausimu ir mūsų bro 
lių — mažlietuvių reikalu. 
Vienbalsiai priimta Mažosios 
Lietuvos reikalų rezoliucija, 
kurios vienas egz. nusiųstas 
VLIKui ir antras — Mažosios 
Lietuvos Tarybai. Taip pat 
susirinkimas įgaliojo prezidiu
mą rezoliuciją paskelbti spau
doje.

Susirinkimas praėjo labai pa 
kilusioj ir lietuviškoj nuotai
koj ir buvo, kaip niekad, tik
rai gausus. Baigta Tautos 
Himnu.

Rezoliucija.
Kanados, Londono (Ont.) 

lietuviai, susirinkę 1952 m. sau 
šio mėn. 27 d. minėti Mažosios 
Lietuvos išlaisvinimo dieną ir 
turėdami galvoje faktą, kad 
Mažoji Lietuva dar ligi šiol 
nėra atstovaujama Vyriausia
me Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete, kas turi neigiamos įta
kos į VLIKo veiklos darnumą 
ir visos lietuvių bendruomenės 
gražų sugyvenimą, vienbalsiai 
priėmė tokio turinio ęezoliuci-

— Mes Londono lietuviai 
nuoširdžiausiai prašome ir pa
geidaujame Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą, kad 
be jokio atidėliojimo Mažosios 
Lietuvos atstovas būtų pak
viestas pilnateisiu nariu į Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą ir tuo būdu pašalin
ta skriauda, daroma mūsų Ma 
žosios Lietuvos broliams, norin 
tiems visomis jėgomis prisidė- barinėmis šliurėmis, plonai ap 
ti prie visos Lietuvos greites
nio iš priespaudos išvadavimo.

Susirinkimo įgaliotas:
z Prezidiumas.

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventė Windsore 
bus minima sekmadienį vasa
rio mėn. 17 d. Šventės minėji
mas pradedamas šv. Pranciš
kaus bažnyčioje (1485 Albert 
Rd.) pamaldomis.

Tuojau pat po pamaldų Kro 
atų salėje (2520 Seminole) 
ministerio V. Sidzikausko pa
skaita. Po paskaitos meninė 
dalis, kurią išpildys p. Žagana 
vičienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė ir komp. Br. Bud
riūno vedamas kvartetas.

Sausio 25 d. vvinnipegiečius 
sukrėtė baisi žinia, kad 7 metų 
amžiaus mergaitė Martha Lo- 
įse McColloiugh (116 Carmen 
Ave) tapo žiauriai nužudyta 
savo tėvų rankomis.

Nužudytosios tėvas p. Ga
vin McCullough 51 metų am
žiaus su to paties amžiaus sa
vo žmona po ištisos nakties ce 
remonijų su maldomis savo na 
muose, ryto metą bonkos smū
giais į galvą ir smaugimu nu 
kankino iki mirties jų mylėtą 
ir labai gerai prižiūrėtą 7 me
tų savo dukterį Martha Loui
se, kadangi pastaroji priešino
si klūpoti ir melstis visą laiką 
su tėvais prieš vos tik valan
dų atstume ištiksiantį pasaulio 
galą ir Kristaus atėjimą. Atli 
kę šį baisų darbą, p. McCul
lough basas ir žmona su kam-

MIRĖ TREMTY.

sirengę, prieš 25 laipsnių šal
čio, išėjo į netoli esantį tuščią 
sklypą ir suklaupę ant sniego 
prie šildymo vamzdžių krūvos, 
laukdami pasaulio galo, prade 
jo melstis. Juos pamatę kaimy 
nai pranešė policijai. Atvyku
si policija į namus rado baisų 
vaizdą — nužudytą antro aukš 
to miegamam jų Z metų duk
terį. Jie tai padarė iš anksto 
suplanavę. Dėl tos priežasties 
porą dienų prieš įvykį jis nu
traukė savo tarnybą kaip Win 
nipeg Chambon of Commerce 
raštinės direktorius ir reikala-

RADIJAS LIETUVIŠKAI.

Amerikos Lietuvių Radijo 
Klubas iš Detroito W. J. L. B. 
stoties, banga 1430 kw, šešta
dienio vakarais nuo 8,30 iki 9, 
15 lietuviškoje programoje per
duoda pranešimus, sveikini
mus ir lietuviškos muzikos.

Sekmadieniais nuo 3 iki 3, 
30 iš stoties W. P. A. G. Ban
ga 1050 kilo (Ann Arbor) taip 
gi gerai girdima R. Valatkos 
vedama lietuviška programa 
vad. Lithuanian Melodies.

P. J.

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

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių. Pilnas draudimas

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
Siuntin. Nr. 3—$ 6,20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaul. mėsos
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sV. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3

Siunt. Nr. 10—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. degintos kavos
1sv.kakavos
1 sv. šokolado
Siunt. Nr. 12— $ 6.40 

: 2 sv. rūkytų lašinių 
i 2 sv. kiaul. taukų

1 sv. deg. kavos
.90 1 sv. kakavos

11 sv. šokolado
2 sv.cukraus
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

Siunt. Nr. 24—$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

Gruodžio 27 dieną mirė lie
tuvis tremtinys a. a. Jonas Gu 
zas, gimęs 1913 m. Rokiškio 
ap., Juodupės valse., Raišu kai 
me, tarnavęs Juodupės teksti
lės fabrike meisterio pareigo
se, Tauragėje vyr. kondukto
riumi ir kitur.

Gimtojo krašto ilgesys, silp
nas maistas palaužė jo nors 
ir tvirtą kūną.

Po keleto sunkių operacijų, 
ypatingai po paskutinės, nes GRAŽI LIETUVIŲ VEIKLA 
buvo išimta pusė plaučių, jis 
atsisveikino amžinai su mu
mis. Palikęs liūdinčią žmoną 
Eleonorą Kanadoje ir mus vi
sus. Palaidotas Vokietijoje, 
Heiligenhafeno kat. kapinėse.

Tavo troškimas sustojo pu- 
siaukelyje, bet mes įgyvendin
sime tai, ko tu norėjai. Tegul 
būna tau lengva svetimoji že
melė. Ir užuojauta p. E. Gu
žienei. JoT.

DELIHI, ONT

. Spaudos vajus bus sėkmingas 
kai kiekvienas skaitytojas su
ras po naują skaitytoją.

Susio 20 d. Delhi R. K. baž 

nyčios salėje buvo sušauktas 
apylinkės LOKo susirinkimas, 
kuriame buvo padarytą atas
kaita iš vasaros ir rudens nu
veiktų darbų bei aptarta gali
mai įspūdingiau paminėti Va
sario 16-tą. Nutarta Nepriklau 
somybes Šventę minėti vasa
rio 9 d. — šeštadienį. Apylin
kės LČKo vardu buvo pasiųs
ta JTO visuotinio susirinkimo 
pirmininkui, Dr. Padilla Ner
vo ir Trygve Lie protesto raš
tai.

SIURPRAIZAS DELHI 
APYLINKEI

Winnipeg
ŠIURPI TRAGEDIJA.

vo kartu su jais gyvenantį savo 
sūnų Lome — Manitobos Uni 
versiteto studentą melstis kar
tu. Tragedijos naktį sūnus 
buvo išėjęs nakvoti pas savo 
draugą. Taip pat prieš nelai
mingą įvykį, nebepernešdama 
šeimininkų Įkyrumo, išsikraus 
tė pas juos gyvenusi 70 metų 
amžiaus moteris.

Jurgis Januška.
MIRĖ URŠULĖ RUTKAUS 

KIENĖ.
Ilgesnį laiką negalavusi, sau 

šio 26 dieną nuvežta į General 
Hospital po kėlių valandų nuo 
širdies sutrikimo mirė tik prieš 
metus laiko iš Vokietijos atvy 
kusi į Kanadą, p. Uršulė Rut
kauskienė, paskutiniu laiku gy 
venusi Winnipege 463 William 
Ave su savo trimis dukrelėmis, 
Aldona, Stase ir Nijole ir turi 
Winnipege gyvenantį sūnų Va 
nėse.

Lai bus Tau lengva Kana
dos žemė, kurioje radai senat
vėje užuovėją nuo pasaulio 
audrų.

Aldonai, Stasei, Nijolei ir 
Valentinui, gilaus liūdesio pri
slėgtiems dėl juos ištikusios 
nelaimės, giliausia užuojauta.

PAJIEŠKJIMAi
— Regina Šlapkauskaitė, 

kuri yra labai blogoj padėty, 
jieško savo brolio Antano šlap 
kausko. Prašau, kaip galima 
greičiau, atsiliepti šiuo adre
su : Ant. Grajauskaitė, 
Cannon St. E., Hamilton, 
Canada.

—■ Pajieškau Andriaus
kevičiaus, kilusio iš Degučių 
valsč., Zarasų apskr., dabar gy 
venančio Kanadoje. Jieško 
jjush^oljiislj Adolfas Rūkštelėy 
3 Hubert Street, Guildford- 
Perth, W. Australia.

— Pajieškomas Petras Ven 
geli aus kas (Peter Vengei), 
gyvenęs Simcoe ap.). Jis pats 
arba apie jį žinantieji maloniai 
prašomi pranešti šiuo adresu: 
A. Gružinskas, R. R. 2. St. 
Williams, Ont.

— Bena Filipavičienė, 6421 
Briand St., Ville Emard, Mont 
real, jieško Elės Januškevičiū-

113 
Ont.

Stan

I PUIKŪS |

i KARAKULINIAI PALTAI |
« . _ E

nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio, g
B Pigu — $ 125.00 Teriautis tel.: 6R 1827 §
¥ S

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

tuvių bažnyčios. TeL TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral HomeReg’d.

i' KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 
i,
į PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. Y O 3440

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai ir Įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

Lietuvos ir USA, Detroit’o 
Universiteto profesorius, Dr. 
Padolskis, atvyksta į Delhi Va 
sario 16-tos minėjime skaityti 
paskaitą. Tema: Aktualijos iš 
Lietuvos laisvinimo darbų ir 
pasaulinės politikos apžvalga.

Meninę dalį išpildo p. P. Ra 
dzevičiūtė ir p. Rimkus.

Laukiame gausių svečių 
šiam minėjimui išklaustyti iš 
plačių apylinkių, kaip Toron
to, Hamiltono, Londono, Wo- 
odstoko, Rodney ir kt.

J. Žemaitis.

tės (Juknevičienės) anksčiau 
gyvenusios Winnipeg'e. Malo
niai prašau atsiliepti.

— Jonas Riauba, gyvenan
tis: 297 Rushton Rd. Toronto, 
Ont., jieško S. S. Fairsen lai
vu atvykusio Kanadon Anta
no Riaubos.

— Jieškomas Jonas Kepa
las, kilęs iŠ Rokiškio ap., į Ka
nadą atvykęs prieš dvejatą 
metų. Prašoma atsiliepti adre
su: Margarita Nausėdienė, 23 
Market St., Cambridge, Mass., 
USA.

\ Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai 
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. 

I DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams! |

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. « 
(Prekyba ir pataisymai. i

PETE‘S RADIO SERVICE |
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 |

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS g

E-D<BELANGER & SONS I
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Vffle Lasalle. TR 4588.

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti.

SAVININKAI BR. JOCAI.
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SI ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 9 D. VISI EINAME SPAUDOS BALIUN
SPAUDOS BALIUS ŠIEMET BUS LIUKSUSINĖ JE SALĖJE — DIDELĖJE, AUKŠTOJE IR NEPAPRAS TAI ERDVIOJE, JI YRA KAMPE SCHERB-

ROOKE ST. EAST (244) IR CITY HALL (2145) AVE. ĮĖJIMAS IŠ CITY HALL AVE (2145 nr). ŠIOJE SALĖJE PUBLIKA TURĖS DIDŽIAUSIUS PATO
GUMUS, NES ERDVĖS UŽTEKS BENT PUSANTRAM TŪKSTANČIUI ASMENŲ, KURIEMS BUS PARUOŠTIATSKIR1 STALIUKAI IR ŠOKĖJAI TURĖS PLAČIĄ

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

MOVT|reAL
SPAUDOS BALIŲ.

ką; p. V. Otto — pudrinę; p. 
Juknelis — Cherry brandy bon 

tuziną

Span<

dide- 
atski

KAS ŽINOTINA APIE 
Šį šeštadienį, vasario 9 die

ną, 7 vai. 30 min. vakaro 
„Mount St. Louis Gimnase“ 
salėje, 2145 City Hali arba 
prancūziškai — Avenue de 
l'Hotel de Ville įvyksta di- 
džiausis sezono balius — 
dos balius.

Svarbu žinoti, 
kad salė yra nepaprastai 
lė ir puiki; svečiams bus
ri staliukai; kas nori patoges
nių vietų, prašomi nesivėlinti, 
nes ir menine programa bus 
pačioje baliaus pradžioje; 
automobiliams atskiras kie
mas; vykti geriausia Sherbro- 
oKe gatve, kurią galima pa
siekti št. Lawrence arba bt. 
Denis tramvajais, nes City 
Hail gatvė yra tarp šių dviejų 
gatvių.

Įžanga - įėjimas, 
paliktas tas pat, kaip ir pernai, 
nors išlaidos uz salę trigubai 
didesnes. Už 1 dol. 50 centų 
bus ne tiktai įžanga, bet ir 
lėkštė užkandžių, kuri bus duo
dama pagal įžangos bilietus.

Šokiams gros garsioji Bro
lių Lapinų kapela Lituanica.

Meninėje dalyje 
dalyvauja Dramos aktoriai A. 
Dikinis ir J. Akstinas, kurie ir 
komeruoja. boi. B. Zagana- 
viciute - ivieįiuticne padainuos 
soio dainų, pianu palydint 
Komp. b. uaileviciui. ninKsmą 
suKį soks duetu p. Dikmyte ir 
p. uaneviciutė, kurioms muzi- 
&a uus p. Uaileviciaus. Me
nine programa specialiai pntai 
Ryta spaudos baliui ir bus la
bai įuoini ir linksma.

Baliuje dalyvauti 
yra paprašytas 
Kxuiinuaim atvyksiąs VLiKo 
narys ir tautos Fondo Valdy
tojus proi. J. Kaminskas, kuris 
uoxmasi tars trumpą į bpaudos 
uauaus dalyvius žodį Kaip ži
noma, pror. J. Kaminskas yra 
pats spauuos žmogus. Tai gal 
ous vienintele proga proteso- 
nų pamatyti ir išgirsti jį nes 
vienas pranešimas nenumato^- 
rnas.

Daliun atvyksta iš kitų vie
tovių tautiečiai. Is Sudburio p. 
k> temas aa 
zervuon 
svečių ir 
tų ir net

ką; Nežinomasis 
alaus; p. Parojus — vyno bon 
ką; p. Skinkys — prancūziško 
likerio bonką; p. Dodonaitė 
(žiūr. skelbimą 5 psl.) — pus
metinę šukuoseną; Y. X. Z.— 
moteriškai suknelei medžiagą; 
X. Y. Z. — itališko vermuto 
bonką, p. Kęsgailą anglišką 
pypkę su taboka, p. J. Dainie
nė — tautinį kaklaryšį, p. Ber 
notas — rankdarbių, p. Ma
tulienė gėrimams ąsotį su vi
su setu, p. A. Matulis — 40 
sidabrinių, ir paskutinis fantas 
dailininkės p. H. Narušęvičiū- 
cės-Žmuidzinienes meno kūri
nys — jos tapybos paveiksiąs.

Kol kas tiek žinių prie mū- pirmą vietą. 
oų didžiųjų fantų — radijo apa 
lato, kurį paaukojo firma 
Brouillette & Gagnon, dail. A. 
Tamošaitienės sukurtojo Vil
niaus krašto Tautinio drabu
žio, p. Kenstaviciaus paaukoto 
ioto aparato, p. Leknickienes 
— auksinio laikrodėlio ir siu
vėjo pono Petrauskio (5717 
Charlemgne, tel. CL 4630) 
padovanotos vyriškam kostiu
mui medžiagos ir lt. Loterijos 
vertė ligšiol apie 600 dolerių.

Bufetas.
Žinoma, balius be bufeto ne 

būtų balius, — taigi veiks ir 
bufetas, kuris turės visokių gė 
rimų ir 
grafas, 
kas.

užkandžių. Bus ir foto 
kuris daryc nuotrau-

ONTARIO PARLAMENTOATSTOVO ADV. YEREM- 
KO PASKAITA.

L. Teisininkų D-jos Toron- nūs savo daiktų. Iš jo buvo 
to sk-iaus valdyba vasario 10 paimti tapatybės įrodymo do
ri. 1 vai. pp. R. K. parapijos 
salėje ruošia aktualią paskaitą 
iš Kanados civilinės teisės, te
ma: Nekiln. turto nuosavybės 
teisė, sutartys ir testamentai. 
Paskaitą skaitys ukrainiečių 
kilmės, progresyvių konserva
torių partijos Ontario provin- 

TAURO” KREPŠINIS. cijos parlamento atstovas ad-
Sekmadienį, vasario 3 d., Lo vokatas John Yaremko. Vi- 

„Tauro“ sus kviečiame gausiai dalyvau-

~M 1 'JI ' 'M

TIKRAI LAIMĖSITE
Prireikus baldų, šaldytuvų, pečių, elektrinių reikmenų, 
aukštos kokybės radijo priimtuvu (Phillip's), kreipki
tės pas BROUILLETTE & GAGNON LIMITEE 
6014 Monk Blvd., Ville Em ai d. per lietuvi atstovą

JUSTĄ STROPŲ,
6672 Beaulieu St., Ville Emard. Tel. TR 1610 

Ši krautuvė DOVANOJO SPAUDOS BALIUI PUI
KŲ, ORIGINALIŠKĄ RADIO APARATĄ.

-qr —--------- x-----------------------------ti— _at- -1C—

MŪSŲ ^SPORTAS
Sausio 30 d. Catholic High

School salėje, „Tauro“ krepši yola Cellege salėje, 
ninkai turėjo trečią savo tur- krepšininkai turėjo ketvirtą ir ti. Įėjimas laisvas. Po paskai- 
nyrinį susitikimą su St. Augus paskutinį pirmojo rato turny
rine parapijos komanda. Pra- ‘ 
ėjusiais metais, tam pačiam tur 
nyre, ši komanda, finale susi
tikusi su mūsų vyrais, laimėjo

Visi tautiečiai 
maloniai prašomi dalyvauti. 
Spaudos baliuje galima bus pa
simatyti su daugeliu seniai ne j 
matytų asmenų, užmegzti nau- 

penktadienį jų pažinčių, užsisakyti spau
dos, kūnai yra paskirtas ats
kiras stalas, prie kurio galima 
atsilyginti už praeitą laiką ir 
jsigyti naujų laikraščių ir kny 
gM-

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Vasario 16 d. minėjimas 
Montrealy bus vasario 17 d., 
sekmadeinį,

1. 11 valandą lietuvių baž
nyčiose bus iškilmingos pa
maldos, kuriose organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis (įne- 
sant ir išnešant vėliavas, pra
šoma jas pagerbti atsistoji
mu). Pamaldų metu giedos 
op. sol. E. Kardelienė, lydima 
komp. St. Gailevičiaus vargo
nų; smuikuos p. Judzentavi- 
čius, lydimas p. Judzentavičiū 
tės vargonų; gros br. Lapinų 
orkestras ir giedos p. Piešines 
vedamas choras.

2. 4 vai. po pietų Plateau 
salėje iškilmingas aktas, kurio 
metu Dr. H. Nagys tars trum 
pą šventei pritaikytą žodį; bus 
sveikinimai bei draugingų tau
tų atstovų kalbos.

3. Meninėje daly dalyvauja 
op. sol. E. Kardelienė, pianis-

. tas K. Smilgevičius, • Ritminės 
į mankštos grupės tautiniai šo- 
: kiai, pp. Lapinų orkestras, Dra

Jau pirmose rungtynių mi
nutėse buvo galima pastebėti, 
jog priešai vertina vienas kitą 
ir žaidimas būsiąs nuoseklus. 
Mūsų vyrai, kaip ir visuomet, 
pradeda dengti zoną, bet dar 
pirmam ketvirty turi ją mesti. 
Lyg to tik ir telaukęs, taškų 
santykis pradeda kilti „Tauro“ 
naudai. Sparta pas mūsų vy
rus puiki, tik retkarčiais gyni
mas, užspaustas priešo spar- 

< nų, per ilgai užlaiko kamuolį.
Baudų begalės abiems 
doms — Remeika gal 
šias minutes surenka 
ir turi išeiti iš aikštės, 
šų du, taip pat susirinkę po 
penkias baudas, turi apleisti 
aikštę. Piečaitis puikioj formoj
— veik 90 proc. visų metimų
— krepšiai. Bukauskas su Bu 
niu kiek per daug mėto toli
mus. Intui gal šiek tiek per 
mažai paduodamas sviedinys.

Rungtynės baigtos 67:49 
taškų santykiu „Tauro“ nau
dai. Už „Taurą” žaidė ir taš
kus pelnė: Bukauskas (17), 
Bųnys (14), Intas (13), Pie 
čaitis (19), Navikėnas (0), Re 
meika (0), Paulius (4).

koman- 
per še- 
penkias 
Iš prie

rinį susitikimą. Priešas — St. 
Ignacius parapijos komanda.

Gal niekas netikėjo, jog tai 
bus įdomiausios iki šiol turny
re žaistos rungtynės. Taipogi 
pirmo ketvirčio bėgyje buvo 
sunku tikėti mūsų vyrų per
gale. Laimėdami šias rungty
nes jie tikrai jau šį tą įrodė. 
Įrodė jog tikrai gali nuosekliai 
kovoti ir nenusigąsti priešui at 
siplėšus keliais krepšiais. Iš 
kitos pusės išryškėjo vienas 
liūdnas faktas: kai kurie žai
dėjai, pamatę žiūrovų tarpe sa 
vo simpatijas, užsimiršta. . .

Grįžtant prie rungtynių ei
gos, reikia pastebėti, jog abi 
komandos žaidžia panašiu sti
lium ir vienodai pajėgios. Per
galė teko mūsų vyrams tik ge
resnio dengimo dėka, kuriame 
gynimas rriūsų komandoje la
bai svarbią rolę vaidina. Vi
siems yra žinoma, jog vien mes 
ti krepšin nepakanka, reikia ir 
priešą nuo metimų sulaikyti, 
tačiau daug kas tai pamiršta.

Rungtynės baigtos 53:46 
taškų santykiu „Tauro“ nau
dai. Pirmas kėlinys 27:26 taip 
pat „Tauro“ naudai. Už „Tau 
rą“ žaidė ir taškus pelnė: Bu
kauskas (25), Bunys (15), In 
tas (7), Navikėnas (0), Pau 
liūs (4), PieČaitis (2), Remei
ka (0). J. Ramanauskas.

tos ten pat įvyks teisininkų su
sirinkimas.
LTDU Toronto sk. Valdyba.

DAIL. TELESFORAS 
VALIUS

skaitydamas paskaitą, tema 
„Grafikos meno apžvalga iki 
20 amžiaus“, supažindino klau 
sytojus su grafikos meno rai
da šimtmečių begyje, žymiau
siais grafikais ir jų darbais. 
Paskaitos pasiklausyti susirin
ko daug menu besidominčios 
Toronto visuomenės.

JUSTINO BAKUČIO 
TRAGEDIJA

Praėjusių metų gruodžio
Kanados Pilietybės ir Imi

gracijos Ministerijos keturių as 
menų komisija įteikė Justinui 
Bakučiui deportacijos įsakymą. 
Kartu buvo įduotas raštas, kad 
jį išvežant iš Kanados, jam bus 
leidžiama pasiimti tris lagami-

d.
22

kumentai.
Ši žinia sukėlė pagrįsto su

sirūpinimo lietuvių sluogsniuo- 
se dėl mūsų tautiečio galimo 
liūdno likimo. Jau yra paduo
ta apeliacija, bet šią žinią ra
šant atsakymas dar nebuvo gau 
tas. Justino Bakučio likimas 
dar neaiškus, bet tikima, kad 
apeliacijos sprendimas bus jam 
palankus.

Lietuviai teiraujasi, dėl ku
lių priežasčių buvo pasirašytas 
deportacijos Įsakymas šiam jau 
nuoliui, po II Pasaulinio karo 
atvykusiam į Kanadą ir vieno
je susisiekimo nelaimėje ne dėl 
savo kaltės fiziškai sunkiai nu
kentėjusiam.

Padaryti iki šiol tyrimai pa
rodė, kad Bakutis nėra nusižen 
gęs Kanados įstatymams. Jis 
neserga nei nepagydoma liga, 
jis yra pasveikęs iki tiek, kad 
užsidirba pats sau pragyveni
mą. Tad kodėl buvo pasirašy
tas deportanijos įsakymas?

Padaryti iki šiol tyrinėjimų 
daviniai nedvejotinai parodė, 
kad šis nelaimės ištiktas mūsų 
tautietis yra vieno Toronte gy
venančio ir veikiančio asmens 
meškos patarnavimo auka.

Plačiau ir smulkiau apie visą 
reikalą visuomenė bus painfor
muota kai tyrimas bus užbaig
tas ir visa medžiaga surinkta.

Jonas J. Juškaitis.

i Vyriškų ir Moteriškų
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia- 

i gū- Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. 
’ ED. KONDRATAS.

1113 A Dundas St. W. (netoii Ossington). Toronto. 
♦ Tel. LL 9626.

Sukūrusius šeimos židinį,
p. JUOZĄ ir p. ADELĘ SMITUS 

nuoširdžiai sveikina
Juozas ir Anė Gulbinai ir Stasys Švilpa.

telegrama užprašė re 
6 vietas. Laukiama 

iš kitų Kanados vie- 
iš Amerikos.

Loterijai dovanos 
re beplaukia. Haifa jų visų nėra 
ganma uar suminėti, nes kiek- 
vemu metu vis naujų atsiunčia 
ma gausingųjų „NL“ bičiulių, 
Kuriems uz tai priklauso dide
le paueKa. Naujai loterijai pa- 
auKojo: kailininkas p. Gražys 
^ziur. jo skelbimą 5 psl.) pado 
vanojo nepaprastai gražų šu
niuką, jo pačio padarytą; p. 
Šumskienė (žiur. skelbimą 6 
psl.j — tautišką pagalvėlį ir 
juostą; p. balala — vyno bon- 

. ką; p. Lukas iš Amerikos at
vežė spec, baliui „Bourbon“ Ii 
kerio bonką; p. X. — tuziną 
alaus; p. IVlačionienė — dėžę 
cigarečių, p. Pakštienė — ran- mos aktoriai J. Akstinas, L. 
kų darbo pagalvėlį; laikrodi
ninkas p. Žukas (žiur. jo skel
bimą 6 psl.) — laikrodį; p. 
Gurklys — dėžę šokolado; pp. 
Bernoto-Mastavičiaus groser- 
nia — tuziną alaus; p. Šukys 
— parkerį; p. Jocas (žiūr. skel 
bimą 7 psl.) — dėžę cigarečių; 
p-lė Žuguraitė — bonką vyno, 
pp. Kiškiai — 2 dėžes šokola
do ; pp. Safrončikai — rankinu 
ką; p. Radzevičius—vyno bon 

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai 
mažai šeimai. Gali būti vie
nas vaikas, bet kokio amžiaus.

Virtuvė rūsyje.
708 Windermere Ave. 

Telefonas JU 8846, Toronto. 

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
ir virtuvė ir antras dvigubinis 
kambarys su baldais miesto 

centre. Teirautis telefonu: 
BE 4082 po 7 vai. vakaro.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei
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.

bams. Teirautis telefonu PL 
7451. įl ,

Už upės, Languelloje stato 
mas naujas fabrikas, kuriame j 
bus gaminamos dalys lėktu
vams. Darbininkai jau komp- j 
lektuojami, nors fabrikas dar
bą pradės apie kovo galą ar ba 
landžio mėnesį.

Girdėti, kad tūlos įmonės, 
kurios buvo atleidusios iš dar- 

darbininkų, pradeda grąžin- 
juos į drbus.

TEISININKAS
P. T. J. ŽMUIDZINAS 

pradeda dirbti savo specialy
bės srityje. Jis yra baigęs Pa
ryžiuje Sorbonos universitetą 
ir ilgesnį laiką dirbęs Lietuvos 
atstovybėje Londone, Anglijo 
je. Puikiai mokėdamas kalbas 
jis gali patarnauti tautiečiams, 
jeigu kam reikėtų padaryti 
prancūzų arba anglų kalba raš 
tų, vertimų ar mokesčių blan
kų užpildymų. Telefonas: PL 
6580, Drummond 3420.

INŽINIERIUS S. JAUGELIS
Montrealy dirba savo specia 

lybėje, kaip išradėjas, o jo žmo 
na Dr. Aldona Šostakaitė-Jau- 
gelienė (labai atsiprašome už 
praėjusiame „NL“ nr. padary 
tą klaidą) dirba universiteti
nėje dantų klinikoje ir yra 
labai gražiai įvertinama; bene 
pirmoji lietuvaitė dantų gydy
toja, kuri pradėjo oficialiai 
dirbti savo profesijoje.

YRA SERGANČIŲ
P. Šimelaitienė po operacijų 

jaučiasi geriau, bet dar ligoni
nėje.

P. Bakanavičienė taisosi, bet 
dirbti dar negali.

bi 
ti

Barauskas, A. Dikinis ir K. Ve 
selka ir komp. St. Gailevičiaus 
vedamas choras.

NAUJAS BIZNIERIUS
Albertas Jonelis nupirko iš 

p.Milaknio Fish & Chips biznį: 
7418 Wellington St., Verdu
ne. Šis biznis veikia apie 35 
metus ir vis buvo liėtuvių ran 
koše, — jį turėjo: Vaičeliūnas, 
Saldra, Krikščiūnas, Blažys, 
Jackis, Naubarienė, Milaknis ir 
dabar Jonelis. P. A. Joneliui, 
pasiėmusiam savarankiško dar 
bo, linkime geriausios kloties.

DARBO PASIŪLA
Geroje šeimoje yra darbo 

mergaitei arba moteriai. Tei
rautis telefonu DO 8507 pas p. 
Veselkienę, geriausia tarp 6,30 
—7į00 vai. vakaro.

Poniai Rezenfeld reikalin
ga moteris namų ruošos dar

J. Strimas paslydęs išsinėrė 
ranką ir gydosi.

B. Decaire slysdama griuvo 
smarkiai susitrenkė.
M. Pelekauskienė paslydo 
griūdama sulaužė ranką.

Z. Giedraitienei Victorijos 
ligoninėje padaryta operaiija.

Visiems sergantiems linkime 
greičiau pasveikti.
MONTREALIO MOTERIŠ

KŲ RŪBŲ SIUVĖJŲ 
SĄJUNGA

buvo pasiuntusi delegaciją į 
Ottawą reikalauti sustabdyti 
moteriškų rūbų importui iš J 
AV, nes tai kenkia vietinei tų 
rūbų siuvimo pramonei, kurio 
je dirba apie 50 tūkstančių siu 
vėjų.

ATVYKO IŠ ANGLIJOS
Sausio 25 d. į Halifaksą lai

vu atvyko iš Anglijos Notting 
hamo Alfonsas Viskantas ir 
Jurgis Mažulaitis su žmona 
Elena, kurie apsistojo Montre 
aly. Linkime jiems geriau čia 
Įsikurti.
MYKOLAS IR MICHALINA 

MACKEVIČIAI
vasario 2 d. Šv. Kazimiero sa
lėje turėjo gražią vedybinių 
sukaktuvių staigmeną, kurios 
iniciatoriais buvo V. Lukaus- 
kas, M. Rugienienė ir V. Mac 
kevičius. Dalyvavo apie 70 
asmenų.

STUDENTŲ BALIUS.
Vasario 8 d. 20 vai. lenkų 

salėje, 57 Prince Arthur W., 
bus šokių vakaras, rengiamas 
Montrealio slavų studijų cent 
ro studentų. Programoje įvai-

ir

ir
JONAS J. JUSKAITIS

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

NEPIRKITE IR NEPARDUOKITE NAMŲ 
pirma nesusisiekę su

R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER 
DR. JUOZAS KAŠKELIS 
575 Queen str. W. Toronto, Ont. 
Telef. WA 2647 ir WA 2648

Mes daugiausia turime namų pardavimui (įvairia kai
na) lietuvių mėgstamuose rajonuose.

Mes mielai teikiame nemokamai informacijas namų, 
biznių pirkimo - pardavimo‘reikalui; sudarome kont
raktus; parūpiname pigesnes paskolas, ir atliekame 

įvairių rūšių apsidraudimus.
Mūsii biurai yra dar: 863 Bloorstr. W. Toronto, Ont. 

1292 King str. E. Hamilton, Ont.

lių tautinių grupių pasirody
mai. Įžanga 1 dol., pelnas stu 
dentų šelpimui.

STALO TENISININKŲ 
DĖMESIUI!

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 10 d., tuoj po mišių „A. 
V.” prapijos salėje (viršuje), 
šaukiamas „Tauro“ stalo te
niso sekcijos

Kviečiu ir dar nespėjusius į 
k-ą įstoti tenisininkus-es. Svar 
būs reikalai, kiekvieno susirin
kime nedalyvavimas turėtų bū 
ti gerai apsvarstytas.

Sekcijos Vadovas.
APVOGĖ KRAUTUVĘ

Vasario 2 d. vagys išplėšė 
M. Reinoto krautuvę St. Cat- 

susirinkimas. barine gat.

iį Nepaprasta proga! ;
$ Įmokėję tiktai 10 dolerių, jūs gausite viską, kas jums | 

reikia įsigyti: lovas, kėdes, stalus, sofas, spintas, kros-
z' nis, šaldytuvus, skalbiamąsias mašinas, radijo apara- Z 
$ tus ir tt. Pirkimo suma neribota. Įmokėjus 10 dole- J 
Z rių visa duodama išsimokėti 18-kai mėnesių. y
< SKAMBINKITE TELEFONU BE 4549 IR TEIRAU- | 
fi KITĖS MR. PELLS. I
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