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BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVIAI !

Jau dvyliktą kartą vasario 
16-ją turime minėti be nepri
klausomybės savo tėvynėje. O 
aštunti metai, kai raudonasis 
tvana, žiauriai siaubia ten mū
sų laukus ir neleidžia kenčian
tiems broliams sesėms net pri
siminti to svarbiausio naujo
sios Lietuvos gimimo akto. 
Šiandien dar niekas ir negali 
tiksliai nusakyti, kada mes vėl 
galėsime pačioje tėvynėje laisvi 
svęsti tą didžiąją savo valsty
bės prisikėlimo šventę.

Mūsų tikėjimas į savo ateitį 
tačiau nemažėja.

isaiaiKeme ir išlaukėme pa
čius blogiausius ir nepalankiau 
sms metus, Kai ką tik buvo nu 
stoję žvangėti ginklai. Tada 
juk buvo mums tokie nepaian- 
kus laikai, jog uostyti apie rau 
Uonojo imperializmo skriaudas, 
jo žiaurumus, gyventojų depor 
tavimus ir tt. reiškė tuojau 
tapti įtartinu žmogumi. Vi
sur buvo įsiviešpatavęs „tylos 
sąmokslas“. Vyriausiasis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
turėjo padėti daug pastangų, 
kad nuskriaustos .Lietuvos 
skausmingas šauksmas būtų 
girdimas tų, kurie pradėjo tvar 
kyti pokarinius laisvojo pasau
lio santykius. Buvo daug rašy 
ta, daug kalbėta, vis įtikinėta 
ir vis kreiptas dėmesys į Pabal
tijo tautų tragediją. Pagaliau 
apkurtusios ausys ėmė * atsi
verti.

O šiandien laikai jau yra vi
siškai pasikeitę. Visa eilė džiu 
ginančių aplinkybių gali su
stiprinti ir padrąsinti tikėjimą 
silpnadvasių ir benustojančių 
vilties. Įvyko mūsų naudai 
tarptautinės padėties pagerė.ji 
mas. Užteks priminti, kad J 
AV prezidentas niekuomet ne
buvo taip kalbėjęs, kaip kad jis 
prabilo Kongrese šių metų pra
džioj. Taigi, iš mažųjų tautų 
tragedijų ir jų ženliškųjų aukų 
galingieji galutinai baigė įsi
tikinti, kad „taika ne bet kokia 
kaina, bet taika, paremta lais
ve ir teisingumu“ (Trumanas), 
tėra šiandien galima pastačius 
stiprią fizinę jėgą prieš smurtą 
ir Klastą. Toji jėga šiandien pa 
skubomis organizuojama.

Kai tarptautiniai horizontai 
mums labjau blaivosi ir jau 
pirmosioo žaros veržiasi į dan
gų tos iš už kalnų patekėsian
čios laisvės saulės, mūsuose 
ciar labjau rdikia susirikiavimo 
ir susikaupimo.

Vasario 16-ji prieš 34 metus 
buvo aktas, kuris pademonstra 
vo grupėmis diferencijuotos lie 
tuvių tautos vienybę. Va
sario 16-tosios aktas suvedė 
krūvon Lietuvos Tarybą, ku
riai kabojo pavojus žlugti. Tai 
buvo vienybės ir bendro sutar-
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DAIL1N. PROF. TELESFORAS VALIUS

LIETUVOS DIPLOMATŲ 
IR KONSULŲ ATSIŠAUKI 

MAS
Brangūs Tautiečiai krašte!
Lietuvos diplomatinių ir 

konsuliarinių atstovų vardu 
šią iškilmingą, brangią kiekvie
nam lietuviui dieną, kurią šven 
čiama Lietuvos nepriklausomy 
bės paskelbimo sukaktis, aš 
kreipiu į Jus širdingo sveikini
mo ir tvirtos vilties žodžius,—- 
kreipiasi min. p. Lozoraitis ir 
toliau sako:

„Mūsų atstovai gali veikti 
užsieny, ginti Lietuvos reika
lus, informuoti svetimas vals
tybes ir viešąją nuomonę apie 

• Jūsų sunkią padėtį, todėl, kad 
. civilizuotas pasaulis nepripažįs 
; ta vadinamojo Lietuvos įjungi 

mo į Sovietų Sąjungą. Lygiai 
nepripažįstama vadinamoji so- 

, vietų respublika, kurią sovietai 
’ neteisėtai sudarė Lietuvoj, bru 

tališkai užpuldami mūsų kraš
tą ir pažeisdami mūsų tautos 
valią bei teisę pačiai laisvai de
mokratiškai tvarkyti savo gy
venimą nepriklausomoj valsty
bėj. Maskvos vyriausybė yra 
padėjusi didelių pastangų, kad 
jos pretenzijos į Lietuvą bu.ų 
tarptautiškai pripažintos. Bet 
tos pastangos liko bergždžios. 
Vakarui valstybės, jų tarpe pir 
miausia Jungtinės Amerikos 
Valstybės, atsisakė sovietų rei 
kaiavimus patenkinti. Sovietų 
buvimas Lietuvoje yra laiko
mas neteisėta laikine karine 
okupacija, taigi jis laikomas to 
kia padėtimi, kuriai turi ateiti 
galas.

Pasaulis žino, kad Jūs, bran 
gus broliai ir sesers, nežiūrint 
barbariško teroro ir nežmoniš 
ko persėkidjimo, kuriui pagelba 
bolševikai stengiasi Jus palauž 
ti, išlaikot pasiryžimą atstaty
ti nepriklausomą Lietuvos vals 
tybę. Šis Jūsų pasiryžimas yra 
svarbiausias pagrindas, kuriuo 
veikia Lietuvos atstovai ir šim
tai tūkstančių lietuvių užsieny, 
ištikimai tarnaudami Lietuvai 
ir dirbdami jos paliuosavimui 
iš sovietų okupacijos.

Viena būtinų sąlygų bus su 
grąžinimas laisvės visoms vals
tybėms, kurias sovietai yra už
valdę, taigi ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas. Nors 
šiandien dar niekas negali pa
sakyti, kada tai įvyks, bet lais
vės valanda tikrai mums ateis.

Šitos vilties bolševikai nega
li užgęsinti mūsų širdyse. Te
šviečia ji tiems, kas kovoja ir 
žūsta už Lietuvos laisvę, kas 
jai dirba ir kas jos su širdgėla 
laukia.

Brangūs lietuviai užsieny!
Jau daug metų jūs kuo ga

lėdami padedat Tėvynei kovo
ti už jos laisvę, tai yra, už mū-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŠVENTEI
tinio solidaraus darbo žygis. 
Tuo aktu Taryba suėjo vieny- 
ben, kai ėjo kalba apie aukš
čiausius tautinius įdealus, ir 
laimėjo.

Ir 1944 m. vasario 16 Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, savo deklara
cijoje tada apjungęs visas gru
pes ir kovos sąjūdžius, siekė 
vieningo visų veiksnių darbo 
sunkiame Lietuvos laisvinimo 
kelyje. To jis tebesiekia ir 
šiandien. Mes tikime, kad Lie-' 
tuvos laisvinimo idėja, kuri 
Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvini
mo komitetą subūrė krūvon, 
bus anas pagrindinis plieninis 
lankas, kuris apjungs drauge 
visus veiksnius.

Vasario 16-ji yra proga kiek 
vienam tautiečiui, atitrūkus 
nuo savo kasdienybės, pažvelg 
ti į savo vidų tautine prasme, 
vis klausiantis, „ką aš nuvei
kiau savo tautos vadavimo rei
kalu, ką aš padariau tiems ken

čiantiems savo tautiečiams pa
dėti“. Štai Vyriausiasis Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetas yra 
išsiuntinėjęs praeitų metų ga
le atsišaukimus, ragindamas 
PLB vienetus ir pavieniui ko
voti prieš Maskvos ir jos agen
tų propagandą, kelti balsą už 
žūstančius ir naikinamus. Da
lis tautiečių tačiau neatliko sa 
vo nedidelės pareigos*— sura
šyti JTO nariams protestų 
prieš genocidą pavergtose tau
tose. Šitą pareigą atlikti ne
vėlu. Ir mes raginame vasario 
16-ios šventėje priimti susirin
kimuose atitinkamas rezoliuci
jas ir jas siuntinėti JT Orga
nizacijai. Pasaulis turi matyti, 
kad mes esame gyvi, kad kovo 
jame už savo teises, kad mes ke 
liame savo balsą.

Ant Lietuvos išlaisvinimo au 
kuro pačias kilniausias aukas— 
(kraujo bei gyvybių aukas — 
gausiai tebededa tėvynėje liku-

SAVAIT1NĖ POLITINIŲ

Praėjusi savaitė nieku ypa
tingu nepasižymėjo. Gal vie
nas žymesnių įvykių — tai tas, 
kad vasario 8 dieną mirusiojo 
karaliaus Jurgio šeštojo duktė

princesė Elzbieta paskelb
ta Didžiosios Britanijos

karaliene.
Achesonas vasario lt d. bus 

Londone karaliaus Jurgio Vi 
laidotuvėse, o 20 d. — bus Li- 

šieji mūsų broliai ir sesės; gi 
mes, esantieji laisvajame pa
saulyje, lenkiame prieš juos gal 
vas ir tą jų aukų įnašą privalo
me sustiprinti bent vieningu 
■Lietuvos vadavimo darbu ir 
gausia pinigine auka Tautos 
Fondui . ,

Vardan tos Lietuvos!
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas.

ĮVYKIŲ APŽVALGA

sabonoje, kur įvyks Atlanto 
Pakto valstybių konferencija 
jau drauge su Turkijos ir Grai
kijos stebėtojais.

Labai svarbus dalykas yra

’ Europos valstybių susirū
pinimas vieninga

kariuomene.
Tai yra pasiruošimas netoli

mai ateičiai — atremti Sovie
tų agresijai. Susirūpinimas di
delis, nes dideli , ir pavojus. 
Kaip matyti, Europos valsty
bės dėl to susitars.

Korėjoje tuo tarpu susi
tarimo dėl taikos nėra.

Ir toliau vyksta kovos, ypač 
ore.Be ko kita, JTO karo va
das Rusijai pareiškė protestą 
dėl Japonijos’ žvejų laivų gro
bimo. Rusija jau yra pagrobu 
si apie 150 žvejų laivų.

JAV intensyviai tyrinėja

Katyno žudynes
ir konstatuoja, kad apie 10.000 
Lenkijos karininkų buvo su
šaudyti'Stalino įsakymu, tokios 
pat rūšies, kokį jis siūlė Ruz- 
veltui*ir Churchilliui ir Vokie
tijos karininkams — likviduoti 
visą jų karinę vadovybę...

Indijoje įvyko parlamento
• rinkimai,

kuriuos laimėjo kongreso par
tija. Komunistai ir jų satelitai 
iš 489 vietų gavo 29. 
Čekoslovakijoje ir "Rumunijoje 
komunistai .daro žmonių apiplė 
simą neva įvesdami naują va
liutą. Pirma padarė infliaciją, o 
paskui ir tuos likučius atima 
iš žmonių — darbininkų.

su visų laisvę. Juo toliau, juo 
daugiau pareigų mums uždeda
Lietuvos nepriklausomybės by 
ia. Tačiau lygiagrečiai, nors ir 
lėtai, garėja sąlygos mums 
veikti tarptautinėj plotmėj, pri 
minti pasauliui apie tautos kan 
cias ir reikšti jos valią išsiva
duoti iš Sovietų okupacijos. 
Būkime pasiryžę ir pasiruošę 
savo pareigas Tėvynei ir to
liau ištikimai atlikti.

Į mus yra nukreiptos Tau
tos akys. Temato ji mus, už
sienio lietuvius, susibūrusius į 
vieną didelę brolišką bendruo
menę, kuriai svarbiausias prin
cipas yra demokratinis, taigi sa 
vitarpė tolerancija bei pagar
ba pagristas bendradarbiavi
mas, o vyriausias įstatytymas 
— Lietuvos gerovė“.

VLIKAS NUTARĖ 
Lėktuvu iš tremties.

Šį kartą malonu yra Jums 
daryti pranešimą, nes VLIKe 
pradeda pūsti pavasarį prana
šaują vėjai.

SUSITVARKYTI
Mano patirtomis žiniomis, 

VLIKą iš stagnacijos išjudinto 
iš Londono užsukęs LE-LPG 
pirm. V. Sidzikauskas, kuris 

Nukelta į 8 psl.
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pasiryžimo 
kietijai ir buvo pavadintas „Su 
valkų trikampiu’ ’.

Mums reikia atsiminti tą is
torijos pasikartojimą, kuris įsi 
dėmiėtinas ir ateičiai. O atsi
menant, sau įsidėmėti, kad 
mums reikia būti ir vienin
giems, ir pasiryžusiems, ir en
tuziastingiems kiekvienoje mū 
sų tautos veikimo srityje.

Atsimintina, kad atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę 
- viešaptingumą mes turėjome 
tūlų nesutarimų, tūlų nesklan
dumų, bet laimėjo vienybė, vie 
ninga valia, kuri davė gražiau- 
sį tautos siekių žiedą — viešpa 
tingumą.

Ir dabar — tegul yra ne
sklandumų, tegul yra partinės 
trinties, tegul net tas gali reikš 
tis ir aštresne forma, bet nėra 
abejojimų, kad ir dabar vieny
bė bus laimėta, ypač kai ima ar 
tintis sprendžiamieji momen
tai.

Todėl būkime vieningai nu
siteikę ir visi ryžkimės laimėti 
tai, kas yra būtina: suburtomis 
jėgomis atkovoji Lietuvai lais
vę. O tam tikslui reikia ir pa
siaukojimo, kurio mažąją dalį 
sudaro aukos Tautos Fondui. 
Šis tarnauja pasiruošimams ir 
būtiniems pirmiesiems žy
giams, o didžiausia auka — gy
vybės — yra aukojama mūsų 
tautos kovotojų — partizanų.

Kai bus reikalinga — reiks 
ir reguliarios aukos. Be to 
laisvės nelaimėsime.

Vasario šešioliktoji tesu jun
gia visus visame pasauly esan
čius lietuvius vienam bendram

PROF. J. KAMINSKO PRANEŠIMAS MONTREALY
PROF. J. KAMINSKAS YR NUOMONĖS, KAD NESUTARIMAI BUS PAŠALINTI.

Tautos Fondo Atstovybės tikėdamas senąja karta, ją nai 
Kanadoje suruoštame Montre- kiną ir stengiasi laimėti jauni- 
aly Prof. J. Kaminsko prane- mą, — todėl kultūrinis sekto- 
įme, gausiai susirinkę montre rius jo yra ypač apgultas. Vyk 

aliečiai išgirdo šių minčių, ku 
rių santrauka čia patiekiama.

Pranešėjas pirmiausia pasi
sakė, kad jis darys pranešimą, 
kaip Kaminskas, nes Vlike esą 
susiduriama su tūlais kliuvi
niais kai dėl vieningos nuomo 
nes.

Lietuvos Golgota.
Profesorius pirmaiusia api

būdina dabartinę padėtį Lietu
voje, kuri patiriama iš atvyks
tančių iš Lietuvos žmonių, vi
sų pirma didelio — 4.000 vo
kiečių belaisvių, kurie Lietu
voj išbuvę visą pokario laiką. 
Jie dabar esą didžiausi Lietu
vos propaguotojai. O taip gi 
iš pavienių retkarčiais prasiver 
žiančių pro 
tautiečių.

Lietuvoje 
labai sunki, 
ne tiktai pavergti, bet ir suly- rėš. 
dinti Lietuvą su visa Rusija, dauti, 
Siekdamas to tikslo, okupan- mintus javus rusai taip pat iš- 
tas yra labai žiaurus. Nepasi- veža į Rusiją. Taigi, Lietuvos
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dant kolchozaciją, beveik visi 
buvę vidutiniai ūkininkai, tu
rėję apie 10 ha žemės, yra de
portuoti į Sibirą ir kitas Rusi
jos vietas. Po 1949 m. depor
tacijų, įvesta nauja sistema: 
pirma pripildomi negeistinais 
kalėjimai, o paskui ištuština
mi išvežant į Sibirą.

Visa gamyba išvežama į Ru
siją. Pav., 3 cukraus fabrikų 
pagamintas cukrus išvežamas 
į Rusiją, jo vieton atvežama ne 
valyto rudo cukraus. Visi žu
vies konservai, kurie Klaipė
doje padaromi iš sugautos žu
vies, taip pat išvežami į Rusi 
-ją. Sumenkusio Maisto ir Pie 
nocentro gamyba irgi išveža
ma į Rusiją.

Vokiečiai pasakoja, kad 
jiems lietuviai nesigailėję duo- 

padėtis dabar yra nos, bet paskutiniu metu sua- 
nes rusai stengiasi bejoję, ar jie patys jos ilgai tu- 

Jau šiemet gedi tekti ba- 
, nes ir kolchozų paga-

geležinę uždangą

V S.ilKAUSKO PRAN.Š.dAS
JAM APSILANKIUS EUROPOJE

— Svarbiausias mano kelio- susilaukti. Suprantama, kad 
nės į Europą uždavinys buvo oficialūs politikai dar nedrįsta 
dalyvauti Londone įvykusioje irgi šitaip klausimą pastatyti, 
Europos sąjūdžio konferenci- nes nesitiki, kad Maskva sutik 

tų tokią sąlygą patenkinti ge
ruoju, neverčiama karinėmis 
priemonėmis. . . Dėl to ši re
zoliucija tuose sluogsniuose ga 
įėjo susilaukti kritiško vertini
mo, kaip, gal būt, nerealių vil-

joje. Pagrindinės žinios apie 
ją jau yra pasirodžiusios mūsų 
spaudoje. Gal dar būtų pra
vartu pabrėžti, kad toje kon
ferencijoje dalyvavo ne vien 
savo išlaisvinimu iš komunis
tinio viešpatavimo suinteresuo cių teikimas pavergtosioms tau 
tųjų, bet taip pat ir laisvųjų, toms. Bet iš kitos pusės, tai 
ne tik mažųjų, o ir didžiųjų yra visai realistiškas padėties 
tautų atstovai, neišskiriant nei 
prancūzų, nei vokiečių ir, ži
noma, anglų, kurie buvo ne tik 
konferencijos dalyviai, bet ir 
svetingi šeimininkai, suteikę 
konferencijai puikias sąlygas 
ir rūpestingai ją globoję. Tai 
buvo politinių veikėjų, Euro
pos vienybės sąjūdžio skatinto 
jų konferencija, kurie patys, 
deja, daugeliu atvejų tuo tar
pu dar nėra savo vyriausybių 
Įsipareigojimų reiškėjai, bent 
kiek tai liečia laisvuosius Euro 
pos kraštus. Tačiau 
kad visų kraštų delegacijos bu
vo tikrai solidžios, sudarytos 
iš atitinkamų kraštų politinia
me gyvenime žinomų ir autori 
tetingų asmenų. Tatai labai pa 
didino konferencijos svorį ir

atviras klausimo
Čia nekalbama

rusios laikytis 1922 metų kons
titucijos. Kai viena grupė — 
nacionalistai — pasirodė nesu
tinkanti su demokratiniais prin 
cipais, ji iš VLIKo buvo elimi
nuota.

P. Lozoraičiui pastačius savo 
reikalavimų punktus, Nicoje ne 
buvo susitarta. Derybos bu
vo atnaujintos Reutlingene, ir 
čia VLIKo komisijos buvo pri 
imtas kompromisas, kuris leido 
tolimesnių santykių sudarymą. 
Deja, VLIKo nuomonės pasida 
lino pusiau ir susitarimas ne
buvo patvirtintas.

Tuo tarpu yra aišku, kad su 
sitarimas su diplomatais yra bū 
tinas. Atskirai su kiekvienu 
jis ir yra , bet čia įsiterpia še
fo klausimas, kuris ligšiol dar 
neturi aiškios formos. Tai rei
kia išsiaiškinti.

Mažosios Lietuvos klausi-
Pereidamas pranešime prie mas yra esminis. Kovojant už 

VLIKo, porf. J. Kaminskas sa
ko, kad VLIKas yra labai daug 
nuveikęs, į ką, deja, mažai krei 
piama dėmesio, o daugiau kal
bama apie jo nesklandumus. 
VLIKo ir kitų veiksnių dėka 
Lietuvos byla dabar stovi taip 
gerai, kaip dar niekuomet.

Lietuvos išlaisvinimui pir
muosius 
VLIKas, 
turi būti 
bingas. 
pastangų 
konsoliduotos. Svarbiausia bu
vo du klausimai: Mažosios Lie 
tuvos ir santykių su diploma
tais. Prof, gana smulkiai nu
pasakojo vad. Kybartų aktų is 
toriją. Jų VLIKas negalėjo 
priimti, nes jie siejasi su buv. 
režimu, o visos VLIKą suda
lančios grupės laikosi demo
kratinio principo ir yra susita
rt " 'W>< Vtf— -Vk —Į

SVARBI INFORMACIJA
KELETAS PAPILDYMŲ

prie Laik. KLB Org. Komiteto priklausome visi, taigi, ir KLB 
š. m. sausio mėn. biuletenio Taryba atstovaus visus, kurie

1. Žodinė redakcija: „A. save laikome lietuviais. 
Kandidatų į KLB Tarybą skai- tarpu, balsuoti galės tik įtrauk 
čiai Apygardose“ nepilnai ati ti į balsuotojų sąrašus, sudary- 
tinka turinį ir todėl pataisoma tus pagal liet, registracijos ži- 
į: „KLB Tarybos atstovų skai 
čiai Apygardose“.

Tokiu būdu tenka išrinkti 
Ųuobec A. — 7 atstovai, Onta
rio A. — 28, Winnipeg — Ma
nitoba — 2 ir Vakarų A. — 3 
atstovai.

2. Kiekviena 30 pilnateisių 
lietuvių grupė gali statyti kan 
didatus tik vienoje Apygardo
je ir jai pageidaujamą skai 
čių, bet nedaugiau kaip tai 
Apygardai priklauso išrinkti 
atstovų į KLB Tarybą.

3. Nebūti įtrauktu į liet, re
gistraciją nėra kliūtis nei kan
didatus statyti, nai kandidatu 
■būti. Lietuvių Bendruomenei

VISIEMS KANADOS LIE TUVIŲ TARYBOS 
SKYRIAMS

Šių metų kovo 1 dieną yra Laikinojo Organizacinio Komi 
data, kada turi būti patiekti į teto adresu (3994 Rosemount 
Kanados Lietuvių Krašto Ta- Blvrd., Montreal, P. Q.), prie 
rybą kandidatų sąrašai. Vėliau jo turi būri pridėti ir patiekia- 
paduoti sąrašai nebus priimti, mųjų kandidatų sutikimai raš-

Quebecko apygardoje gali
ma paduoti 7 kandidatų pavar
des.

Ontario apygardoje — 28, 
Winnipego — 2, vakarų — 3.

Sąrašas turi būti pasirašy
tas ne mažiau kaip 30 suaugu
sių lietuvių. Sąrašų gali būti 
neribotas skaičius, nes kiekvie 
ni 30 asmenų gali patiekti sa
vo sąrašą.

Patiekiant rinkimų sąrašą, 
kurį reikia siųsti centrinio Ka
nados Lietuvių Bendruomenės

buse-
Vaka- 
Todėl

gyvenimas — Golgotos 
noje. Bet žmonės tiki 
rais ir laukia permainų, 
rezistuoja visais būdais.

Ar bus karas.
Ir mes žinome, kad be konf

likto nėra vilties Lietuvai iš
vysti laisvės. Paskutinėje Jung 
tinių Tautų Organizacijos se
sijoje vyko kova dėl taikos. 
Vakarai siūlė taiką, bet Vi
šinskis į tai atsakė nusikvatoji- 
mu. Tokių faktų aky vaizdo je 
Vakarai priversti ginkluotis, o 
yra tikras dalykas, kad, kaip sa 
ko tūlas profesorius, jog istori
ja dar nežino atsitikimo, kad 
jeigu pradedama ginkluotis, 
kad ginklavimasis nepasibaigtų 
karu. Yra ir daugiau simpto
mų, kad jo išvengti nebus ga
lima. Todėl tam ir ruošiamasi.

Apie VLIKą.

kovotojus turi duoti 
bet tokiu atveju jis 

autoritetingas ir dar- 
Vlikas padėjo daug 
kad visos jėgos būtų

ateities Lietuvą, reikia turėti 
aiškius tikslus ir visos tau.os 
vieningumą. Tai ne teritori
nės atstovybės VLIKe klausi
mas, nes mažlietuviai yra ir re
zistentai. Tai ir ne kokios au
tonominės tendencijos, nes 
mažlietuviai tokio klausimo ne 
kelia, — jie siekia vieningos 
Lietuvos.

Pagaliau VLIKas yra demo
kratinė institucija, jis turi būti 
veiksmingas ir autoritetingas, 
todėl jis turi rasti išeiti iš susi
dariusios padėties. Ir prof. J. 
Kaminskas reiškia tvirtą įsiti
kinimą, kad VLIKas išeis iš 
krizės. Kelias tam: įvesti į 
VLIKą Mažosios Lietuvos Ta 
rybos atstovą, išsiaiškinti su 
galiojančiais diplomatiniais ats 
tovais šefo sąvoką ir tada jau 
imtis plataus vieningų jėgų dar 
bo.

Įvertinimas, 
pastatymas, 
apie priemones, apie šiandien 
turimas galimybes tikslui pa
siekti, bet teisingai išreiškia
mas pats tikslas, ir to teisingu 
mo nei atsakingieji politikai ne 
gali nuginčyti.

Kai Randolphas Churchillis 
savo kalboje drąsiai nurodė ei
lę valstybių, jų tarpe paminėda 
mas ir Lietuvą, kurios yra vir
tusios aukomis žiauresnės tirą 
nijos net už Hitlerio tironiją, 

džiugu, ir pabrėžė, kad jos turi būti iš
laisvintos, mes, žinoma, pagal 
vojom, jog mums būtų dar mie 
liau tuos žodžius jau dabar gir 
dėti iš tėvo lūpų, negu iš sū
naus, bet vis dėlto ir tas pa
reiškimas jau yra nemaža pa
žanga ir parama mūsų viltims.

Konefrencijoj ir estų atsto
vas p. Rei, i rlatvių — p. Čaks 
te, taip pat ir aš pats, turėjome 
progos padaryti savo pareiški
mus, pasakyti kalbas, plenu
me, o man dar teko pirminin
kauti ir vienai iš komisijų, bū
tent jaunimo reikalų komisijai.

— Vienas iš žymesnių kon-

Tuo

Vienybės ir
Prieš 34 metus Lietuva buvo 

atkurta savarankiškam gyve
nimui, kurį pradėjo dideliu an- 
tuziazmu, pasiryžimu ir pašiau 
kojimu.

Entuziazmu, nes tauta bu
vo patyrusi žiaurią okupaci
ją — rusišką Didžiojoje Lietu 
voje ir vokišką Mažojoje Lie
tuvoje, — buvo išsiilgusi lais 
v-s ir galimumų tvarkytis sa
varankiškai. Nepriklausomy
bės atkūrimas tas sąlygas su- 
uarė ir tas kėlė tautos antu- 
z^azmą.

Pasiryžimu, nes tauta tikrai 
ryžosi nugalėti visus kliuvinius 
ir laimėti visas galimybes. Tau 
ta tai ir vykdė. Pasiryžimas 
buvo ne tuščias žodis.

Pasiaukojimu, nes tauta sa- 
.unonsKai ėjo kurti neprikiau- 
uUiuyues. Kai susidarė kliuvi
nių, tauta ątojo į aktingą kovą 
ir ginklu rankoje drauge su ki
tom šios dalies Europos tau
tom visu ryžtumu gynė savo 
laisvę ir teises.

Ir laimėjo, nes buvo vienin
gos valios.

Deja, tie patys priešai impe
rialistai, kurie anksčiau per 
tris kartus dalinosi Lietuvą, ir 
19*10 metais taip pat ją pasida
lino. Istorija pasikartojo, nors 
sis Lietuvos padalinimas jau 
vyko dengiamas kitokiom 
skraistėm: nacizmo ir komuniz 
mo. Tačiau nors forma buvo 
jau „ideologinė“, bet turinys 
tas pat — imperialistinis. Kad 
taip iš tikrųjų buvo, matyti ir 
is to fakto, jog Stalinas iš Hit
lerio už milionus dolerių atpir- tikslui ir vieningam pasiryži- 
ko tą Lietuvos gabalą, kuris pa mui — laimėti Tautos ateitį, 
gal dalybas buvo atitekęs Vo- J. Kardelis.

ŠEŠIOLIKTĄJA!
TAUTOS FONDO VARDU. L. GIRINIS, 

rrieš didžiausią įvykių jūrą pasiryžo suklupti. Bet kuriuo 
yra atsistojęs šių dienų žmo- se pasaulio kampeliuose sutik- ne tik man, bet, regis, ir vi

siems dalyviams paliko įspū
džio žymiai stipresnio, negu 
buvo tikėtasi į ją vykstant.

Pažymėtina taip pat, kad 
šios konferencijos ryškiausio
ji gaida buvo kaip tik paverg
tųjų Europos tautų išlaisvini
mo reikalu. Visos rezoliucijos 
nukreiptos į tą uždavinį. Kul
tūrinės, ekonominės, socialinės ferencijos atgarsių, mano nuo- 
ir jaunimo komisijų rezoliuci- mone, yra prancūzų pasiryži- 
jos — visos paskirtos pareikš 
ti tam, kaip vaizduojamas! 
laisvintinų tautų gyvenimo 
kūrimas šiose srityse. Šios 
zoliucijos susilaukė visiško 
tarimo ir iš politinių sluogs- 
nių, kiek tatai galima spręsti 
pagal atsiliepimus spaudoje. 
Šiokių tokių abejojimų tuose 
sluogsniuose galėtų būti pastė 
beta dėl konvencijos politinės 
rezoliucijos. Konferencija, tie 
są sakant, neturėjo net komi
sijos politinėms rezoliucijoms 
svarstyti. Tačiau dalyviai jau 
tesi negalį tuo reikalu tylėti. 
Tad rezoliucijos projektai pa
teko tiesiog bendrąjai rezoliu
cijų komisijai, kuri tuo būdu 
virto kaip ir politine komisija.

Politinės rezoliucijos pagrin 
dinė mintis yra tokia, kad Eu
ropa reikia suvienyti, bet ji 
negali to pasiekti, būdama per
skirta geležinės uždangos, ne
turėdama 'visose savo dalyse 
tikros laisvės ir tikros taikos. 
O laisvės ir taikos, taigi ir Eu
ropos vienybės, negalės būti 
tol, kol Vidurio ir Europos tau 
toms nebus grąžinta jų valsty
bių nepriklausomybė ir tikra 
žmonių laisvė tose valstybėse.

&us. Istorija visada kalba apie tas pirmasis išeivis ištiesė vil- 
piaėjusį veiksmą, bet ji negali ties ir pagalbos ranką naują- 
z-moti atvejų, kurie rieda nesu- jam. Sieloje išsineštos kultū- 
laikomai į naujus įvykius, nu- rinės vertybės mielai jungiasi 
sinešdami su savimi ir patį su pirmojo išeivio širdies gi- 
įvykių kūrėją — žmogų. Taip lumoje išsaugota tėvynės mei- 
jau, matomai, lemta, kad mūsų 
kartai tenka ne iš raštų skai
tyti įvykius, bet tiesiogiai, no
rint ar ne, įsijungti į jų sūku
rį ir būvyje išsilaikyti.

Šiandieninio vakarų 
lio laisvoji žmonija jau 
suprato, ką gali nelabo 
atplūstantis alkanas, sužvėrė- 
jęs, rytinės Azijos žmogus. 
xuek anksčiau pagyvenę ir ap
simokėję kraujo aukomis, lie
tuvių tautos sūnūs ir dukros 
tūkstančiais patraukė į vaka
rus jieškoti prieglobsčio neži
nomybėm Palikome sugriau
tas kultūrines vertybes, mies
tus, paminklus, didžiausius li
teratūros turtus. Tik dvasio
je nepajudinamai išlaikyta tė
vynės meilės vertybę, ir ma
žas kelionės ryšulėlis palydėjo 
mus į skausmingojo likimo ran sės prašo ir šiais metais, pagal 
kas. O vis dėl to nedidelės Ne išgales, remti aukomis didįjį 
muno šalies sūnūs ir dukros ne tikslą.

„TĖVIŠKĖS

pašau- 
pilnai 
daryti

le. Ranka rankon mes statome 
didžiąją laisvės statulą, kurios 
pačioje viršūnėje spindės rei- 
dės :LIETUVA. Grįžtančiam ar 
aplankyt keliaujančiam lietu
viui didžioji šviesa iš tolo nu
rodys įplaukimo uostą. Tik pa 
čiame bronzinės stovylos pag
rinde, jis ras užrašą: Tautos 
Fondas. Centas prie cento, 
plyta prie plytos nuskamba dū 
žiais. Mes statome.. .

Dienas, kurias praleidžiame 
rūpesčių šešėliuose, f nuskaid
rins tik savosios žemės laisvė. 
Ir žinome, kad tai nėra be pras 
mės. Jaučiame, kad esame įpa 
reigoti savo pasiaukojimu būti 
vertais, gražiosios Nemuno 
lies vaikais.

iš- 
at- 
re- 
pri

ša-

Tautos Fondo Atstovybė 
nadoje mieluosius brolius ir

ŽIBURIAI“ SKLEIDŽIA 
PRASIMANYMUS.

Ka 
se-

lyvavo ir Kardelis“.
Melas nuo pradžios ligi ga

lo. Nei Kardelis buvo New 
Yorke p. Makauskiui atvykus, 
nei buvo Liaudininkų konfe
rencijoj, nei matėsi su p. Ma- kitaip sakant, dabar pavergtų 
kauskiu, nei jis prisidėjo prie tautų išlaisvinimas yra būtina 

tesnis pasitarimas, kuriame da LRS organizacijos. sąlyga tikrai taikai Europoje

6(ll)-me „TŽ“
„Nepaslaptis, kad šios
(LRS, red.) vadais buvo p. Bie 
liukas ir p. Kardelis. Kai at
vyko į JAV buvęs VLIKo na
rys Makauskas, Niujorke įvy
ko pirmas v. liaudininkų pla-

rašoma: 
linkmės

nias. Užsiregistruoti ir patek
ti į balsuotojų sąrašus galima 
visada iki balsavimo dienos ir 
pačią balsavimo dieną. Rinki
mai liet, registracijai ne tik ne
trukdo, bet ją skatina.

4. Laik. Apylinkių Org. K- 
tus prašome skatinti ir talkinti 
laiku pasiųsti kandidatų sąra
šus. Mūsų pageidavimas būtų, 
kad statant kandidatus būtų ai 
sižvelgta ne vien tik į Apylin
kės atstovavimą, bet ir į bend
rą reikalą, išrinkti darbščią ir 
reprezentatyvią KLB Tarybą.

5. Kandidatų sąrašus pra
šome siųsti iki š. m. kovo men. 
1 dienos.

Laik. KLB Org. Komitetas..

mas ir Prancūzijoje įkurti pa
našią organizaciją, kaip yra 
Laisvosios Europos Komitetas 
Amerikoje. Būdamas Paryžių 
je patyriau, kad šiomis dieno
mis tokia organizacija ten jau 
pradeda viešai veikti. Jos pir
mininku bus žinomas prancū
zų politikas, buvęs ministeris 
pirmininkas dabar parlamento 
narys Paul Reynaud.

— Prancūzijoje teko lanky
tis ir Strasburge, kur turėjau 
progos matytis su Laisvosios 
Europos Komiteto stipendinin 
kais studentais lietuviais, ku
rių ten tuo tarpu yra penki 
(latvių ir estų po vieną). Šiuo 
metu rūpinamasi parinkimu 
profesoriaus, kuris būtų drau
ge ir tų studentų globėju.

— Pagaliau teko lankytis ir 
VLIKo būstinėj. Svarbiausia 
naujiena iš ten bene bus ši 
VLIKo priimta rezoliucija:

„Išklausęs vakar dienos po- sąvokoje jie tarp kita ko su- 
sėdyje padarius pranešimus pranta ir Mažosios Lietuvos 
ir turėdamas galvoje reikalin- 
gumą suintensyvinti bei su
derinti Lietuvos laisvinimo 
veiklą, VLIKas nutarė eiti prie 
grupių konferencijos VLIKe, 
sustiprinant VLIKe veiksmin- sirašyta, kad per mėnesį laiko 
gumą, reprezentatyvumą ir ar net ir greičiau rezoliucijoj 
darbingumą, pertvarkant vyk- numatytoji reorganizacija bū
domąją Tarybą ir siekiant visų tų suplanuota ir įvykdyta.

aktualiųjų klausimų išsprendi 
mo“.

Penki VLIKo nariai yra for
maliai padarę pastabą į proto
kolą, kad „reprezentatyvumo“

Tarybos atstovo dalyvavimą 
VLIKe.

Šios rezoliucijos vykdymo 
konkretų planą dabar ruošia 
Vykdomoji Taryba. Buvo pa-

tu būti renkamais.
Kandidatus galima bet kurio 

je apygardoje išstatyti iš bet 
kurios apygardos.

Kanados Lietuvių Tarybos 
skyriai prašomi Įsijungti 
tingą Kanados Lietuvių 
ruomenės organizavimo 
ją, prašomi būtinai rasti 
kaniddatus ir patiekti jų 
šus kiekvienoje apygardoje ar
ba gausesnėje apylinkėje, nes 
bet kuri apylinkė turi teisę tiek 
ti kandidatus apygardai.

KLCT Spaud. ir Inf. Skyr.

Į ak- 
Bend 
akci- 

gerus 
sąra-

NAUJAS BALFO ADRESAS 
EUROPOJE

Balio direktoriaus Europoje 
įstaiga, buvusi Vokietijoje, 
Bad Salzuflen, Baumstr. 17, 
nuo š. m. vasario mėn. 7 d. 
persikėlė į Hannoverį, nes iki 
šiol naudotus namus Bad Salz- 
uflene teko perleisti savinin
kei. Dabartinis Balfo Direkto
riaus Europoje u. Pr. Zundės 
adresas yra šis: (20a) Hanno- 
ver-Kleefeld, Hegelstr. 6, Ger- 

jnany.
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Pirmam signatarui
atminti

DR. BASAAVIČIUS MIRĖ PRIEŠ 25 METUS
Daktaro Jono Basanavičiaus ros“ laikotarpiui buvo pirmta- 

vardas keleriopai susijęs su 
Vasario šešioliktosios data.

Visų pirma Jonas Basanavi
čius lietuvių tautai yra jos pri
sikėlimo simbolis. Lietuvių tau 
tos istorijoje jis sudaro kerti
nį vieno reikšmingiausių jos 
etapo akmenį — jos pabudimą. 
Jo asmeny lietuvių tautai pa
tekėjo „Aušra“, kuri visų pir
ma žadino ją iš tautinio miego 
ir kėlė ją sąmoningam gyveni
mui, tam gyvenimui, kuris po 
keliasdešimties metų buvo 
apvainikuotas Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymu, 
esminis jo 
šioliktąjai.

Žinoma, 
kaip Deus 
turi savo 
sius paruošėjus, tai ir

Tai yra 
įnašas Vasario še-

niekas nesidaro 
ex machina; viskas 
pirmtakus, pirmuo-

,Auš-

Pagaliau, likimo sutapimu, 
dr. Jonas Basanavičius yra mi 
tęs taip pat vasario 16 dieną 
1927 metų, atseit nuo jo mir
ties šių metų vasario 16 dieną 
suėjo lygiai 25 metai.

Kaip matome, visas dr. J. 
Basanavičiaus gyvenimas kaž
kaip fatališkai susijęs su vasa
rio šešioliktąja.

Taipgi, dr. J. Basanavičius 
mums yra mūsų sostinės, Ge
dimino miesto, simbolis. Nes 
jis visą laiką, kai tiktai galėjo 
gyventi Lietuvoje, gyveno tik 
tai sostinėje — Vilniuje. Jis, 
nors ir rūškanomis mūsų isto
rijos dienomis, neapleido Vil
niaus, jame tartum budėjo, lyg 
toji vaidilutė prie amžinojo au 
kuro Šventaragio slėnyje. Iš 
Vilniaus jis nesitraukė nei sun 
klausiomis okupacijos dieno
mis..

Jis ir mirė Vilniuje, kurio 
Rasų kapinėse palaidotas. To
kiu būdu, ir miręs Tautos Pat
riarchas saugo sostinę teisė
tam jos savininkui — Lietu
vių Tautai.

Gimęs 1851 metais (pernai 
suėjo 100 metų nuo jo gimi
mo ) Ožkabalių kaime, Bartinm 
kų vai., Vilkaviškio apskrities, 
gimnaziją baigęs Mariampolė- 
je, medicinos mokslus baigė 
Maskvos universitete 1879 me 
tais. Kadangi jo veikla, kaip 
lietuvių tautos žadintojo, cari
nes Rusijos valdžios buvo ver
tinama kaip revoliucinė, tai jis 
turėjo trauktis užsienin ir ilgą 
laiką gyveno Bulgarijoje. Lai
kinai iš jos išvykęs į Čekiją, 
jis Prahoje begyvendamas 
1883 metais išleido „Aušrą”. 
Tiktai po 1905 metų revoliuci 
jos, kuri stipriai sukrėtė caro 
sostą ir privertė jį ir lietuvių 
tautai duoti kiek laisvės, dr. 
J. Basanavičius galėjo grįžti į 
Lietuvą, kurioje jau veikė vi
są likusį savo gyvenimą.

Dr. J. Basanavičiaus veikla
didelė ir plati: jis dirbo moks jo veidą; sąmoningi, neskubūs 
linį darbą, kurio tema buvo — 
Lietuvių Tautos reikalai; jis 
dirbo politinį darbą, kurio la
bai reikšmingas įvykis buvo 
1905 metais Vilniuje įvykęs Di 
dysis Vilniaus Seimas, jam pir

kaip sąmoningą tautos viešpa- mininkaujant 
tingumo siekimą.

Dr. J. Basanavičius savo dar 
bo vaisius 1918 metais vasario 
16 dieną įformino kaip pirma
sis Lietuvos 
Paskelbimo 
nes Vasario 
pasirašytas 
Jono Basanavičiaus.

Nepriklausomybės 
akto pasirašymas 

RAŠO DIPL. INŽ. BR. BANAITIS.
Kadangi iki šiol tas protoko šė griežta abėcėlės tvarka, kaip 

ias niekur nebuvo paskelbtas tai buvo iš anksto Lietuvos Ta 
ir kadangi per ilgą metų eilę rybos nutarimu bendrai nusta- 
spausdinami laikraščiuose Lie- tyta.
tuvos Nepriklausomybės Pa- Apie Nepriklausomybės Ak 
skelbimo Akto sudarymo apra to pasirašymui Lietuvos * ar 7 
šymai, ne visai pilnai nušvie- bos nustatytą tvarką ir jo pa
čią to akto sudarymo Lietuvos sirašymo faktiną eigą mum., 
Tarybos nustatytą tvarką ir jo savo sūnusms, Sal. Banaitis p.’, 
faktiną sudarymo eigą, tampa pasakojo

bės Paskelbimo Akte, Po dr. 
J. Basanavičiaus, t. y. antruo 
ju, tame Akte pasirašė Sal. Ba 
naitis. Visi kiti Lietuvos Ta
rybos nariai TTepriklausomy- 
mės Paskelbismo akte pasira-

Skaitant kasmet 16-os vasa
rio sukakties proga mūsų laik
raščiuose straipsnius, nei vie
name jų nepasitaikė rasti išsa
miai nušviesta, kokia tvarka 
Lietuvos Taryba buvo nutaru
si tą aktą sudaryti. Tai visa, 
juk, turėjo būti, iš anksto vie
name iš paskutinių prieš 16-tą 
vasario 1918 m. įvykusiame 
Lietuvos Tarybos posėdyje nu istorine medžiaga, ypatingai Kauną iš Lietuvos Tarybos iš 
tarta ir to posėdžio protokole tuo atveju, jeigu žūtų Lietuvos kilmingo 
užfiksuota: turėjo būti provi- Tarybos protokolai, tai laikau posėdžio 
zoriškai priimtas Lietuvos Ne- reikalinga priminti vieną fak- 
priklausomybės Paskelbimo tą, iš Lietuvos Nepriklausomy 
Akto tekstas, turėjo būti nu- bės Paskelbimo Akto pasira- 
tarta, kokia tvarka, t. y. kokia šymo eigos, 
eile Lietuvos Tarybos nariai, 
tame akte pasirašys ir kas iš 
Lietuvos Tarybos narių per
skaitys to akto tekstą iškilmin
game 16-os vasario 1918 m. po 
sėdyje. Taigi, atrodo, būtų 
tikslu 16-os vasario sukakties 
proga skelbti ir to vieno iš pas 
kurinių prieš 16-tą vasario įvy 
kusio Lietuvos Tarybos posė
džio, kuriame tai visa buvo nu 
tarta, protokolą.

tuojau sugrįžęs į

kų. Tačiau dr. Jonas Basana
vičius ryškiai formulavo tau
tos valią, tautos troškimus, ku 
rie daugumoje tautos glūdėjo 
pasąmonėje ir nebuvo susikris
talizavę išeiti į viešumą, kon
krečia forma. J. Basanavičius 
gi tautos siekiams davė .jau 
konkrečios išraiškos gaires, ku 
rias po jo sekęs dr. Vinco Ku 
dirkos „Varpas“ jau visai su
konkretino ir iškristalizavo,

Dr. J. Basanavičiaus politi
ne veikla susivedė į esminius, 
tačiau bendruosius, tautos rei 
kalų siekimus ir rūpinimą: tau 
tini susipratimą, savo kalbos 
meilės sužadinimą, savo, kaip 
tautos, teisių gynimą ir ger
bimą, Lietuvos valstybės su
verenumo gynimą ir tt. Jo
kiai politinei partijai jis nepri 
klausė, bet buvo etiškus ir tvir 
tas demokratas.

Stambus, augšto ūgio, tvir
tas vyras su didele, ilgais plau 
kais vainikuota barzda, natū
raliai susiliejančia su galvos ap 
rėminimu; rimtis, kuri kaupė

pareikalavęs
1907 m. jisLietuvai teisių.

ten pat įsteigė Lietuvių Moks 
lo Draugiją, kuri turėdavo me
tines konferencijas; jis rinko 
tautosaką ir leido mokslinį 
žurnalą „Lietuvių Tautą“; jis

Nepriklausomybės 
Akto signataras, 
šešioliktojo aktas yra išleidęs 3 tomus lietuviškų 
pirmojo daktaro pasakų ir 2 tomus „Ožkabalių 

dainų“.

judesiai, — dr. J. Basanavi
čius tikrai darė Patriarcho įs
pūdį, kuris buvo didžiai impo 
nuojantis. Taip jame susiliejo 
vidujinis įspūdingumas su iš
oriniu, ir taip tas sutapo su vi 
su mūsų 
gyvenimu, jo siekiais ir dar
bais.

Taip nors trumpai mes pa
gerbiame mūsų Didžiojo Tau
tos Vyro atmintį ir jaunimui 
norime patarti arčiau susipa
žinti su šio Tautos Patriarcho 
gyvenimu ir didele veikla.

Tautos Patriarcho

Lietuvos Taryba viename iš 
paskutinių, įvykusių prieš 16- 
tą vasario 1918 m., savo po
sėdžių buvo nutarusi, kad jos 
nariai Lietuvos Nepriklausomy 
bės Paskelbimo Akte pasirašys 
alfabetine tvarka.

Einant tuo Lietuvos Tary
bos nutarimu, dr. J. Basanavi
čiui Liet. Tarybos pavedimu 
perskaičius iškilmingame Lie 
tuvos Tarybos 16-os vasario 
1918 m. posėdyje Lietuvos Ne 
priklausomybės Paskelbimo 
Akto tekstą, buvo pradėtas 
vykdyti to akto pasirašymas 
alfabetine Lietuvos Tarybos na 
rių eile.

Pagal alfabetinį Lietuvos Ta 
rybos narių sąrašą pirmuoju tą 
aktą pasirašyti buvo pakvies
tas Saliamonas Banaitis, o ant 
ruoju dr. J. Basanavičius. Jau 
priėjęs prie parengto pasirašy
ti 16-tos vasario 1918 m. Ak
to, Sal. Banaitis pareiškė pas
kui jį ten pat priėjusiam dr. J. 
Basanavičiui, kad jis (Sal. Ba
naitis) užleidžia savo teisę pir
muoju pasirašyti Nepriklauso
mybės Akte dr. J. Basanavi
čiui ir jis paprašė dr. J. Basa
navičių pasirašyti pirmuoju ta
me akte, tuomi išreikšdamas 
dr. J. Basanavičiui už jo dide
lius nuopelnus lietuvių tautai 
ypatingą savo asmeninę, o 
tu ir ivsos lietuvių tautos 
garbą ir dėkingumą. Tam 
Banaičio savo iniciatyva 
reikštam užleidimui savo 
mumo teisės pasirašyti Nepri
klausomybės Aktą dr. J. Basa
navičiui kiti Lietuvos Tarybos 
nariai pritarė. Tuomet dr. J. 
Basanavičius pirmuoju pasira- 

J. K. šė Lietuvos Nepriklausomy-

16-os vasario 1918 m. 
Vilniuje.

Faktas, kad Saliamonas Ba
naitis savo iniciatyva užleido 
dr. J. Basanavičiui savo tekę 
pirmuoju pasirašyti Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
Aktą, buvo trumpai paminėtas 
a. a. Sal. Banaičio platesniuo
se nekrologuose, tilpusiuose 
„Lietuvos Aido“ ir „Ryto” 
dienraščiuose pirmoje gegužės 
mėn. pusėje 1933 m. Kadan
gi nuo to laiko jau praslinko 
apie 19 metų ir daugelio vy
resnės kartos jis gali būti pri
mirštas, o vidutinio amžiaus 
ir jaunąjai kartoms šis faktas 
yra visai nežinomas, ir kadan 
gi tuomet jis buvo paskelbtas 
kita, negu 16-os vasario 1918 
m. Akto sukakties, proga, tai 
istorinės tiesos ir tikslingumo 
dėliai laikau tinkamu čia apra
šytą Liet. Nepriklausomybės 
paskelbimo akto pasirašymo ei 
gos faktą priminti platesnei 
mūsų visuomenei šių metų 1 
os vasario sukakties proga, nes 
laikas slenka negailestingai nai 
kandamas mūsų tautą, jos vals
tybinio gyvenimo pėdsakus ir 
dokumentus, o to fakto liudi
ninkų, — buvusių Lietuvos 
Tarybos narių, mūsų tarpe jau 
tik trys yra belikę. . .

Dipl. inž. Br. Banaitis. 
Mindolscheim, Vokietija.
4. II. 1952.

kar 
pa- 
Sal.
pa- 
pir-

ATITAISYMAS.
Šių metų Vasario 16 dienos 

minėjimą Delhi ruošia Tillson 
burgo Ūkininkų klubas ir 
Delhi apylinkės LOKas kartu. 
Skelbime („N. L.“ Nr. 5-251) 
pažymėtas tik Delhi Apylin
kės LiOKas. Už per neapsižiū 
įėjimą įsivėlusią nemalonią 
klaidą Tillsonburgo Ūkininkų 
Klubą nuoširdžiai atsiprašo
me.

Su pagarba V. Jučas. 
KLB Delhi Ap. ALOKo sekr.

Žemės ūkis bolevikų 
okupuotoje Lietuvoje

JUOZAS AUDĖNAS

naudotis nemokamai.
2. Žemė yra valstybės nuo

savybė ir ji su ja elgiasi kaip 
tinkama, o valstiečiai ja nau
dojasi ir dirba.

3. Panaikinami visi nuosavy 
oės dokumentai ir iš jų išplau

ni.
Paskelbus paminėtąją dek

laraciją, neužilgo, t. y. rugpjū
čio 5 d. to meto marionetinė 
vyriausybė paskelbė konkretų 
žemės nacionalizavimo dekre
tą, pavadintą: Valstybinio že
mės fondo sudarymas. To dek 
reto str. 2 skamba taip:

„Į minėtąjį žemės fondą pa
imti šias žemes:

1. Visas valstybines žemes 
ir vietos savivaldybių žemes, 
kurios betarpiai nereikalingos 
valstybei ir savivaldybėms,

2. Visas dvarininkų žemes 
su trobesiais, sodybomis, gyvu 
ir negyvu inventoriumi.

3. Visas bažnytines, parapi
jines, vienuolynų ir kitų reli
ginių organizacijų žemes.

4. Tų piliečių žemes, kurie 
gyvena miestuose, patys že
mės nedirba ir turi kitus pragy 
venimo šaltinius, išskyrus so
dybas ir nedidesnius kaip 25 
acres (1’0 ho) žemės sklypus, 
priklausančius darbininkams, 
žemesniems tarnautojams, mo-

„1. Valstiečiai, kurių žemė 
paimta valstybės reikalams.

2. Bežemiai ir mažažemiai 
valstiečiai, kurie turi dideles 
seimas.

3. Smulkieji nuomininkai 
valstiečiai, turį pasistatę ant 
nuomojamų žemių nuosavus 
trobesius, ir kitokie smulkūs 
žemės nuomininkai.

4. Kiti mažažemiai valstie
čiai, turį mažiau kaip 20 acres 
(8 ha) žemės.

5. Ordinarininkai, ilgus me
tus dirbę dvaruose.

Be to, pagal to paties nutari 
mo str. str. 8—9 žemės galėjo 
būti duodama amatininkams, 
miestams, geležinkeliams, švie 
timo ir sveikatos įstaigoms ir 
žemės ūkio kultūros reikalams.

„Visiems valstiečiams ir vi
suomeninėms organizacijoms 
žemė duodama naudotis nemo
kamai ir neaprėžtam laikui“, 
(str. II). „Visi anksčiau su
daryti dokumentai apie priva
čios nuoavybsės teisę į žemę 
skelbiami nustojusiais galios,

kytojams, o taip pat asmenims, 
turintiems ypatingų nuopelnų 
Lietuvos liaudžiai, mokslui ir 
menui.

5. Tą žemės ploto dalį, kuris 
priklauso valstiečių ūkiams, di 
desniems, kaip 75 acres (30 
ha).

Šituo nutarimu, daugeliu at 
vėjų (p. 2) buvo nusavinta ne 
lik žemė, bet lygiai gyvas ir 
negyvas inventorius.

c) Žemės išdalinimas.
Pagal to paties anksčiau mi

nėto nutarimo str. 6, pirmeny
bę žemei gauti turi:

anuliuojami“, (str. 12).
„Valstiečiai turi teisę jiems 

duota žeme naudotis tol, kol 
vienas tiesioginis teisėtas pa
veldėtojas arba šeimos narys 
žemę dirba. Prasižengimai 
šiam nuostatui bus baudžiami 
įstatymu.“ (str. 13).

Šitie trys paskutinieji nuos
tatai aiškiai parodo bolševikų 
pažiūras į nuosavybę ir valdy
mą.

I. Nacionalizuojama visa 
ūkininkų žemė, o kai jam grą
žinama paliekamoji norma, pa
brėžiama, kad žemė duodama

kiančios teisės ir prievolės: pa 
veldėjimo teisė, dovanų teisė, 
pardavimo teisė, skolų mokėji
mo prievolė ir daug kitų.

4. Jei žemę gavusis asmuo 
miršta, žemę gauna jo šeimos 
narys, jei jis užsiima žemės 
ūkiu. Jei tokio nėra, žemė ati
duodama bet kam.

Valstybinin žemės fondan 
buvo paimta žemė iš 28.719 sa
vininkų. Viso 1,5 mil. acres 
(607.600 ha). Daugiausia (15. 
858) nukentėjo vidutinieji ūki 
ninkai.

Žemės buvo duotą 27.381 be 
žemiui, 3178 kaimo amatinin
kams, ir 41.900 mažažemių. 
Drauge su žemėmis paimtasis 
gyvasis ir negyvasis invento
rius buvo skirstomas propor
cingai duotąjai žemei. Žemės 
skirstymas buvo labai skuba
mas ir baigėsi maždaug per 
tris mėnesius.

Nežiūrint šito greito ir efek 
tingo žemės ir inventoriaus da 
iiiumo, Lietuvos žmonės buvo 
labai atsargūs ir visai nesisku-
bino jiems skiriamos žemės im 
ti ir naujose savo žemėse įsi
kurti. Jie juto kokį tai netikru
mą, net savotišką apgaulę, ku 
ii turėjo kitus tikslus, t. y. 
kolchozų įvedimą. Apie kol
chozus buvo garsiai kalbama 
ir rašoma, kaip vertingus pa
vyzdžius kitose Sovietų Sąjun 
gos respublikose, kartais net 
„paspaudžiama“ kad ^valstie
čiai „savanoriškai’* prašytus! į 
kolchozus. Tačiau gavusieji 
žemės nerodė jokio pasitenki
nimo, tuo labjau negalvojo
apie jokius kolchozus. Jie ži

nojo gerai, kad žemė nėra jų 
nuosavybė, kad ji atimta iš jo 
kaimyno ir kad jiems jokia įsi 
kūrimo parama neduodama.

Pastebėję bolševikai, kad po 
šitos žemės reformos niekas 
nerodo jokio noro žemės dirb 
ti, kad laukai mažai ariami ir 
mažai sėjami, 1940 m. spalių 
17 d. išleido tokį įsakymą:

„Įpareigoti visus ūkių val
dytojus, iš kurių vykdant že
mės pertvarkymą į Valstybės 
Žemės Fondą yra paimta ant- 
norminė žemė, šį rudenį savo 
arkliais, inventoriumi ir darbi
ninkais, suarti laukus ne tik 
jiems paliktoje 75 acres (30 
ha) žemės normoje, bet ir ant 
norminėje žemės dalyje, prit- 
traukiant prie darbo ir gavu
sius iš tų ūkių žemės sklypus. 
Taip pat įpareigoti visiškai nu 
savintų ūkių administratorius, 
ūkvedžius ir komisijas, kad jų 
priežiūrai pavesti ūkiai būtų 
laiku suarti”.

Tokie tai buvo bolševikų 
svarbiausieji juridiniai patvar
kymai, žemės valdymo reika
luose Lietuvoje, pirmosios 
1940—41 m. okupacijos metu.

3. KOLCHOZAI LIETUVOJ 
a) Bendros pastabos.

Prieš pirmąjį Pasaulinį karą

maitinti savo gyventojų, 
tai dėl to, kad žemės 
myba yra per daug maža, bol
ševikų valdžia, gyventojams iš 
maitinti tebevartoja tokias prie 
mones, kurios kitame pasau
lyje buvo vartojamos prieš ke
lis šimtus metų.

Sovietų Rusija savo valstie
čius tebeapdeda natūraliomis 
prievolėmis, nustatydama grū
dų, mėsos, pieno, kiaušinių ir 
kitų produktų duoklių normas. 
Ir tiktai tokiu būdu, bolešvikų 
valdžia išspaudžia šį tą iš že
mės ūkio, kad turėtų kuo mai
tinti savo krašto gyventojus. 
Jei žemės ūkio produktai būtų 
superkami už pinigus, jų nie
kas neparduotų ir valdžia ne
turėtų kuo maitinti miestų gy
ventojus. Privatinis mainų

Ta- toro priemonių, Lietuvos ūki- 
ūkio ga- ninkai į kolchozus nesiprašė ir 

į juos nėjo. Bet 1948 m. pra
džioje bolševikai atgabeno iš 
Rusijos į Lietuvą nemžą skai-

faktorius ten neegzistuoja.
Bet kuris natūralinių prievo

čių rusų kolchozininkų, ir iŠ 
jų kaikuriose Lietuvos vietose, 
kur jau Lietuvos gyventojai 
buvo išretinti, suorganizavo 
kelis vadinamus pavyzdinius 
kolchozus. Bet šitas eksperi
mentas nenusisekė, nes vietos 
partizanai tuos kolchozus iš
naikino.

Sovietų valdžia šitų įvykių 
tylomis nepraleido ir 1948 m. 
gegužės 22 d. suorganizavo 
masinį Lietuvos žmonių, ypač 
valstiečių išvežimą į Sibirą. Po 
to jau buvo panaudoti ne tik 
grasinimai, bet ir jėga, organi
zuojant kolihozus. Klausimas
buvo viešai statomas ir į jį 
konkrečiai atsakoma. Štai ke

Rusija buvo agrarinis kraštas. 
Jos visas eksportas buvo že
mės ūkio produktai, nors že
mės dirbimas tebėjo gana pri- 
mityvėmis priemonėmis. Ru
sija turi labai daug gana der
lingų žemių, kokių retai pasi
taiko kituose kraštuose.

Kai po revoliucijos bolševi
kai sugriovė žemės ūkio nuo
savybės pagrindus, Sovietų Ru 
sija įvedusi kolektyvinę žemės 
ūkio valdymo ir exploatavimo 
sistemą, dar ligi šioliai nesuge 
ba, bent vidutiniškai, palygi
mus su Vakarų valstybėmis, iš-

lių pildymas šiuo aukštu civi
lizacijos metu, tai gali būti pa
teisinama karo ir kitokių bė
dų metu, tenka laikyti labai to 
h atsilikusia sistema, ko Vaka 
rų pasaulis jau seniai nebeži
no. Iš antros gi pusės Sovie
tai šias natūralinių prievolių 
priemones vartoja dar ir tam, 
kad neklusnius ūkininkus leng 
viau privertus „savanoriškai" 
eiti į kolchozus. Prasidėjus kol 
chozų akcijai, savarankiams ūki 
ninkams būdavo dedamos to
kios pyliavų normos, kurių jų 
žemė neišaugina. Reikalavi
mas virš gamybinio pajėgumo 
duoklių, ūkininkus verčia at
sisakyti ūkininkavus ir eiti ar
ba į miestą darbo jieškoti arba 
dėtis į kolchozus.

b) Kolektyvizacijos proceso 
eiga.

Nežiūrint varomosios propo 
gandos, nežiūrint per aukšti; 
natūralinių duoklių ir vartoja 
mų prieš ūkininkus visokių te-

lėtas pavyzdžių:

„Not a foot of soil raust be 
left in private hand“.
Moskow radio, July 18, 1948.

„Individual farms, expecial- 
ly in the Baltic republics, we
re shaltering places enemy a 
agents. It is the supreme duty 
of the Comunists of Lithuania 
to organize kolhozes and des
troy the centres of bourgeois 
and Western influence“. 
Moskow radio, August 9, 1948.

„Individual farms are hatch 
eries of kulaks and nationalist 
bandits. . . Every kolhoz dwel 
ler is deputized by the Com
munist Party not only to per
form his direct duties in the 
kolhoz, but also to asist the 
party in controling the kulaks 
farm in the neighborhood“. 
Vilnius Radio, July 24, 1948.

„Sooner ar later, all tre far
mers of Latvia must go into 

. kolchozes“.

. Riga Radio, August 30, 1948.
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas

HENRIKAS NAGYS
1951 metų mūsų grožinės Ii 

teraturos leidinių tarpe užtin
kame laoai negausiai poezijos 
Knygų, lai savotiškas kurjo- 
zas, nes nuo 1945 metų — lie
tuvių tremtimškosios knygos 
istorijos pradžios — poezija 
buvo itin stipriai atstovauja
ma. Ir kiekypiškai, ir kokybiš 
kai. 1951 metais pasirodę po
ezijos rinkiniai parašyti musų 
viduriniosios kartos poetų: jų 
vardai ir jų literatūrinis kelias 
— gerai žinomi jau iš nepri
klausomybės laikų.

širmuoju norime paminėti 
uorių /visij, naujo poetinio žo- 
uzio nešeją musų literatūrom 
jo kūrybos nekantriai lauku
siems, poetas išleido eilėraščių 
miKiiiį „oesuo buitis“. (Kny
ga isieista Pr. M. Juro lėšomis, 
ruimam, Conn., 1000 egz., 46 
j-iUSl.).

xxutorius prakalbo pirmų kar 
tų 193z metais į mus, tada, 
Kai jonas Kossu Aleksandra
vičius išleido „Eilėraščius“. 
Vėliau „Imago mortis“ 
(1933), „Intymios giesmės“ 
(1935) ir „Užgęsę chimeros 
akys“ 1937) mums puslapis po 
puslapio atskleidė naują kūry
binį pasaulį: pasaka, katarsį, 
nostaigją ir ilgesį; žmogų ne 
santį sapno žvaigždę purvi
nom tikrovės gatvėm. Ir ta
da, dar kartą, poetas atėjo pas 
mus — kitu vardu: Jono Kuo
sos Aleksandriškio — ir pas
kutinius laisvės mėnesius skai
tėme jo „Poeziją“, rinktinių 
eilėraščių knygą (1940). Nei 
vieno lietuvio poeto lūpose ne 
skambėjo taip jautriai ir inty
miai, taip šiltai ir žmogiškai 
musų motinos žodis. Kossu — 
ir šiandien, jaunosios kartos 
žmonėms, yra sinonimas ty
riausios ir subtiliausios mūsų 
poezijos išraiškos.

Du i vėlesnieji rinkiniai —- 
tremties knygos — „Be tėvy
nės brangios“ (1942) ir „Ne
muno ilgesys“ (1947) yra su
žeistojo šauksmas. Žmogaus, 
praradusio žemę — skundas ir 
kaltinimas. Reikšmingai pasi
rinko poetas tada sau naują li
teratūrinį pseudonimą — Jo
nas Aistis. Jis tarėsi nebetu- 
rįs teisės dainuoti asmeninį 
skausmą, kai jo žemė buivo te 
riojama ir žudoma. Ir Jonui 
Aisčiui buvo pasakyta kriti
kų, kad jo giesmė prarado ža
vesį ir savitumą, kad jo eilėse 
nebėra anos formos ir jausmo 
darnos, kurios taip apsčiai bū 
ta Kossu nygose. Nebuvo kri 
tikai neteisūs, bet ir poeto lai
kysena buvo suprantama.

Po trejeto metų tylos poetas 
vėl prakalbo ir vėl į mus. Tu
rėjome progos jo straipsniuo

se įmatyti sunkų vidinį lūžį ir 
skausmą, kuris lydėjo poetą 
šioje šalyje. Galime ir naujo
je knygoje atsekti pėdsakius 
dusinančios vidinės įtampos ir 
jieškojimą kelio į pirmykštį 
poetinį pasaulį.
Vis grįžtu pas tave, kop gi, o 

mylima, 
Besugrįšiu nūnai, tiltus 

sudeginęs
Ir laivus paskandinęs, 
Niekeno nebelaukiamas?

(S. B. 4 psl.J. 
Taip paprastai ir iš pačios šir
dies gilumos, tegali Kossu kai 
bėti! Taip atvirai ligi skaus
mo. Ir poetas spausdina nau
josios knygos pradžioj jaunys
tės eilės, tarsi, norėdamas pats 
peržvelgti visą savo nueitąjį ke 
lią: nuo Eilėraščių ligi Pilna
ties (1948). Jo visa knyga pil
na tylaus pasikalbėjimo su sa
vim pačiu. Tarsi ji ne tiek skai 
tytojui, kiek pačiam poetui bū
tų padėta prieš akis: — susto
jusiam gyvenimo — sesers bui 
ties — akyvaizdoj, po ilgos, ir 
džiugesio, ir kartėlio, kupinos 
Kelionės.
liktai nūnai matau, kaip 

negyvai, neaiškiai
Tada rašiau, ir kas čia 

išskaitys,
Kaip laimės žiedlapį sumynė 

ir sutraiškė 
Tasai giliu purvu nubridęs 

lapkritys. . . (25)
„Sesuo buitis“ yra viena to 

kių poezijos knygų, su kuria 
bendrauja skaitančiojo širdis-— 
sunku ją nagrinėti, sunku skai 
čiuoti joje pėdas ir tikrinti ri
mus. Ne forma yra jos esme, 
nors formalinis kūrinių apipa
vidalinimas joje meistriškas. 
Aistis niekad nėra nužudęs 
jausmo ir išgyvenimo kokia 
nors žvangančia įmantrybe. Jis 
kadaise atsisakė grynos poeti
nės kalbos, nes jautė pareigą 
žodžiu kovoti už Lietuvą. Bet 
tai didelis skirtumas: formos 
auka, ar auka dėliai formos, 
dėl blizgesio.

Nedrįstume tvirtinti, kad J. 
Aistis jau grįžo į Kossu pasau
lį. Pagaliau, ar tai iš viso įma
noma, Sunku būtų taip pat 
tvirtinti, kad „Sesuo buitis’’ 
yra svaresnis kūrinys, saky
sim, už „Intymias giesmes“ ar 
ba „Užgesusias chimeros 
akis“. Jis kitoks, skirtingas. 
„Sesuo buitis“ yra laiškas ir 
užtikrinimas mums, kad Jonas 
Aistis yra neabejotinai vie
nas pačių ryškiausiųjų ir pa
jėgiausiųjų lietuvių poezijos 
atstovų; kad jo žodis bus visuo 
met laukiamas ir brangus sve
čias, bus brolis kiekvienam, ku 
ris kartą atėjo į poezijos ir 
pasakos tvirtovę ir joje randa

Tūlą sensaciją buvo sukėlęs 
Amerikos mokslininkų išbandy 
mas dirbtinėmis piemenėmis 
sukelti lietų. Po to sekė ži
nios, kad dirbtinis lietus tikrai 
sukeliamas išbarsčius iš lėktu
vų ore tam tikrų cherr>kalų. 
Vėliau žinios buvo tokios, kad 
tūlose Amerikos vietovėse nuo 
dirbtiniu būdu iššaukto lietaus 
labai nukentėjo kai kurios vie 
tovės ir todėl ūkininkai tiems 
dirbtinio lietaus dirbėjams yra 
iškėlę bylų, kurių jieškinys šie 
kia pusantro miliono dolerių.

Dabar New Yorke buvo su
sirinkę meteorologai (oro ty
rėjai ir spėjėjai), kurie svars
tė meteorologijos problemas. 
Buvo plačiau pasisakyta ir dėl 
naujųjų oro tyrimo priemonių, 
kaip radaras ir kiti elektroni
niai prietaisai, kurių dalis dar 
laikoma paslapty.

Pav., konstatuota, kad rada
ro pagalba prieš kelias valan
das galima atspėti besiartinan-

Bet kai dėl dirbtinio lietaus, 
čia krušą, audrą, perkūniją, 
tai garsusis jo specialistas E. 
J. Workmanas yra labai skep
tiškas. Jis teigia, kad vartoja
mieji lietui iššaukti chemikalai 
kartais duoda atvirkščių pasek 
mių. Kitas žymus dirbtinio 
lietaus specialistas prof. I. 
Langmuir, kuris yra daręs ban 
dymus ištisus metus, teigia, 
kad daugumas jo bandymų li
kę be pasekmių, bet dalis ban
dymų davė lietų.

Vis dėlto, nors ir ne kiekvie 
nu atveju, dirbtinėmis priemo
nėmis lietus galima iššaukti, 
klausimas tiktai — tikslumo: 
ar kiekvienu metu, kai lietaus 
norima, galima jis iššaukti.

KAS TRUMPINA 
ŽMOGAUS GYVENIMĄ.
Draudimo kompanijos, ku

rios yra apdraudusios milionų 
žmonių gyvybę, per ilgą savo 
praktiką yra nusistačiusios 
tam tikrus pažymius, pagal ku 
riuos jos sprendžia apie žmo
gaus amžių.

Pav. draudimo kompanijų 
yra nustatyta, kad ilgiau gy
vena liesi arba vidutinio rie
bumo žmonės, negu nutukę. Į 
senatvę didesnis kiekis žmo
nių serga cukralige ir dažniau 
turi peraukštą kraujo spaudi-

savo žmogiškojo buvimo pras
mę.
Mėlis tik ir auksas, tik 

skliautai ir smėlis, 
Ir tyla nei amžinybe ošianti 

naktis. ..
Eina karavanas, slenka it 

Šešėlis —
Nusitiesęs, nusidriekęs, kaip 

buitis.. .
(Sesuo buitis, 33) 

Bus daugiau.

mą, nuo ko žmonės greičiau 
miršta, negu be tų trūkumų.
Alkoholis, rūkymas, persival- jungti savo įnašu į Pasaulio
gymas, pervargimas taip pat 
trumpina amžių.

Įdomu, kad statistika rodo, 
jog vedusieji ilgiau gyvena, ne 
gu viengungiai.

Tokios yra bendros draudi
mo bendrovių žmogaus am
žiaus tyrimo išvados.

GERAS MIEGAS — 
ILGAS AMŽIUS.

Žmonių amžiaus pailginimo 
instituto direktorius prof. dr. 
H. Johnsonas, ilgai tyrinėjęs 
žmogaus amžiaus pailginimo 
klausimą, priėjęs išvados, kad 
ilgas ir geras miegas tikrai pa 
tarnauja žmogaus amžiui pa
ilginti. Tai, esą, vienintelis 
tikras faktas, kurį jis patyręs.

RUSIJOS LĖKTUVAI 
NAUJI

„Jane's All The World's Air 
craft", autoritetingas metinis 
metraštis tarptautinės aviaci
jos reikalais, rašo, kad rusai tu 
ri rytų Vokietijoje naujo tipo 
naikintoją ir naujo tipo 2 mo
torų naikintoją-bombonešį. Ru 
su MIG 15, kurie kovoja Korė 
joje, greitis yra 640 mylių per 
valandą. Žurnalas pažymi, 
kad amerikiečių naikintojo Sab 
re greitis siekiąs 670 mylių per 
valandą, o anglai turi naują nai 
Kintoją, kurio rekordinis grei
tis siekiąs net 1067 mylias.
« " -Mirr—joe——v
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

JOS.YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
muotame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko- 

L me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 
F lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 

nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 
žame, paskambinus telefonu 3290.

St-——3*—-—

KULTŪRK^KROVIKA
MARGUTIS STEIGIA

Margutis“, norėdamas įsi-

Lietuvių Bendruomenę, jos 
tautinei dvasiai ir gyvybei pa
laikyti, paskatinant lietuviškos 
muzikos kūrybą, steigia 500 
dolerių Muzikos Premiją ir ją 
skiria šiomis konkurso sąlygo
mis :

1) Už dvi jury komisijos 
pripažintas geriausias dainas 
skiriama 500,00 dol.: I-ji pre
mija 300,00 dol. ir II-ji 200,00 
dol.

2) Dainos turi būti origina 
hos, lietuviškos minties, nie
kur nespausdintos ir nedainuo 
tos, parašytos solo balsui.

3) Jury komisijai dainos pri 
siunčiamos iki 1952 metų lapk 
ričio mėn. 30 d. Autorius siun
čiamą dainą pasirašo slapy
vardžiu. Atskirame voke pa
žymi savo tikrą pavardę. Vie 
nas asmuo gali konkursui pa
tiekti ir daugiau dainų. Dai
nos turi būti perrašytos sveti
ma ranka.

4) Konkurse gali dalyvauti 
viso pasaulio lietuviai muzikai.

5) Premijuotos dainos lie
ka „Margučio“ nuosavybėje. 
Nepremijuotos dainos grąžina 
mos autoriams jų nurodytu ad 
resu.

6) Jury komisiją sudaro: 
pirmininkas Antanas Olis, na
riai : Juzė Augustaitytė - Vai
čiūnienė, Stasys Baranauskas, 
Juzefina Daužvardienė, Alek- 
sondras Kučiūnas ir Antanas 
Pocius.

7) Dainos siunčiamos šiuo

MUZIKOS PREMIJĄ 
adresu: „„Margutis“. Dainos 
Konkursui 6755 S. Western
Avenue, Chicago 36, Ill, USA.

8) Jury komisija daro spren 
dimą absoliutine balsų daugu
ma.

ROMANO KONKURSAS
„Draugas“ skelbia naują lie 

tuviško romano konkursą. 
Rankraštis įteikti ligi 1952 m. 
lapkričio 1 d.

Mecenatas — Čiurlionio An
samblis. Balandžio 27 d. Chi- 
cagos Operos namuose įvyks 
Čiurlionio Ansamblio konc-as, 
iš kurio gauto pelno skiriama 
1.000 dolerių premija lietuviš
kam romanui. Teisėjus premi 
juotinam romanui nustatyti pa 
rinks: du Rašytojų draugija, 
du „Draugas“ ir vieną Čiurlio
nio Ansamblis.

Romano siužetą pasirenka 
patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, ne
mažesnis, kaip apie du šimtu 
romano formato spausdintų 
puslapių. Kūrinius siųsti adre 
su; Romano Konkurso Komi
sija, „Draugas“, 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago 8, Ill.

Autoriai turi pasirašyti sla
pyvardžiu, o atskirame uždara 
me voke pažymėti savo tikrą
ją pavardę ir adresą, ten pat 
jrašant romano antraštę ir pa 
sirinktą slapyvardį.

Tūkstančio dolerių premiją 
gavęs autorius be papildomo 
nonoraro romano pirmosios lai 
dos teises perleidžia „Drau
gui“, įskaitant ir teisę spaus
dinti „Drauge“ ir išleisti atski
ru leidiniu. Premijos nelaimė
ję autoriai spausdinimo sąly
gas nuspręs abipusiu susitari
mu.

MENININKŲ IR RANK- 
DARBININKŲ DĖMESIUI.

Čikagoje turiu prekybą, prie 
kurios organizuoju kaip, buvo 
„Marginiai“ ir B-vė Spauda 
Kaune, urmu ir detalų parda
vimą - platinimą knygų, žur
nalų, laikraščių, muzikos, kū
rinių, gaidų, plokštelių, daili
ninkų paveikslų, odos, medžio 
dirbinių, rankdarbių ir kt. kas 
yra surišta su Lietuva ir jos 
menu.

Suminėtų kūrinių yra parei
kalavimas ne tik iš lietuvių, 
bet ir iš svetimtaučių.

Tautiečiai, gyveną bet kuria 
me pasaulio krašte, kurie turi 
sukūrę-išleidę ar galintieji iš
leisti, pagaminti virš minėtus 
dalykus, prašomi prisiųsti savo 
adresus ir nurodyti kūrinių pa 
vadinimą, kiekį ir kainas. Su
sitarsime.

Prašau rašyti: J. Karvelis, 
4434 S. Fairfield Ave, Chica
go 32, Ill., USA.
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MAROKAS ŠIANDIEN
RAŠO LEGIONIERIUS V. SAPIEGA IŠ MAROKO

Geografiškai Marokas yra išlenda, tik jai nusileidus, iš sa 
skiriamas į dvi dalis: šiaurės, vo vėsių butų ir iš gaivinan- 
arba žemasis ir pietų arba aukš čios palmės paunksnio. Dienos 
tasis. Pirmoji dalis yra turtin- metu buvusi rami gatvė vos tik 
ga kasyklomis, čia derlinga že
mė ir čia bujoja Maroko svar
biausi ir didžiausi miestai, kaip 
Casablanca, Rabat, Fis, Mek- 
nis, Uždą.

Šiaurinė Maroko dalis stebi
na turistą savo puikia gamta, 
švelniu, visiems tinkamu klim- 
tu ir švariais, — moderniais eu 
ropiečių kvartalais. Čia gaivi- 
nančioj didingų palmių paunks 
nėj, dienos metu krykščia jau
nimas, sėdi laiku nesirūpinau 
tieji, majestotiškai į savo bur- 
nusus susisupę, arabų turtuo
liai ir svaido juodą, karštą 
žvilgsnį grakščios arabės.

Dienos metu, šiuose moder
niuose europiečių kvartaluose, 
apmiršta gyvenimas, tuomet 
čia viešpatauja tyla ir ramybė, 
sudrumsčiama tiktai, laikraš
čius pardavinėjančio vaikigalio 
klyksmu ir, nebojančio karštų 
saulės spindulių, jaunimo en
tuziastišku krykštavimu. Bet 
nakties metu čia visa pasikei
čia: pabunda ši, nakties metu 
apmirusi, miesto dalis ir pasi
neria tikran didmiesčio gyve- linksma, šviesi, o antroji niūri, 
nimo sūkurin. Karštų saulės — tamsi, 
spindulių išvaikyti europiečiai ga, —

antroji tyli, paslaptinga ir tar- tarytum išvemia mases žino
tum išmirusi. Pirmoji dalis nių. Nukrinta, su triukšmingu 
erdvi ir puikiomis palmėmis nu bildesiu, nuo parduotuvių ir 
sodinta, o antroji ankšta su primityvių dirbtuvių langų bei 
dviejų ar trijų metrų platumo durų, geležinės štangos ir pa- 
vingiuotomis gatvelėmis, su pa rodo praeiviui savo turtingas, 
slaptingomis nišomis ir už
kampiais, iš kurių žvalgosi juo 
dos, — žibančios akys, tary
tum sverdamos vėlyvo praeivio 
auksą. Tikrai čia klaiku. 
Kiekvienas pasivėlinęs praei
vis susitraukęs, nerimo šiurpu
lių krečiamas, skuba užtrenkti 
užpakaly savęs duris, dėkoda
mas Dievui už paliktą jam svei 
■ką kailį ir pilną piniginę. Ta
čiau, kad ir savo bute jau bū
damas už užbarikaduotų durų, 
šis vėlyvas praeivis (jeigu jis 
yra europietis) dar nėra sau
gus, šiais neramiais laikais Ma- 
loke. Jis gyvena baimėj, am
žinam netikrume ir įtarime. 
Jis puikiai žino, kad jo užra
kintos ir užbarikaduotos du
rys, jo vistiek neapsaugos nuo 
marokiečių 
troškulio.
tai auštant, kada „medina“ 
tališkai pakeičia savo veidą 
idėjas.

Pakilusi saulė išsklaido šį 
jaukų nišos ir užkampio tam
sumą ir išblaško niūrius šešė
lius. Čia, kartu su saule, at
gimsta gyvenimas nepaprastai 
gyvu ir triukšmingu mastu. 
Šie niūrūs, krūvon sugrūsti, 

Pirmoji triukšmin- prie vienas kito prilipdyti, kele 
verdančiu gyvenimu, to šimtmečių senumo, namai,

saulei nusileidus atgyja ir tam 
pa nepaprastai triukšminga.? 
Sušvinta turtingos parduotu
vių vitrinos, viliodamos savin 
praeivio piniginę; sužybčioja 
masinančios kinų ir teatrų rėk 
lamos, o gatve, pasaulį ir ap
linką pamiršę, slankioja apsi
kabinę, lydimos pavydo žvilgs 
nių, poros, Įdomu, bet pavyde 
tina tiems, kurių piniginė nė
ra taip išsipūtusi, kaip pirmų
jų.

Bet užtenka tiktai, palikus 
šį triukšmingą kvartalą, įslink 
ti už tų aukštų sienų „medi- 
non“ (arabų kvartalan) ir tuoj 
pat krinta į akis milžiniškas 
kontrastas. Čia paslaptinga ir 
nejauku nakties metu. Čia 
kiekvienas praeivis įtartinai 
dairosi į tamsias užkampes ir, 
nepasitikėjimo pilnu žvilgsniu 
palydi, paslaptingai į savo ne
švarų burnusą susisupusį, pra- 
slenkantį čiabuvį.

Koks milžiniškas kontrastas, 
nakties metu, tarp šių dviejų 
miesto dalių. Pirmoji dalis 

keršto ir kraujo 
Jis atsikvepia tik

to 
ir

ne

puikių lokalinių išdirbinių pri 
grūstas, vitrinas. Suklykia, su 
pirmaisiais saulės spinduliais, 
nesuskaitomi batų valytojai ir 
laikraščių pardavėjai.

Pirmieji saulės spinduliai 
švelniai paglosto dar mieguis
to vaisių pardavėjo išstatytas 
išpampusias granadas, puikius 
apelsinus ir kokoso riešutus, 
jis klykia, girdamas savo 
obuolius, fygas ir datules. Jis 
krapštosi, jieško kažko, užki
šęs vieną ranką už savo purvi
no burnuso, o kita ranka glos
to švelniai puikų bananą ir sul 
tingą ananasą.

Su triukšmingu žvangesiu, 
krapštydamsais akis, melsda
masis ir kartu keikdamas, ati
daro sunkias miesto duris var
tininkas ir įleidžia į jau ir taip 
pilnas gatves, dar šią ūkinin
kų masę, kuri, spiegiančiais 
balsais, vienas su kitu lenkty
niaudami, skuba išstatyti žvil
gančius saulėj, dar pilnus ra
sos lašų, didžiules kopūstų gal 
vas, salotas, morkas ir kitas 
daržoves. Ir visa tai vyksta ne 
paprastam triukšme ir širdį 
veriančiam elgetos maldavime, 
kuris maišydamas arabų ir 
prancūzų kalbas, korano mal
das ir paskutinius keiksmo žo

džius, rodo praeiviams savo at
viras žaizdas ir trūkstančias 
galūnes.

Šiame didžiuliame, bet kar
tu jaukiame triukšme ir kasdie 
ninio gyvenimo sūkury slan
kioja, tarp šių puikių akį ma
sinančių vaisių, daržovių ir ne 
įkainojamų kilimų masės, pui
kios, grakščios arabės. Jos sa 
vo orientaline eisena, supda
mos šlaunis ir liemenį, žavi pra 
eivio akį. Jų uždengtas vei
das, šių dykumos dukrų, bet 
jų akys. Jos juodos, deginan
čios, jos maloniai, švelniai pa
glosto šiuos puikius vaisius, ne 
įvertinamus kilimus ir jaunų 
arabų veidus, bet jos nugązdi- 
na praeivį — europietį, nes tas 
juodų deginančių akių žvilgs
nis, buvęs toks malonus, — 
švelnus, tampa, vien tik ant jo 
sustojęs, toks žiaurus, — kie
tas ir pilnas neapykantos.

— Kodėl taip? — Klausia 
save europietis, bet tuoj pat su 
randa sau atsakymą, žvilgterė
jęs'į laikraštį ir skaitydamas 
apie kruvinas demonstracijas, 
bei apkaltinamas kalbas, tautų 
sąjungoj, dėl prancūzų kolo
nializmo. Tuomet jis skuba 
europiečių kvartalan, bet ne
trukus vėl grįžta pamatęs, šio 
nakties metu triukšmingo mies 
to, tuščias gatves ir aukštas 
kainas. Jis grįžta vėl „medi- 
non“, grįžta vėl tan triukš
mam, nešvaron ir dvokėsin. 
Jis, neapykantos žvilgsnių se

kamas, pripildo savo krepšį šio 
mis puikiomis prekėmis, bet 
daug žemesne kaina, kaip savo 
tautiečių kvartale ir skuba vėl 
užtrenkti už savęs duris.

O „medinoj“ vėl verda 
triukšmingas gyvenimas, tary 
turn pakilusios saulės paskatin 
ti, dar garsiau suklykia, savo 
prekes girdami, pirkliai ir ba
tų valytojų!. Dar daugiau žmo 
nių, triukšmo, aštraus dvoki
mo ir išmatų prisipildo šios 
siauros gatvelės. Dar daugiau 
atsiranda senų, paslaptingai į 
savo burnusus susisupusių, 
šeimos galvų, kuriems visiškai 
nesvarbus laikas ir šis triukš
mas. Jie tiktai sėdi susimąstę, 
kasydamiesi nugaras, karštos 
saulės spinduliuose ir murma 
kažką.

Taip praslenka diena „medi 
noj“, įprastam, kasdieniniam 
triukšme ir išalkusių asilų, riks; 
me. Saulė, savo pirmutiniais, 
spinduliais, sukelia šį paslaptim 
gą miestą ir jo paslaptingus 
gyventojus, bet ji, savo pasku
tiniais spinduliais, vėl nutil
do šį triukšmą ir ištuština gat
veles, žinodama, kad sekančią 
dieną bus vėl tas pat. Ji žino, 
kad vėl su jos spinduliais atsi 
naujins šis, keletai valandų nu 
rimęs triukšmas ir bildesys. 
Tokia yra „medina“ ir toks jos 
gyvenimas. Ji buvo tokia prieš 
šimtmečius, ji pasiliko tokia 
šiandien ir ji liks tokia pačia 
dar daugelį metų.

Bus daugiau.
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„AIDAI“ PRADEDA TRE ČIUOSIUS METU ŠIAPUS 
ATLANTO

Šiandieną sunku įsivaizduoti 
mūsų kultūrinį ir intelektuali 
nį gyvenimą, šiapus Atlanto, 
be „Aidų“. Šis kultūros žur
nalas ir išorer ir turinio pras
me yra reprezentatyvus, rim
tas ir svarus periodinis leidi
nys.

Gimęs tuojau po karo Vo
kietijoje, skurdžiu tremtinišku 
rūbu aprėdytas, jisai lankė sa
vo skaitytojus kol emigracijos 
banga ir jį kartu su savais 
skaitytojais permetė į JAV. 
Dar Vokietijoje ypatingai 
daug prie jo kokybinio ir kie
kybinio tobulėjimo ir išpliti
mo prisidėjo poetas Kazys Bra 
dūnas, redagavęs „Aidus“ nuo 
1946 m. iki 1949 m. pradžios. 
(Nuo 1945 iki 1946 m. žurna
lą redagavo Dr. V. Bieliaus
kas, 1949 m. — Dr. J. Gri
nius). Tų metų’ pabaigoje įvy
ko lemtingas lūžis žurnalo gy
venime — žurnalas dėl finan
sinių sunkumų turėjo arba su
stoti, arba jo tolimesnį leidimą 
turėjo perimti kas nors Jungt. 
Amer. Valstybėse. Tokį atsa
kingą ir sunkų žingsnį pasiry
žo žengti Tėvai Pranciškonai, 
patys tuo metu vos pradėję 
kurtis šiapus Atlanto. Iš Ken
nebunk Port — TT. Pranciško 
nų vienuolyno ir lietuviškos 
kultūros židinio — 1950 m. pra 
džioje pradeda skaitytojus lan 
kyti „Aidai“, redaguojami ra
šytojo A. Vaičiulaičio. Gausi 
ir stipri redakcinė kolegija pa
remia vyriausią redaktorių; 
dail. Telesforas Valius perima 
estetinę žurnalo priežiūrą. Nuo 
to laiko „Aidai“ pradeda pla
ningai telkti įvairių pasaulėžiū 
rų mokslininkus, rašytojus, 
meninkus, publicistus į savo 
puslapius ir su kiekvienu nu
meriu vis tvirčiau išsikovoja do 
minuojančią poziciją mūsų kul 
tūriniame gyvenime.

bė didžiulį platinimo vajų, ti
kėdamiesi sudaryti tiek lėšų, 
kad galėtų nors minimaliai at 
lyginti savo bendradarbiams. 
Be to, „Aidai“ skirs kasmet 
500 dolerių premiją: vienais 
metais už grožinės literatūros 
kūrinį, kitais — už mokslinį 
veikalą. Pirmoji „Aidų“ pre
mija bus skiriama šiais metais 
už grožinės literatūros knygą.

Nors „Aidai“ neslepia savo 
aiškaus pasaulėžiūrinio įsitiki- 
mmo — krikščioniškosios tie
sos ir kultūros gynimo ir ats
tovavimo — tačiau į žurnalą 
mielai kviečiami visi lietuviai 
kultūrininkai, neatsižvelgiant 
nei į jų politinius įsitikinimus, 
nei į jų pasaulėžiūrą. Savo pla 
tumą ir atvirumą įvairiems 
klausimams ir bendradarbiams 
„Aidai“ pakankamai aiškiai 
įrodė per savo septynetą gyve
nimo metų.

Kuklios, bet reikšmingos, su 
kakties proga linkėtina „Ai
dams“ surasti kelią į kiekvie
no lietuvio intelektualo ir kul
tūrininko namus. H. N.

DAILĖS STUDIJOJE
R. R. 1 Kingston, Ont. audžia 
mas puošnus Klaipėdos krašto 
tautinis drabužis. Tautinį dra 
bužį užsakė klaidėdienė M. Ži- 
viliūtė, vasario 16-tai dienai, 
savo vestuvėms.
DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ 
baigia parengti natūralaus dy
džio spalvotą projektą sieni
niam kilimui „Jūratė ir Kasty 
tis“. Kilimą užsakė Dr. P. 
Maežika savo dukrai Jūratei, 
gyv. Brockton, Mass, USA.

AUSTRALIJOS LIETUVIS 
įvedę naują skyrių — „Kultū
ra“, kurioje dedami įvairūs 
kultūrinio pobūdžio straips

niai, žinios ir literatūriniai da-
Šiais metais „Aidai“ paskel- iykai.

%

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS77
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi 
mėgsta ji skaityti?
„KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 
pataikauja ir nesibijo teisybės skelbti.
Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.
Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo
mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
Kaina Kanadoje $ 3,SO metams. Pusmečiui $ 1,75.
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū
rėti. . Gausit nemokamai.

KELEIVIS
636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A.

i

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

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

( —---------------------------------

J. GRAŽYS
į SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.

į DUODU GERĄ KAILIŲ 
į PASIRINKIMĄ.

į DARBĄ ATLIEKU
į SĄŽININGAI
į IR Š V A R I A I. 

į KAINOS PIGESNĖS 

Į KAIP KITUR.

1 688 ALLARD Ave, Verdun.
^Telefonas HE 5853.

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

GRAŽIAI PAVYKĘS SAU LIETUVIŲ BENDRUOME 
ŠIO 15-TOS MINĖJIMAS NĖS NAMAI ADELAIDĖJE
Vasario 2 d. Brooklyne, Al- 

lience Hali, įvyko Klaipėdos
Minėjimą pravedė MLBD 

krašto atvadavimo minėjimas. 
V. Pitkunigis, jausmingais žo 
džiais iškėlęs mnėjimo prasmę 
ir visų lietuvių vienybės reika 
lą. Mūsų visų pareiga esanti 
šiandien gelbėti tąį kas dar 
galima išgelbėti. Pagerbus lie 
tuvius partizanus, išvežtuosius 
bei žuvusius dėl Letuvios lais
vės, buvo pagerbtas Klaipėdos 
krašto atvadavimo vadas gen. 
konsulas p. Budrys.

Buvęs Klaipėdos Vyt. D. 
gimnazijos mokytojas A. Ben 
dorius padarė dienai pritikytą 
pranešimą iškeldamas Maž. 
Lietuvos istorinius, kultūrnius 
ir tautinius savumus, kure įga 
lino Maž. Lietuvą netik išlik
ti lietuvišku, bet dargi būti 
dvasios ir kultūros šaltiniu vi
sai Lietuvai. Maž. Lietuvos 
lietuvių realistiškumas ir užsi
spyrės tautiškumas gali būti 
Didž. Lietuvai gražiu pavyz
džiu. Baigdamas prelegentas 
ragino visus susipratusius lie 
tuvius stoti į MLBD ir vispu
siškai remti jo siekius.

Meninėje dalyje dalyvavo 
V. Jonuškaitė su A. Mrozins- 
ku. Dramos aktorius H. Ka
činskas jmeistriškai deklama
vo Balio Sruogos „Sapiegą“ ir 
Duonelaičio »„Matų“ ištraukas.

Dalyvis.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
GIRIOS AIDAS 3—4 nr.

Miško kultūros žurnalas. Ad 
resas: Mr. Petras Šilas, 913 
West 18th St., Chicago, Ill., 
USA. Šis numeris sudaro 156 
puslapių' tomą, kurio kaina 
1,50. Nr. įdomus ir ne miški
ninkams.

SKAUTŲ AIDAS sausio 
mėnesio 1952 metų.

Viename lietuvių organiza
cijų atstovų susirinkime, įvy
kusiame šių metų viduryje, bu 
vo iškeltas nuosavų lietuvių, 
bendruomenės namų reikalin
gumas.

Adelaidės apylinkės valdy
ba, norėdama šį reikalą pastū
mėti pirmyn ir visapusiškam 
šio klausimo išsiaiškinimui, su 
darė keturių patyrusių asmenų 
komisiją, kurios tikslas reikalą 
kuo plačiausiai išnagrinėti ir 
patiekti bendruomenei per val
dybą savo pasiū lymus.

ŠVEDAS KINIŠKAI GROJA.
„Tiesos“ korespondentui an 

samblio meno vadovas, stalini
nės premijos laureatas J. Šve
das papasakojo:*

— Kiekvienais metais mūsų 
kolektyvas supažindina broliš
kųjų respublikų darbo žmones 
su lietuviškų dainų ir šokių me 
nu. Ansamblis yra surengęs 
40 koncertų Maskvoje, Lenin 
grade, Rygoje, Taline. Šalies 
sostinėje buvome tris kartus. 
Niekad neužmiršime to jaudi
nančio vakaro, kada mes kon
certavome TSRS Didžiojo teat 
ro scenoje Josifo Visarionovi- 
čiaus Stalino 70-ųjų gimimo 
metinių iškilmingame minėji
me.

Naujoji mūsų išvyka — di
džiausia iš visų. Ukrainoje ir 
Moldavijoje ansamblis išbus 
apie pusantro mėnesio. Į pro
gramą įtraukta liaudies demo
kratijos šalių muzikinė kūry
ba — lenkų ir čekų dainos. 
Lietuvių liaudies instrumentų 
crekstras atliks kinų kompozi
toriaus Lin-Še-anio „Jaunosios 
Kinijos maršą.“

Taigi, Švedas numaršavo su 
Lin Še-anio. . .

Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je METRAŠTIS. 1931-1935 
metai. Sao Paulo, Brazil. 1951.

į Jono LADYGOs” 
Įbaidų 

studijoje„A R T I S“ 
priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 

1 baldų atstovybė fabriko 
kainomis.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

Adresas: Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje, Caixa p. 7249, Sao 
Paulo, Brazil. Kaina nepažy
mėta.

DARBO RANKOS Nr. 
4(10), 5(10) ir 6(12). Lietu
vių Darbo Sąjungos organas. 
Adreass: „Darbo Rankos“, 26 
rue de Montholon, Paris 9me, 

France. Redaktorius J. Masių 
lis.

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.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co. |

Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme ®
Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle. w

TR. 7849. $

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.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 |

S
 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. |

Tel. TR 8351. *
§ 

n Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.®

!--- ------ ------------ ------------------------------------------------------
į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS / 

;DE LUXE CLEANERS; 
/ Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. |!
) Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. ?

VEDA SKTN. INŽ. J. BULOTA.
Korespondencinis skautu suvažiavimas.

Pernai rudenį pradėta korės 
pondencinė brolijos vadovų su 
eiga (KBVS) įnešė daug suju
dimo skautų veikloje. Daly
vauja 70 atstovų — skautų va 
dovų iš Anglijos, Australijos, 
JAV-bių, Kanados Venecuelos 
ir Vokietijos rajonų. Šaukia
mąja krivulę atstovai buvo su
kviesti ir paraginti pasisakyti 
dėl šios sueigos taisyklių. Tai 
syklės buvo priimtos 55 atsto
vams už jas pasisakius. Šią 
sueigą veda rašytojo Fausto 
Kiršos pirmininkaujamas pre
zidiumas Bostone. Daugelis 
atstovų atsiuntė savo pageida
vimus ir pareiškimus skautavi 
mo klausimais bei pasiūlė kan 
didatus Brolijos organams 
naujam kadencijos laikotar
piui išrinkti.

Ateina trečia šios sueigos fa 
zė, kada atstovai balsuodami 
pasisakys iškeltais klausimais 
ir išrinks Vyriausiąjį Skautinin 
ką, jo Pavaduotoją, Brolijos 
Garbės Gynėją ir 4 narius Liet. 
Skautų S-gos Tarybon. Balsa
vimui į visas šias pareigas yra 
pasiūlyti 47 kandidatai. Rin
kimų rezultatai ir skautų veik 
los pranešimai bus KBVS pre 
zidiumo paskelbti vasario mėn.

PUIKŪS SKAUTIŠKI 
KALENDORIAI.

Šiemet lietuviškasis jauni
mas sulaukė gražių ir praktiš
kų kalendorių. Pas vietos lie
tuvius skautus ir spaudos pla
tintojus reikalaukite kišeninio 
kalendoriaus Budėk ir puikiai 
iliustruoto sieninio kalendo
riaus 1952 m.

Jei vietos sp. platintojai ne
turi šio kalendoriaus, kreipki
tės paštu į P. A. Pundzevičių, 
Box 1003, Station C., Toron
to, Ont. Canada. Kiekvienas 
iš šių kalendorių kaštuoja po 
oO et.

Skautų spaudos keliu.
Vyriausias skautininkas dr. 

V. Čepas sausio mėn. Krivūlė
je džiaugiasi gražia Skautų Ai 
do pažanga 1951 m. Energin
gomis Kanados rajono liet.

skautų pastangomis atgaivin
tas Sk. Aidas pernai ištvermin 
gai ištesėjo lankyti savo skai
tytojus, kaskart vis gerėda
mas ir gražėdamas. Garbė jo 
redaktoriui vyr. sktn. S. Kai 
liui, pagarba administratoriui 
vyr. skiltn. P. A. Pundzevičiui 
su jų bendradarbiais ir talkinai 
kais. Taip pat reiškiama pa
dėka Kanados rajono liet, skau 
tams ir jų vadeivai sktn. Z. 
Paulioniui.
TRISPALVĖ Iš JAMBORES

Liet. Skautų Brolijos Vadi- 
ja gavo lietuviškąją trispalvę, 
kurią lietuviai skautai buvo iš
kėlę pernai 7-je Pasaulinėje 
Skautų Jamboreeje, Austrijoje. 
Ši jaunųjų mūsų ambasadorių 
vėliava yra perduota globoti 
Bostono skautų vietininkijai.

F. Kiršos paskaita skautėms.
Sausio 25 d. Bostono lietu

vių ramovėje rašytojas Faus
tas Kirša skaitė vyresniosioms 
skautėms paskaitą apie dailią
ją lietuvių literatūrą. Sueigoje 
dalyvavo daug viešnių ir sve
čių, net ir iš tolimesnių apy
linkių, kaip Brocktonas ir 
Worcesteris.
Skautų literatūrinis konkursas.

New Yorko liet, skautų tun 
te yra paskelbtas literatūrinis 
Konkursas — tarp draugovinės 
varžybos. Varžybų vertinimo 
komisijon yra pakviesti kun. 
Pakalniškis, ir žurnalistai — 
S. Narkeliūnaitė ir K. Kulys. 
Šv. Kazimiero dieną, kovo 4 d., 
bus paskelbti varžybų laimė
tojai. Sveikintinos pastnagos 
skatinti skautiškąjį jaunimą im 
tis plunksnos darbų.

Per Tris Karalius New Yor 
ko liet, skautai turėjo Lietu
vos dainiui Maironiui skirtą va 
karą. Skaitytas referatas apie 
Maironio lyriką bei eilėraš
čiai, dainuotos dainos ir atlik
tos melodeklamacijos.

Vasario 19 d. skautai turės 
iškilmingą tunto sueigą, skir
tą Lietuvos Nepriklausomy
bės šventei.

g Mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo | 
g MĖNESINIS ŽURNALAS §
M K

g Redaguoja ANT. VAIČIULAITIS
iįį Prenumerata metams :$ 5.00; Kanadoje — $ 5.50; «
g Kitur — $ 6.00; atskiras numeris — 50 c. &
§ Susipažinimui vienas numeris siunčiamas nemokamai. §

UŽSISAKYTI galima pas vietos platintojus, arba — B 
g AIDAI |

Kennebunk Port, Maine §
3137312s 31313; 31»»2; 31

__ 41 
s BELLAZZI*~ LAMY, INC | 
š TR 5151 7679 George St., Ville Lasalle. S
o . ‘J
g Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, [J 
$ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. >« 
w g

ffituviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 

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

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

L. JAUGELIS

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

DOMINION AGENCIES ELEEAl|
16 Woolworth Bldg.,

PORT ARI DDR, Ont.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis i mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.
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gąult Ste Marie, Ont.
SPAUDOS PLATINTOJAI MŪSŲ MIESTE

Praėjus Kalėdų ir Naujų Me 
tų šventėms, mūsų kolonijoje 
pagyvėjo spaudos - laikraščių 
platinimas. Be nuolatinio „N. 
Lietuvos“ platintojo — atsto
vo, galima sutikti, „Kario“ pla 
tinto jų, peršami „Tėviškės Ži
buriai“ ir jieškomi prenumera 
toriai net Vokietijoj leidžia
miems laikraščiams „Keleivis“ 
ir „Tremtis“. „Tremčiai“ net 
ir aukos renkamos. Šie Vo
kietijoj leidžiami laikraščiai 
yra tikrai reikalingi nuolati
nės paramos, nes ten likus tik 
keletui tūkstančių tautiečių, jie 
verčiasi sunkiai. Žinoma, yra 
ir galvojančių, kad dėl kelių 
tūkstančių tautiečių iš viso du 
laikraščiai leisti neapsimoka. 
Sako, jei Kanadoje du savait
raščiai turėdami po kelis tūks
tančius prenumeratorių ir ap
tarnaudami apie 20 tūkstančių 
Kanados lietuvių nelengvai 
verčiasi, tai ar ne geriau mū
sų tautiečius Vokietijoje ap
rūpinti Kanados ar U. S. A. 
laikraščiais, o Vokietijoje už
tenka turėti tik laikuaščių bend 
radarbių ir korespondentų ?

Mūsų kolonijos spaudos pla
tintojams ir aukų rinkėjams 
reikėtų visuomet prisiminti ir 
galvon įsikalti, kad reikia 
stengtis kuo daugiausia spaus 
ti „bagotesnius“ ir šykštesnius 
tautiečius, o pas mus tuo tar
pu vis atvirkščiai daroma, anot 
tos patarlės „Kas veža — tą 
ir plaka“. Be to, kai kam gal 
bus ir nuostabu, kad mūsų ko
lonijoje dar yra tautiečių nesi- 
prenumeruojančių jokių lietu
viškų laikraščių. Ir šie žmo
nės yra ne iš naujai atvykusių 
iš Belgijos ar Anglijos pasku
tiniais metais. . .

Spaudos — laikraščių plati
nimas yra savotiškai malonus 
darbas. Vienas tautietis pavai 
šina, kitas pamoko ar „špilką“ 
kyštelia. . . O kalbų-kalbelių 
tai jau tenka prisiklausyti „be- 
kalėdojant“.

Vienas tautietis — inteligen 
tas, dar net iš tokių, kuris su 
kastuvu ar kirka nedirba ir iš
viso „lančelio fabrikan nenešio 
ja“ vieną laikraščių platintoją 
bandė įtikinti, kad tai yra be- 
reikalnigas darbas, kurio jis

pats gėdintųsi dirbti.. . Juk 
mokančiam rašyti žmogui tai 
yra užgavimas. . . ir panašiai... 
Galima į tai atsakyti, kad mes 
esame visi raštingi, o kad tau
tiečiai lakraščio platintojo pa
tarnavimais mielai naudojasi, 
įrodo laike 1951 metų iš mūsų 
kolonijos surinkta „Nepr. Lie
tuvai“ apie pora šimtų dolerių 
suma. ..

Buvę nemaža atsitikimų, 
kad tautiečiai klausdavo laik
raščio platintoją, ką jis gavęs 
už savo laisvo laiko gaišinimą 
ir „puspadžių plėšimą“ laik
raštį beplatinant ir pas prenu
meratorius besilankant?. . . 
Viena simpatiška tautietė, be- 
abejo, nieko blogo negalvoda
ma, sako, kad jei už laikraščio 
platinimą nieko negaunate, tai 
bent platinamą laikraštį veltui 
gaunate? Ši tautietė buvo nu 
stebinta, bet kažin ar patikėjo, 
kada jai buvo paaiškinta, kad 
dėl 5 dolerių tokios „loskos“ 
iš redakcijos prašyti nebuvo 
Išdrįsta, o vietoje to laike pas
kutinių metų dar du šėrai po 
10 dol. iš platinamo laikraščio 
nupirkta ir kasmet po keletą 
dolerių pašto ženklams susira
šinėjimui su laikraščiu išlei
džiama. Taigi, tai yra nepel
ningas ir nedėkingas darbas, 
bet kas gi būtų, jei tokių „ne
išmintingų“ žmonių neatsiras
tų.

Arba štai toks vaizdelis. 
Spaudos platintojas turi laisvą 
dieną, kurią sunaudoja nuo ry 
to ligi vakaro „kalėdojimui“
— prenumeratorių lankymui
— prenumeratos atnaujinimo 
įeikalais ir vakare grįžta paten 
kintas namo su surinktais iš 
tautiečių 25,— dol. Tuo lai
ku užeina draugas ir kas pa
brėžtina, kad irgi tautietis-In- 
teligentas, kuriam laikraščio 
platintojas tuojau pasigiria 
sėkminga diena, žinoma, su pa 
sididžiavimu, lyg amerikietis 
lakūnas, numušęs Korėjoje ke
lis komunistų „MIGue“. .. 
Gal įdomu, kaip į tai reagavo 
„tautietis - inteligentas“? — 
O gi, sako, geriau šiandien bū
tum laisvą dieną praleidęs 
„overtaimą“ (viršvalandžius) 
dirbdamas, tai būtum sau už-

sidirbęs 25 dol., o ne laikraš
čiui? Pasitaiko ir tokių.. . 
Vienas mūsų kolonijos vyru
kas, vienas iš didžiausiųjų „na 
g’j“, gyrėsi kitiems ir džiaugė 
si ėavo sąmojum, kad parašęs 
vienam laikraščiui tokį trum
pą laišką: „Prašau man šio laik 
raščio nesiuntinėti, nes aš jo. 
neskaitau“. . . Niežti liežuvį 
tam tautiečiui atsakyti žinomu 
pasakymu, kad „laukinis žmo
gus laikraščių neskaito” ir pa
klausti — „Kuo išviso jis do

misi? O gi nieku! Ar tai ne
reiškia žmogaus sumenkėji
mą?! Žmogaus, kuris rodos, 
praleido apie porą metų viena
me Vokietijos universitete! Be 
reikalo kai kas iš mūsų galvo 
ja, kad žmogui, praleidusiam 
porą metų kuriam nors Vokie
tijos universitete, proto ir 
mokslo galvon kas nors prika
sa. . .

Tuom šiuo tarpu ir baigsiu.
J. Sk.

O T T A « A
Paskutinį šeštadienį Otta- 

wos tautinių šokių vadovė A. 
Paškevičienė surengė savo gru 
pės dalyviams pagerbti arba
tėlę. Nors ir ne visi šokėjai 
galėjo tą dieną dalyvauti, ta
čiau vaišės praėjo tikrai jau
kioje nuotaikoje, kurios nesu
drumstė net ir bendras įsitiki
nimas, kad sausio mėn. pasi
rodymas greičiausiai buvo pa
skutinis. Jaunimui Ottawoje 
pastoviau gyventi nepasilie- 
kant, grupę išlaikyti pasirodo 
beveik neįmanoma išlaikyti. Bi 
tinas, Kočius ir daugelis kitų 
tik trumpam tepasirodė Otta
woje ir vėl išvyko. Net ir pa
skutinis pasirodymas įvyko tik 
dėka nenuilstamo buvusio fi
nes pirmininko dipl. inž. A. 
Paškevičiaus, kuris neatsisaky 
davo pavaduoti negalinčius į 
repeticijas atvykti šokėjus.

Iš paskutinio pabaltiečių po
būvio gauta šiek tiek pelno. Te Tautų Vadovaujantiems asme- 
ko patirti, kad iš jo žadama su 
rengti 
sario 
proga.

kultūringas vaišes Va- 
šešioliktosios minėjimo

MŪSŲ ^SP ORTAS
r VYTIEČIŲ KREPŠININKAI IŠSIJUDINA

Kas sekmadienį vykstančio
se Bathurst-College svetimtau 
čių grupių pirmenybėse vytie- 
čiai po vidutinės pradžios nuo 
naujų metų išsijudino į laimė
jimų seriją ir prisiartino prie 
tabelės viršūnės’. Savo pasku
tinėse dviejose rungtynėse už
tikrintai supliekę estus 99:33 
ir jugoslavus 77:49, vytiečiai 
vasario mėn. 3 d. susitiko su

sėkmė.
Laimėjimo ašis buvo S. Mac 

kevičius savo užtikrintu žai
dimu ir tiksliais mėtymais ir 
taip pat M. Duliūnas. Gyni
me, pastoviai pažangą rodyda
mas, gerai sužaidė J. Žukas. 
Atskirai taškus pelnė: Ignata
vičius 13, Naras 0, Žukas 6, 
Mackevičius 15 ir Duliūnas 16.

Iki pirmenybių pabaigos yra

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

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 
&DYERSC0.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

s*» AMD DELIVERY \ 
FUR AND GARMENT STORAGE

I ______
. MONTREALIS 2836

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

pajėgia japonų Mustangs ko-
— Vasario 16 d. minėjimas manda ir po įtemptos kovos pa 

čia įvyks sekmadienį, vasario 
17 dieną. Šv. Brigitos parapi
joj (Cumberland) ir St. Pet
rick g-vių kampe) tokia prog
rama: 10 vai. ryto pamaldos 
Švč Brigitos bažnyčioje inten
cija žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę. Pritaikintą pamokslą 
angliškai sakys tos parapijos 
klebonas kun. Corkery.

Tuojau po pamaldų po baž
nyčia esančioje parapijos salė
je įvyksta sueiga-vaišės. Suei
goje numatyta p. Paplauskie
nės paskaita ir vietos pajėgo
mis išpildoma meninė dalis: 
montažas, solo dainos.

— Laikinoji B-nės Valdy
ba, pritardama VLIK‘o atsišau 
kimui sukilti prieš „Klastą ir 
tylą“, yra pasiuntusi atatinka
mus anglų kalba laiškus vi
siems svarbiausiems Jungtinių

išnešė 
rezul-

nims ir žymesniųjų valstybių 
delegacijų pirmininkams, 
vieniai tautiečiai panašiai 
pasielgę.

Pa- 
yra

Lėlytė Vilniškienė.

St. CATHARINES, Ont.
VASARIO 16-JI ST. CATHARINES

Vasario 16 d. minėjimą St. yra dvigubai tiek, kiek 
Catharines visuomenė turės 
vasario mėn. 24 d., 4 vai. vak. 
parapijos salėje. Yra pakvies
tas paskaitininkas iš Hamilto
no — p. Matulionis, vietinis 
choras padainuos lietuviškų 
dainų ir šokėjai pašoks 4—5 
tautiškus šokius.

1952 m. sausio 26 d. St. Cat 
barines Lietuvių B-nės Kom. 
suruošė šokių vakarėlį ir turė
jo gryno pelno 107,53 dol.

St. Catharines LB K-tas.
1951 METŲ GRŪDŲ DER

LIUS VAKARUOSE GERAS

1950

Ankstyvas šaltis ir sniegos 
pagavo maždaug 225 bušelių 
laukuose. Yra galima, kad 
tuos grūdus bus galima nuimti 
pavasarį.

Grūdų augintojai 1951 me
tais turėjo daug vargo, bet vis 
dėlto pasirodo, kad vakaruose 
tai buvo vieni iš geriausių me 
tų. 318 mil. bušelių grūdų bu 
vo išgabenta didžiųjų ežerų 
keliu ir 7.278.443 bušelių per 
Churihill uostą, Hudson May; 
Pacifiku 35 mol. bušelių, tai

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ'

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ I

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai. 
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS į
LIETUVIS LAIKRODININKAS j 

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

; Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- i 
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. s

į Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. i

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

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. §

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

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. Ž
TEL. LA 8621.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO,
bet

Alberto Norkeliūno"
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

už $0,0/
.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

lkę 2 žaidimo ratai, kuriuose 
vasario 10 d. vytiečiai susitin
ka su West York ir vasario m. 
17 d. 3 vai. 402 Bathurst st. su 
ukrainiečių St. Vlads. Po to 
sekantį sekmadenį pra..deda 
play-off žaidimai, į kuriuos 
įeis 4 geriausiai pirmenybėse 
pasirodžiusios komandos.

— alpuk —

Šachmatininkai užbaigė 
pirmenybes

Šiemet Toronto miesto pir
menybėse be kanadiečių Gam 
bit klubo dalyvavo dar 3 sve
timšalių, būtent estų, ukrainie
čių ir lietuvių komandos. Pir
menybės ptsibaigė vienintelio 
anglų atstovo pergale,;, už jo 
tuoj išsirikiavo estai. Lietu
viai užėmė paskutinę vietą, pa 
siekdami pirmenybių I-je ra
te tik vieną pergalę prieš uk
rainiečius.

Lietuvių komanda, turėda
ma iprmos lentos žaidėju ka- 
nados meisterį pavyzdingąjį 
sportininką P. Vaitonį, nega
lėjo atsiekti geresiės vietos 
dėl kitų žaidėjų nepastovumo 
ir susikaupimo stokos.

Šachmatų sekcijos vadovu 
tapus H. Stepaičiui ir dabar 
stropiai pravedant individuali
nį tarpusavio turnyrą, reikia ti 
kėtis mūsiškiams grįš atgal 
„garbingesnių laikų“ prisimini 
mai.

skutiniame ketvirtyje 
gražų laimėjimą 50:45 
tatu.

Rungtynės prasideda 
rais lietuvių praėjimais 
mose minutėse taškų vedimu, 
kol netrukus japonai, nežiū
rint gero blokavimo, švariais 
iš tolimesnių distancijų meti
mais persveria 7—8 taškų skir 
tumą savo naudai. Šitas apy
lygis svyravimas išsilaiko iki 
puslaikio pabaigos, kada susi
kaupę vytiečiai M. Duliūno ir 
M. Ignatavičiaus metimais pri 
siartina prie lygiųjų ir po S. 
Mackevičiaus viena ranka pa
leisto kamuolio atstato vedimą 
savo naudai. Tačiau už mažo 
tarpo japonai išnaudoja mūsiš
kių neryžtingumą prie lentos, 
ir puslaikis užbaigiamas 24:23 
mustangiečiams,

Antrasis kėlinys 
stovų priešininko 
lietuvių pastangas 
nuo vikriųjų japonų, kurie tiks 
liai išnaudoja pusilgius iš kam 
pinių linijų metimus. Šitam 
laikotarpiui atsiliepia gynėjo 
I. Naro netikrumas ir nepajė
gumas išnaudoti gerus mo
mentus, taip pat puolėjo M. 
Ignatavičiaus mėtymo nesėk
mė. 6 min. prieš pabaigą ir 
fauluoja ilgasis japonų gynė- 
esant 5 taškų skirtumui, išsi- 
jas ir tuo metu vytiečiai, pa

tinę tempą, abiejų sparni- 
nių puolėjų pralindimias pa
laužia priešininką. Į pabaigą 
japonai aštrina savo žaidimo 
stilių, bet tas atneša tik pa
gausėjusias baudas, kurių vie
ną išnaudodamas M. Ignatavi 
čius užbaigia žaidimą 50:45 pa Prašoma pranešti tiktai adresas

atski- 
ir pir-

vėl rodo pa 
vedimą ir 
neatsileisti

XX'........... YŽKZZ

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
į Kanadą „Nepriklausoma Lie
tuva“ siunčiama bargan, ligi 

jie užsidirbs ir galės atsilyginti.

y Vyriškų ir Moteriškų |
RūBŲ SIUVĖJAS $

i Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 
T\ riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- | 
y gb- Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.
! ED. KONDRATAS. |
y 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto,
J Tel. LL 9626. |

3 Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai 
į t V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga. J
I TĖVYNĖ LIETUVA j

(Our Country Lithuania)
į Kaina $ 5,—•, o odiniame įrišime $ 12,— J
J Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: J

Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, J
Į N- Y., U. S. A.

l'OTfllII—IITFilie'li i' 
D r. DORA GORDON |

Dantų gydytoja į®
Kalba lietuviškai ®

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. E

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS (j 

LAIDOTUVIŲ i

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT j

Funeral Director 1
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI |

2102 FULLUM ST. AMherst 0694 į
_ rL_a-i~^ ■*- !■■•■■■ j-*- ._r». ir «-.i i^-. .* . r -

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 Ave., VERDUN, 

priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS HAMIL
TONO APYLINKĖS VALDYBA

š. m. kovo mėn. 2 d. 16 vai. salėje (autobusas 
„Dainavos“ salėje, šaukia Ha
miltono Bendruomenės visuo
tiną susirinkimą dienotvarke:

1. Veikimo planas ir 1952 
m. sąmata,

2. šalpos reikalai,
3. Valdybos kandidatų rin

kimas,
4. Pranešimas apie 

mus į Kanados Krašto 
rubmenės Tarybą,

5. Einamieji reikalai.
Numatytu laiku kvorumui 

nesusirinkus, 17 vai. susirinki 
a atidaromas ir skaitomas 

čtu, bet kuriam skaičiui na- 
..alyvaujant.
K. L. B-nės Hamiltono 

Apylinkės Valdyba.

LIETUVOS VALSTYBINĖS 
ŠVENTĖS — VASARIO 16

DIENOS MINĖJIMAS
amiltone rengiamas vasario

17 d., 18 vai. Westdale

rinki-
Bend-

iš miesto 
Pamaldos 11 vai. Vengrų 

bažnyčioj (Barton ir Mary 
centro — West Hamilton), 
gatvių kampas). Laukiama at 
vykstant VLIKo nario ir Tau
tos Fondo Valdytojo prof. Ka
minsko, kuris tars žodį, prof, 
dr. Ramūno-Paplausko paskai
ta. Meninėj daly — montažas 
„Vasario 16-toji-“, kuri atlieka 
sujungtomis jėgomis Hamilto
no teatralų grupė „Aukuras“ 
Hamiltono vyrų kvartetas.

Režisuoja aktorė p. Kudabie 
--Dauguvietytė.

atskaičius rengimo išlaidas, 
bus perduotos Tautos Fondui.

Bus renkamos aukos, kurios. 
Visuomenė prašoma rinktis 

anksčiau, nes minėjimas bus 
pradėtas punktualiai ir laike 
kalbų ir dainų į salę nebus įlei 
džiami.
Hamiltono Lietuvių Bendruo

menės Apylinkės Valdyba.

b L
TAUTOS ŠVENTĖS 

. a: a o 17 dieną, 
bažnyčioje 

.a. (Lenai ..kiramus , amaluos, 
o 4 vai. po pietų Lietuvių, klu
bo salėje bus iškilmingas ak
tas su menine dalimi. Visi 
Winnipeg© ir apylinkių lietu
viai kviečiami minėjime skait
lingai dalyvauti.

’ IETUVIŲ KLUBO 
VALDYBA.

Vasario 3 d. įvykęs Winni- 
pego lietuvių klubo metinis na 
rių su irinkimas, dalyvaujant 
51 nariui ir keliolikai svečių,

n
MINĖJI MAS WINNIPEGE

11

s p e g

išrinko naują šiems metams 
klubo valdybą, į kurią slaptu 
balsavimu išrinkti: T. Lenio,
L. Jasiulionis, M. Vidrukas,
M. Kižas, P. Masiokas, Žente
lis, ir V. Lepeška, kandidatais: 
St. Žalys ir P. Kumpauskas.

Revizijos komisija perrinkta 
ta pati: Mrs. Paknis, Mrs. Le
nio ir J. Januška.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
pereitais metais klubas yra tu
rėjęs 3462,35 dol. pajamų ir 
1308,60 dol. išlaidų neskaitant 
2100 dol. grąžintos nariams pa 
skolos.

—~~~~xx ~~~xx=rr=zxž<~ ~xx uxk

KAIP BUS MINIMA
Welland, Ont. Vasario m. 

17 d. Įvyks Vasario 16 d. mi
nėjimas. Minėjimas pradeda
mas pamaldomis St. Mary baž
nyčioje 10 vai.

Po pamaldų, paskaita ir me
ninė dalis.

Be to, vasario 24 d. Wellan- 
d’e Capitol kino patalpose 
įvyksta Tautų festivalis, ku
riame lietuvius atstovauja Ha
miltono lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama p. Brech- 
manienės.

Pradžia 8 vv. Salė atidary
ta 7,30 vv. Įėjimas nemoka
mas. Lietuviai, nepraleiskite 
proga pamatyti ir nepagailė
kite paploti mūsų reprezentan 
tams šokėjams. . B. S.

GRAŽIAI PASISEKĘS 
VAIDINIMAS

Tillsonburgo L. U. Klubo 
iniciatyva, buvo pakviesta iš 
Toronto Meno Mėgėjų Grupė, 
kuri sausio mėn. 26 d., Delhi 
mieste suvaidino 5 veiksmų 
komediją „Slidus Pusmilijo- 
nis”.

Malonu pastebėti, kad tiek 
naujų, tiek ir senų ateivių, 
kiekvienas meninis pasirody
mas yra labai vertinamas. Šį 
kartą taipogi salė buvo pilna 
iš apylinkės ir toliau suvažia
vusių lietuvių. Vaidinimas pub 
likai labai patiko.

1952 m. sausio - dienai klu
bas turėjo 4.332,56 dolerius 
skolos ir 1.306,05 kasoje. Tuo 
būdu faktinos skolos teliko 
apie 3.0'00 dol., kai klubas turi 
15—20.000 dol. vertės narna.

J. J.
XX" XX-

ATVYKIME UŽSIGAVĖTI Į HAMILTONĄ! 
š. m. vasario 23 d.

RUMUNŲ SALĖJE, 20 Murray str. W., netoli CNR stoties, 
rengiamas nuotaikingas ir linksmas

KAUKIŲ BALIUS
PINIGINĖS PREMIJOS

LOTERIJA, Užgavėnių blynai, staigmenos 
Gros kapela „AIDAS“.

Pelnas skiriamas T. Fondui.
—xx-----~xx 11 —XX”""-'-~xx-  xK~—rrxxrr

už tris geriausius kostiumus! t
ir aqua vitae.

Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro.
TFA-bės KANADOJ, HAMILTONO SK.J

-XX .........SIX-'—-X

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A. . _ —..-v    m OTiiMlnaatnu.in<n.-»-nirriu.Mji  u—u***'****™*’
Bendrovė siunčia maisto siuntinius Į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pnstaty 
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
1 sv. šokolado
2 sv.cukraus

Pilnas draudimas.

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 $3.90

Siunt. Nr. 10—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 

sv. margarino 
sv. degintos kavos 
sv.kakavos 
sv. šokolado

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

2
■ 1
! i
i

Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių

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

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

2
2
2
1
1
2
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KARAKULINIAI PALTAI
nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio.
Pigu — $ 125.00 Teriautis tel.

I 
: SR 1827 |

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral HomeReg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

i dėmesio |
$ Viilasaliečiams ir apylinkės lietuviams! 4
§ Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. § 
■b Prekyba ir pataisymai. §
I PETE'S RADIO SERVICE |
3 7688 Edvard St., Ville Lasalie. HE 3372 §

Pranešimai
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖS PROGA PAMAL
DOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS:

TORONTO, First Lutheran viams sušelpti rūbų ir pinigų 
bažnyčioje, 116 Bond St., v#- rinkliavoj surinkta rūbų apie 
sario mėn. 17 d. 14 vai.

HAMILTON, St. Paul's, Co 
re & Hugson Sts. vasario mėn.
17 d. 8,30 vai. rytą, ir

MONTREAL, Šv. Jono baž
nyčioje, Jeanne Mance & Prin
ce Arthur Sts., vasario mėn. 24 
d. 12 vai.

Kun. Ansas Trakia.
5616 So. Racine Ave., 

Chicago 36, Ill.

PADĖKOS
TAUTOS ŠVENTĖ

„Kutrų augintinis, Aleksas' , 
(p. V. Štuikys) dėkingoje ro
lėje per visus veiksmus išdai
gomis netik neleido publikai 
nuobodžiauti, bet ją vis ska
niai prajuokindavo.

Dėka p. J. Jagėlos įgudusios 
rankos, iš septyniolikmetės, p. 
A. Liaudinskaitės, buvo pada
ryta sena, raganiškos išvaiz
dos motina, kuri savo rolėje pa 
sirodė be priekaišto.

AŠ manau, kad ne vienas iš 
mūsų dar atsimena vasaros ge
gužinėj, Tillsonburge, Toron
to skautų pasirodyme „Raga- rejkaliNGOS KNYGOS!

Patariamąja! Lietuvių Gru
pei yra reikalingi Lietuvos Uni 
versiteto ir kitų Lietuvos aukš 
tųjų mokyklų leidiniai, minis
terijų leidiniai ir metraščiai, 
ūkinių organizacijų (Pieno
centro, Lietūkio, Maisto, Lie
tuvos Banko ir kt.) leidiniai, 
Lietuviškoji Enciklopedija ir 
kiti veikalai, liečia teisės, isto
rijos, ūkio, kultūros ir kitus 
klausimus. Tais pačiais Lietu
vą liečiančiais klausimais rei
kalingos knygos ir ne lietuvių 
kalba.

Kas turi čia išvardintų leidi 
nių ir sutiktų juos perleisti, 
prašomas rašyti šiuo adresu: 
Lithuanian Consultative Panel 
16 West 58th Street, New 
York 19, nurodant veikalo pa
vadinimą, autorių ir kainą.
NAUJAS DIREKTORIUS 
MOKYTOJAI VASARIO 

GIMNAZIJOJE
Pereitų metų rudenį Vasario 

16 gimnazija, Diepholze, per
gyveno didelę direktoriaus ir 
mokytojų trūkumo krizę. Bu
vusiam Vasario 16 Gimnazijos 
direktoriui Dr. A. Palaičiui iš
emigravus į USA, beveik tuo 
pačiu laiku išemigravo ir 
eilė mokytojų.

PLB Vokietijos Krašto 
dyba naujuoju Vasario 16 
nazijos direktorium paskyrė ži 
nomą pedagogą, buvusį Jurbar 
ko Valstybinės Gimnazijos di- 
rektorių-rašytoją Antaną Gied 
rių - Giedraitį. Gimnazija vėl 
tvirtose prityrusio pedagogo 
rankose.

Gimnazijos mokytojų kad
rą dabar sudaro šie mokytojai: i 
Dr. A. Sakalauskas, S. Anta
naitis, B. Petikūnas, Kun. P. 

gos leistų atsilyginčiau. O jei Girčius, J. Knopfmiuleraitė, O. 
negalėtumėte, tai ačiū ir už tą 
laiką, kurį siuntėte.

Pastaba: Jei atsirastų norin
čių, turėti panašių rankinukų, 
jie galėtų kreiptis į mane laiš
ku. Aš, padaręs, prisiųsčiau, 
pageidaujamo dydžio ir for
mos, o pinigus atsiųstų vėliau. 
Kaina: pradedant nuo 7 dole
rių eina ligi 17 dolerių, žiūrint, 
kokios odos ir kokio dydžio.

Su pagarba
V. Bagdonas.

Adresas: VI. Bagdonas,

na“ puikiai šokusią „Laumių ’ 
šokį“, — tai irgi buvo ta pa
ti p. A. Liaudinskaitė.

Mes linkime jaunai, gabiai 
scenos mėgėjai, neužmigdyti 
talantą, o tapti lietuviškos see 
nos pažiba.

Laukiame sekančio, tokio 
pat gražaus, Toronto Meno 
Mėgėjų pasirodymo padangė
je. J. Žemaitis.

LETHBRIDGE MINĖS 
VASARIO 16 D.

1952 m. Lethbridgės lietu
vių Vasario 16-sios minėjimas 
įvyks vasario 16 d. (šeštadienį) 
7 vai. vakaro, Labor Tempei 
(darbininkų) salėje, 13 str. 
North. Kviečiami atsilankyti 
visi Lethbridgės ir apylinkės 
lietuviai. Pakeleivis.

SPAUDOS BALIUI.
Gerai neatsimenu, rodosi, 

apie rugpjūtį ar rugsėjo mene 
sį pasibaigė mano „N. Lietu
vos“ prenumerata. Bet visą lai 
ką aš gaunu normaliai laikraš
tį. U žtai didelis ačiū. Nėra 
man malonu pranešti, kad ir 
dabar negaliu už laikraštį ap
simokėti. Jau daugiau kaip me 
tai laiko, kaip dėl susilpnėju- 
sios sveikatos nedirbu. Esu li
goninėje, todėl ir pinigų netu
riu. Dabar, sveikatai truputį 
pagerėjus, pradėjau šį tą prak
tikuoti — dirbti iš odos.

Vieną tokį mažą rankinuką, 
mergaitei, siunčiu jums, kaipo 
padėką už bargan siunčiamą 
man laikraštį. Gal paleisite lo 
terijon Spaudos baliuje, ar 
kaip kitaip padaryste. Venų 
žodžiu, kaip Jums atrodys nau 
dingiau ir geriau.

Jeigu galėtumėte ir toliau 
siuntinėti „NL" laikraštį, bū
čiau labai dėkingas, o kai sąly-

5 
3 
2
1 
2

Siunt. N r. 24—$ 11.50
sv..rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. deg. kavos
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 L’Hotel-Dieu, St. Michel

---------------------------------- 334—4 c. Roberval, P. Q.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Rational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

TEL. FA 0209

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

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E«D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalie. TR 4588.

IR
16

visa

Val- 
Gim

Pereitų metų gruodžio m. 
Toronte vykdytoj likusiems 
Vokietijoj M. Lietuvos lietu-

1700 sv., o pinigais kartu tu 
rūbais — 83,60 dol., kito' u 
oūdu — 37,95 dol., viso 121, . 
dol. Rūbai išs.ųsti 1952 m. 
sausio 3 d.

Negalint visų čia išvardini, 
visiemsaukojusiemsrūbais ir p. 
mgais nuoširdžiai dėkojam 
Taip pat dėkojame kun. kleb. 
Ažubaliui už leidimą naudotis 
parapijos sale vykdant minėt... 
rinkliavą, siuvėjui K. Ardav 
čiui už pasiuvimą neapmoka
mai maišų rūbų siuntai, rūbų 
kraut sav. p. Jurkšaičiui už 
pardavimą savikaina maišam, 
medžiagos ir 42 į dol. sumai 
siuntai baltinių, liet, radio va
landėlės vedėjui p. R. J. Simo- 
navičiui „Tėviškėss Žibu
riams' 
tuvai“ 
vimą, pp.
Jan-kutei,
Anysui, A. Diržiui, M. Abro
maičiui už padėjimą priimti ir 
supakuoti rūbus, p. A. Baltru 
šaičiui už paėmimą nemoka
mai savo auto mašina rūbų iš 
privačių butų.

M. L. Bičiulių Dr-jos 
Toronto sk. V-ba.
PADĖKA

Mūsų brangiajai mamytei, 
Uršulei Rutkauskienei, mirus, 
visiems giminėms, kolonijos lie 
tuviams ir organiazcijoms, pa- 
reiškusiems mums liūdnose Vu 
landose užuojautas, už vaini 
kus, užprašiusiems mišias, pri- 
sidėjusiems maldomis, visiems 
prisidėjusiems pinige auka ar 
kitokiu būdu lengvinusiems mū 
sų liūdną padėtį, nuoširdžiai 
dėkojame. Ypatingą padėką 
reišikame kun. J. Bartašiui, pp. 
M. Januškams, pp. V. Januš- 
kams ir pp. J. Čingams, tvar
kiusiems reikalus įvairiose įs
taigose, laidojimo biure ir baž
nyčioje. Taip, pat visiems pa- 
lydėjusiems į amžino poilsio 
vietą.

Visų prašome priimti nuo
širdžiausią mūsų padėką.

Dukterys, sūnus ir marti.

„Tėviškėss
ir „Nepriklausomai Lie
už rinkliavos reklama-

A. Masioniui, E.
inž. Buntinui, J.

Dirvelis, J. Jurkaitis, A. Pet
kevičius, K. Motgabis, p. E. 
Motgabienė ir O. Gešventas 
bei A. Gasnenenė, kuriuodu 
vadovauja mokinių bendrabu
čiui ir duoda (silpniau lietuvių 
kalbą mokantiems jaunuo
liams) pagelbines lietuvių kal
bos pamokas bei dėsto kūno 
kultūrą berniukams ir mergai
tėms. Tenka pasidžiaugti, kad 
šis mokytojų kadras yra stip
rus ir nei vienas iš jų tarpo ne 
numato artimiausiu laiku iš
emigruoti.

Gimnazijos adresas: (23) 
Diepholz, Am Flugplatz, Ger
many.

Spaudoje pasirodė balsų, no 
rinčių įsigyti Lietuvos Ūkio 
Atstatymo išleistuosius dar
bus. Jų yra ir galima gauti:

J. Dačinskas — 701 E 5th 
Street, So, Boston, Mass.

J. Valaitis — 1132 Malsey 
St., Brooklyn N. Y.

S. Dirmantas — 4241 So. 
Maplewood, Chicago 32, Ill.

V. Rocevičius — 7177 Lawn 
view, Cleveland 3, Ohio.

pSaudos Fondas — 6755 — 
So Western Ave, Chicago 35; 
Ill.

A. Banėnas — 15368 Hol- 
mur Street, Detroit 21, Mass.

M. Gureckas — 550 Bald
win Street, Waterbury, Conn.

J. Cicėnas — 5509 So. 31 
Street Ohama 7, Nebraska.

V. Skirgaila — 349 Gladsto 
ne Avenue, Toronto, Ont,, Ca
nada.

J. Glušauskas •— Verrona 
Avenue, Ascot Para, Adelaide, 
Australia.

2. Lietuvos Ūkio Atstatymo 
Studijų Komisijos darbai — 3 
sąsiuviniai, kiekvienas po 0,75 
dol.

į TRADICINIS KAUKIU BALIUS
į U.N.F. SALEJE
§ Š. m. vasario 23 d., paskutinį šeštadienį prieš Užgavė- 
& nes, 7 vai. vak. U. N. F. auditorijoje, „Laisvoji Lietu- 
r va“ rengia labai įspūdingą ir jaukų’KAUKIŲ BALIŲ. 
? Bus sudaryta iš dalyvaujančių speciali komisija ir gra- 
? žiausiai pasirodžiusios kaukės bus apdovanojamos ver- 
y tingomis premijomis.
§ Premijų numatoma žymiai daugiau nei praeitais metais. 
§ Bus gera muzika, smagūs šokiai ir veiks bufetas su 
& gėrimais ir užkandžiais prie staliukų.
x Visi maloniai prašomi nepraleisti grąžos progos ir daly- 
£ vauti mūsų ruošiamame KAUKIŲ BALIUJE.
? Bilietai galima gauti iš anksto „LL“ redakcjioje 145 
■J Harrison St. ir prie įėjimo salėje.

,Laisvoji Lietuva“.
■u------------—-m ,.. xit M-1,."; , -H it

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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SĖKMINGAI PRAĖJĖS SPAUDOS BALIUS

A\ O K EAL
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Vasario 16 d. minėjimas nieką, Montrealio ALOKo 
Montrealy bus vasario 17 d., pirm. K. Toliušį, Savanorių-kū 
sekmadienį, rėjų pirm. p. Navikėną, KLT

1. 11 valandą lietuvių baž- Montrealio sk. pirm. A. Navic 
nyčiose bus iškilmingos pamal ką ir „NL red. J. Kardelį, 
dos, kuriose organizacijos daly Po sekusių sveikinimų, 
vauja su vėliavomis (įnešant IF Atstovybės pirm. M. Ar- 
ir išnešant vėliavas, prašoma lauskaitė padarė išsamų piane 
jas pagerbti atsistojimu). Pa- Šimą apie TF Atstovybės veik 
malaų metu giedos op. solistėj^, ° P° to platų pranešimą pa- 
E. Kardelienė, lydima komp. darė prof. J. Kaminskas, giliai 
St. Gailevičiaus vargonų, jo ir visapusiškai nušvietęs VLI- 
kūrinį — Maldą, parašytą Ba- Ke susidariusius santykius ir 
bicko žodžiams; smuikuos p., jv priežastis. Jis konstatavo, 
judzentavičius, lydimas p. ju- kad kova eina už demokratis- 
dzentavičiūtės vargonų; gros ką susitvarkymą, dėl susidariu 
Z. Lapinas saksofonu tenoru, s^os aritmetikos.
lydimas p. Piešinos vargonų ir?> Vakare Queen's viešbučio 
giedos p. Piešinos vedamasV(PatalPose Svečiui pagerbti bu- 
eaoras. ■ vo iškilminga vakarienė, kurio-

z. ‘t vai. po pietų Plateau 
saieje iškilmingas aktas, kurį, 
uiiuarys ivrontrealio ALOKo 
pa ui. K. Toliušis, Dr. H. Na- 
gys tars trumpą šventei pritai- 
i.ytą zocų; bus sveikinimai bei 
uraugingų tautų atstovų kal- 
oos; dus priimtos rezoliucijos.

je atsilankė per 30 asmenų — 
senųjų ir naujųjų ateivių. Pas 
kutinę naktį pernakvojęs pas 
•pp. Bakanavičius, prof. J. Ka
minskas, lydimas A. Frenzelio, 
išvyko į Oakvilę ir Hamiltoną. 
Tautos šventės dieną jis bus To 
ronte.

3. Meninėje daly dalyvauja 
op. sol. E. Kardelienė, pianis
tas K. Smilgevičius, Ritminės 
mankštos grupės tautiniai šo
kiai, p. Lapinui akompanuo
jant, Dramos aktoriai J. Aksti
nas, L. Barauskas, A. Dikinis 
ir K. Veselka ir komp. St. Gai 
leviciaus vedamas choras.

PROF. J. KAMINSKO VIEŠ 
NAGĖ MONTREALY

VLIKo narys ir Tautos Fon- 
uo valdytojas prof. J. Kamins- 
uas i»i
x orao

LAS MONTREALIO SKY
RIAUS VISUOTINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS.
Ateinanti šeštadienį, vasario 

16 d., LAS Montrealio sky
rius šaukia visuotinį skyriaus 
narių susirinkimą, kuris įvyks 
3523 St. Urban St., pp. Jocų 
bute. Bus padaryta svarbių j?ra 
nešimų organizaciniais ir kitais 
klausimais. Sus-mo pradžia 7 
vv.. Visiems nariams dalyvavi 
ma būtinas. V-ba.

ontrealin atvyko iš New 
vasario 8 d. vakare.

TRŪKSTA VAIKŲ DANTŲ 
PRIEŽIŪROS

Wmdsoro stoty jį pasitiko TF 
atstovybė Kanadoje su pirmi- 
miiKe p. M. Arlauskaite pry- 
saky (L. Girinis, P. Adamonis), 
xxxuiS-n,OKo pirm. P. M. Juš
kevičienė, iš Oakvilės atvykęs 
jo pasitikti KLCD centro pir
mininkas p. A. Frenzelis, p. 
Žmuidzinas, p. Bakanavičius, 
p. Šimelaitis, fot. p. Juknevi
čius ir „NL“ redaktorius.

bvečias apsistojo pas p. Ar
lauskaitę, kame tuojau įvyko 
Tb‘ atstovybės su TF valdyto 
ju posėdis, užtrukęs net po vi
durnakčio.

Vasario 9 d. 11 vai. 15 min. 
prof. J. Kaminskas turėjo susi 
aKimą su parlamento nariu ir 
vicemmisteriu p. Cote. Po šio 
vizito prof. Kaminskas, lydi
mas p. Frenzelio ir p. Bakana- 
vičiaus, kuris vairavo savo ma
siną, aplankė „NL“ redakciją.

Vakare svečias lankėsi Spau 
dos baliuje, kuriame pasveiki
no gausiai susirinkusius tautie 
cius, pasidžiaugė kanadiško- 
sios kolonijos pozityvumu, lin
kėjo gražiai kurtis ir pranešė, 
kad sekančią dieną jis Montre- 
alio lietuviams padarys viešą 
pranešimą.

Vasario 10 d. rytą jis pp. 
Petronių bute, Verdune, susiti 
ko su savo bičiuliais ir kvies
tais asmenimis pasidalinti in
formacija, o po to 1 vai. pp. 
aušros Vartų parapijos salė
je buvo viešas jo pranešimas, 
kurį TF atstovybė, suorgani
zavo iškilminga forma: pirm, 
p. Arlauskaitė į garbės prezi
diumą, be Didžiojo Svečio, pa 
kvietė dar abiejų parapijų kle
bonus — dr. Kubilių ir J. Bo- 
biną, KLB-LOKo pirm. P. 
Juškevičienę, KLCT pir. J. Lck

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
3579 Hochelaga, kreiptis po 6.

PARDUODAMAS 
dail. Tamošaičių darbo mote
riškas tautinis drabužis. Tei

rautis telefonu HE 0473.

Speciali komisija tyrinėjo 
Montrealio vaikų dantis ir ra
do, kad 74 proc. vaikų turi ne
sveikus dantis. Reikia išmoky 
ti vaikus dantis valyti šepetė
liu su muilu rytą ir vakarą.

KATASTROFOJE 
susidūrus auto su tramvajum, 
buvo užmušta 29 metų mote
ris, kuri katastrofos metu pa
gimdė dvynukus, taip pat žu
vusius katastrofoje. Auto vai
ravęs vyras sunkiai sužeistas.

MŪSŲ SERGANTIEJI
P. Šimelaitienei ligoninėje 

padaryta trečia didelė operaci
ja-

A. Ramanauskienė jau kelios 
savaitės kai guli ligoninėje.

A. Pakaušis sunkiai serga Ge 
neral liginmėje.

A. Lukošai padaryta apendi
cito operacija.

Yra ir namie sergančių: p. 
Nevardauskienė, S. Tamošiū
nas, E. Urbonavičienė ir kt. Vi 
siems sergantiems linkime svei 
katos. »

BALTOSIOS LAZDELĖS 
SAVAITĖ

Šios savaitės proga Quebe- 
vad. „baltosios lazdelės“ sa
vaitė, nes visi neregiai naudo
jasi baltai dažyta lazdele keliui 
apčiuopti.

Šios savaitės proga Ęuebe- 
co neregiai paprašė nemokamo 
susisiekimo Montrealio mieste 
ir įsteigti neregiams seneliams 
valdžios išlaikomą bendrabuti.

KLUBIEČIŲ ŽINIAI.
Pranešama, kad vasario m. 

17 d. šėrininkų susirinkimo 
nebus.
DLK Vytauto N. Klubo V-ba.
BUS SKAUTŲ VAKARAS.

Gegužės mėn. 3 d. Gedimi
no valties jūros skautąi ir skau
tės ruošia pirmąjį didelį pava
sario vakarą.

Apie vietą ir laiką bus pa
skelbta vėliau.

Gedimino Valties Skautai.

Didelė ir graži salė
Daugumos tautiečių teigi

mu, Montrealis tokio didelio, to 
kio skaitlingo ir tokioje erdvio 
je salėje subuvimo dar neturė
jęs. Tikrai sunku ir nustatyti, 
kiek tiksliai buvo baliuje sve
čių, nes dėl nenumatytų ir ne 
nuo rengėjų pareinančių prie
žasčių, rūbinės sutrikimas atsi
liepė ir visai organizacijai. 
Svečių buvo tarp 700—800. 
Svečių buvo ne tiktai iš Mont
realio, bet ir iš tolimesnių apy
linkių.

Svečiai iš apylinkių.
Iš St. Jean buvo atvykęs dr. 

Senikas, pp. Paulauskai su dūk 
ra ir žentu; iš Bedfordo p. Šei- 
dys su žmona, 3 broliai Brilvi 
cai ir dar vienas asmuo, kurio 
pavardės nepasisekė sužinoti; 
iš Sudburio — p. Semaška su 
žmona (p. Semaškienė baliaus 
loterijai padovanojo labai gra
žų tautišką takelį), p. Staške
vičius su žmona ir p. Tolaiša; 
įdomiausia, kad net iš Regano 
miškų kirtyklos atvyko barz
dom apžėlę vyrai, kuriuos ir 
pažinti sunku buvo — A. Jo- 
cas, V. Žemaitaitis, V. Boro- 
ninkaitis, V. Žurauskas ir D. 
Vygantas; iš Ontario tabako 
ūkių taip pat buvo svečių, kaip 
ir iš JAV, bet visų nei sužinoti 
nepasisekė.

Pagerbimas.
Atvykus į balių prof. J. Ka

minskui, kurį publika sutiko 
plojimu, buvo pradėtas subu
vimas. „NL“ red. visų pirma 
paprašė susirinkusius atsistoti 
ir tylos bei susikaupimo minu
te pagerbti D. Britanijos kara
liaus Jurgio VI atmintį.

Po to, trumpai apibūdinęs 
Didįjį baliaus svečią, Jis papra
šė tarti žodį prof. J. Kamins
ką, kuris trumpai pasveikino 
susirinkusius ir pasidžiaugė

buvo pilna žmonųi.
lauskas iš St. Jean, p. Salala ir 
dar 2 tautiečiai, kurių pavar
dės, deja, yra nubyrėjusios), 
kuri įvykdė laimėjimų trauki
mą. Visi fantai išlošti. Radijo, 
kurį padovanojo Brouillette & 
Gagnon firma, išlošė p. Pieši- 
nienė, dail. p. Naruševičiūtės- 
- Žmuidzinienės paveikslą „Pa
baigtuvės“ išlošė p. Deltuvai- 
tė; p. Draskinis — laikrodiniu 
ko p. Žuko padovanotą laik
rodį; p. Jocauskas — kailinin
ko p. Gražio darbo šunį; dr. 
Senikas — p. Dauderienės iš 
Kalifornijos atvežtą termomet 
ra; p. Pilypaitis — p. Dodonai 
tės pusmetinę, p. Vanagienė — 
didįjį tortą; p. Gailevičius —- 
gitarą; p. Vizgirdaitė — p. Ur 
bonaitės darbo tautinę lėlę; p. 
Žilniskienė — p. Leknickienės 
auksinį laikrodėlį. Dėl skubo
tumo nespėta užrašyti kiti stam 
bes'ni laimėjimai.

Neatsiimti fantai.
Yra laimėjimų, kurie ligšiol 

dar neatsiimti, jų tarpe dail. 
Tamošaitienės darbo tautinis 
kostiumas, siuvėjo p. Petraus- 
kio padovanota vyr. Kostiumui 
medžiaga, bonka prancūziško 
likerio ir tt. Yra laimėję, bet 
neatsiimti šie numeriai:
113708, 112890, 113316,
112394, 113654, 112049,
113256, 112906, 112041,
112881 ir 112481.

Maloniai prašoma tuos nu
merius turinčius tautiečius per 
mėnesį laiko išloštus fantus at 
siimti. Po to jie jau nebus sau
gomi ir teks sekančiai loterijai.

Loterijai vadovavo ir daug 
darbo įdėjo p. Keturkaitė. Di
džioje talkoje buvo p. Br. Diki 
nienė, p. Grybaitienė, p. Kar
delienė, p. P. Lukoševičius, 
ponas Šulmistras ir dar 
keli asmens. Visiems priklau
so didelis ir nuoširdus ačiū.

TO O
DALYVAUS VASARIO 16 AKTO SIGNATARAS PROF. 

J. KAMINSKAS.
Tautos šventės minėjimas 

įvyksta 8 vai. talpioje Massey 
Hall salėje šeštadienį vasario 
mėn. 16 d. Į jį pakviesti Ka
nados visuomenės ir mums 
draugingų tautybių atstovai. 
Ta pačia proga bus priimtas 
laisvinimo reikalu protestas — 
rezoliucija.

Meninėj daly be choro, tauti 
nių šokių, scenoj pasirodys lie 
tuvių solistai.

Visuomenė kviečiama skait
lingai dalyvauti.

SUSISIEKIMO NELAIMĖ
Vasario 9 d. Aleksui Kelme

liui einant per Dundas gatvę, 
jį užvažiavo mašiną. Nelaimės 
auka buvo nugabenta į Wes
tern Hospital, kur suteikta pir
moji pagalba. Mašinos vairuo
tojas žinomas, ir visas reikalas 
tiriamas. J. J. J.
LAS BYLAI DUOTA EIGA

LAS 1950 m. Ontario Provin
cijos vyriausybės buvo inkor
poruotas kaip bendrovė be ak
cinio kapitalo „Lithuanian Re
generation Association“ pava
dinimu. Atsiradus dviem vie
netams, veikiantiems tos pačios 
organizacijos vardu, ir nepasise 
kus nuomonių skirtumo tarpu
savyje išspręsti, yra užvesta by 
la Yorko Apylinkės (County) 
Teisme. Kompetentingas tei
sėjas prieš kurį laiką pasirašė 
laikiną „injunction” patvarky
mą, nukreiptą prieš atsakovą. 
Vasario 7 d. numatytame teis
mo posėdyje atsakovo gynėjo 
pageidavimas bylą atidėti vie
nai savaitei buvo patenkintas. 
Sekantis teismo posėdis numa

tytas vasario 14 d.
Tuo tarpu tiek apie bylą ir 

jos eigą. Plačiau ir smulkiau 
— vėliau. Kanados įstatymai 
neleidžia komentuoti apie vyks 
tančią bylą, kol neišneštas ga
lutinis teismo sprendimas. Ga
lima tik konstatuoti faktus.

Jonas J. Juškaitis.
NERAMUMAI IMIGRANTŲ 

STOVYKLOJE
Valdžios išlaikomoje Ajaxo 

pereinamoje stovykloje, netoli 
Toronto, šiuo metu gyvena 
apie 950 imigrantų, neseniai at 
vykusių iš įvairių Europos kraš 
tų.

Vasario 8 d. dalis stovyklos 
gyventojų buvo paskelbę bado 
streiką. Jie grąsino tiems, ku
rie buvo atsisakę streikuoti. 
Streiko priežastis — neleidi
mas atvykti imigrantų žmo
noms, kol imigrantas negauna 
darbo. Policija atstatė tvarką.

J. J. J.
TORONTO LIETUVIU NA 
MŲ FONDO ŠERUS PIRKO: 
po 100 dol. Balys Čepauskas; 
po 40 dol. Kazys Gečas, Jan
kauskas; po 25 dol. agr. Apo
lonas Dimitrijevas (iš miškų;, 
Petras Jurėnas, Sergejus Trei
gys, Jonė Šapočkinienė, Janina 
Rumbutienė, Dr. Antanas Bar 
kauskas, Danutė Barkauskie
nė, Lukošius Kostas, Gaižutis 
Jeronimas, Augustinas Prunc- 
kevicius, Juškevičius Jurgis, 
Genauja Kazys, Petrauskas Jo
nas, Stadelnikas Liudas, Slap- 
šinskas Ignas, Grigas Anta
nas. Visiems ačiū,

T. L. N. F. Valdyba.

PARDUODAMA 
elektrinė plyta 20,— dol.

—Teirautis tel. TU.: 8233.—

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
ir virtuvė ir antras dvigubinis 
kambarys su baldais miesto 

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

IŠ ANGLIJOS ATVYKO 
^10. H. 52) į Montrealį: Zosė 
Ambakienė ir sūnus Vytas, pas 
Bronių Arnbaką (vyrą). Tuo 
pačiu laivu atvyko, bet dėl dūk 
ros Nijolės susirgimo, liko Ha- 
lifax’e Genė Kzplauskienė. Ji 
vyksta pas savo vyrą Petrą 
Kazlauską Montrealin.

Kanados lietuvių kolonija, ku- jų pasiaukojimo dėka loterija 
riai linkėjo gražiai kurtis ir at praėjo tvarkingai ir gražiai, 
siminti Didžiuosius tautos už
davinius. Gausi talka.

Jeigu baliuje tarnyba buvo 
Meninė programa gera, tai dėka didelės ir nuo- 

Ji buvo ruošta salei su see- sirdžios talkos, kurios daly- 
na, todėl ją teko keisti. Artis viais bei dalyvėmis buvo: p. 
tams p. Dikiniui ir p. Akstinui Leknickienė, p. Rupšienė, p. 
padarius įžangą, p. Dikinis pa šipelienė, p. Linkūnienė, p. 
skaitė labai įdomią Vaičiulai- Bitnerienė, p. Dikaitienė, p. Ot 
cio novelę „Graži žmona“. Po tienė, p. H. Šulmistraitė, p. L. 
jo p.. B. Žaganavičiutė-Meilu- šulmistraitė, p. Lingaitytė, p. 
tienė padainavo ir p.p. Dikiny- Matulytė, K. Kiaušas,’J. Puniš 
tė su Gailevičiūte pašoko ko- ka, D. Rupšys, P. Dikaitis, M. 
mišką šokį. Visiems akompona poškus, St. Paulauskas, P. Si- 
vo komp. St. Gailevičius. Vi- ievičius, K. Lukas, V. Kapo- 
siems menininkams už tai di- k. Otto, Pr. Paukštaitis 
delis ačiū. su sūnum, J. Trumpa, J. Kup-

Šokiai ir pažintys. revičius, H. Adamonis su savo
Puikiai grojant br. Lapinų automobiliu, K. Andruškevi- 

kapelai Lituanica, vyko šokiai, cius> L. Girinis, J. Leknickas. 
kurie turėjo didelę erdvę, geras Šiems dideliems ir nuoširdiems 
sąlygas. Gausus jaunimas pa- talkininkams,. padėjusioms 
sinaudojo tonus sąlygomis ir, daug ir Paaukojusiems
kiek girdėti, buvo patenkintas, daugelį baliaus malonumų da-

Vyresnieji, kurie nešokingi, b™“ ir reng^ų nau^» labai 
vaišinosi ir naujino pažintis su didelis ir nuoširdus ačiū.__
seniai jau bematytais frentais . P1(lelis ir nuoširdus aciu if< 
arba mezgė naujas, nes šiame vlsiems skaitlingiems bahun at- 
baliuje dalyvavo lygiai senieji, Šliaukiusiems tautiečiams, ku- 
lygiai ir naujieji ateiviai, kaip rie tuo savo atsilankymu ir sa- 
ir jų jaunimas. vo lnasais Paremė lietuviškąją

spaudą.
Laimėjimai. Už trūkumus, bei tūlus ne-

Gausi ir vertinga buvo lote- sklandumus, kurie susidarė dėl 
rija. Laimėjimų traukimui ba- neįprastų sąlygų, visus malo- 
liaus dalyvių buvo išrinkta ko- niai prašome atleisti, 
misija (p. Ališauskas, p. Pau- „NL“.

VILNIAUS KAI H.J A KLAUSANT
Iš propagandinio katilo kabinamuoju inventoriumi. Čes 

Radviliškio rajono vykd. ko- nov ir Botyrius, darbo pirmū- 
miteto pirmininkas Medevičius nai, remontus nori baigti ko- 
( suvalkietis) supylė Pergalės, Vo 15 d. Taujėnuose kalbėjo 
R. Aušros, K. Požėlos, Auksi- Valapov. Kauno kojinių ce- 
nės varpos kolchozuose sėklų che Fedorova savo pasiektais 
fondus, o į Tar. Artojo, Lėni- laimėjimais padarė didelį žings 
no Kelio ir Šušvės kolchozus nį į komunizmą. Kretingos au- 
atvežė daug specialistų prieš- dimo fabrike „Laisvė“ iškilo 
laikiniam traktorių remontui. Beliajieva ir Povorotnikov. K. 
Pakruojo raj. Žemaitės kolcho Požėlos žemės ūkio artelė Vi- 
zo pirm. Songaila racionaliai lijampolėj gavo runkelių išspaų 
šeria gyvulius, jam padeda dų pašarams. Vievio Koltovo 
Aleks. Nikoščentov. Eišiškėse kolchozo narys VI. Medeška 
F. Dzeržinskio kolch. gyvento „paruošė dirvas, išrūšiavo mė 
jui Butrimui priviso pilnos fer- žus, kropšČiai pastatė 15 vėži
ntos gyvulių, gavo daug trak- mų“ ir per petį paplojo Talač- 
torių ir kaimyną Turov. Ribo- ką. Panevėžio raj. Žalgirio - 
kas ir Dupkevičius kolchozo Upytės kolch. septynmetės 
centre pasistatė namus. Va- mokyklos direktorius mok. Sta 
karais visas kolchozas klausosi sionis suruošė literatūros va- 
iš radijo Musorgskio operų, karą.

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.

JONAS J. JUŠKAITIS
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.
Mūsų biurai yra dar: 863 Bloorstr. W. Toronto, Ont. 

1292 King str. E Hamilton, Ont.
VLIKAS NUTARĖ

(Atkelta iš 1 pusi.) 
priminė, kad VLIKui vis dėl 
to reikia susitvarkyti. Po to se 
kusios diskusijos pasekmėje 
VLJKas nutarė per mėnesį lai
ko susitvarkyti. Tikėkimės, 
kad taip ir bus.

Iš VLIKo sferų taipgi teko 
patirti, kad dr. Karvelis, kuris 
dalyvavo derybose, nustatyti 
santykiams su diplomatais, po
sėdyje esąs pareiškęs nuomo
nę, kad susitarimas su p. Lozo
raičiu esąs tvarkoje, nes nie
kas prieš jį nepasisakęs. Esą 
todėl belieką tiktai, kad jis at
vyktų į VLIKą ir pradėtų dar
bą. Ar šis pasiūlymas įeina 
jau ir į susitvarkymo sferą, Jū 
sų korespondentui neteko pa
tirti.

Ryšium su VLIKo susitvar
kymo klausimu, teko girdėti,

tuvis Butautas ir estas (?) Lis- 
sov.

Vasario 3 d. Kaune pasibai
gusiame krepšininkų turnyre 
Kaunas nugalėjo Vilnių, santy

SUSITVARKYTI
kad vienas iš KD penkiukės pa
siūlęs net keisti pirmininką, ta 
čiau man neatrodo, kad šis klau 
simas būtų pribrendęs, nors jau 
ir anksčiau buvo kalbų, apie 
tokias tendencijas ir net buvo 
minimos kelios naujos pavar
dės.

Čia gautomis žimomis, prof. 
J. Kaminskas negrįšiąs į VLI
Ką tol, kol jis nesusitvarkęs. 
O kadangi jau yra nutarimas 
susitvarkyti, visų pirma įve
dant Mažlietuvių atstovą į 
VLIKą (netiesa, kad mažlietu 
viams tai nesą aktualu, — jų 
nutarimai galioja), tai man no
risi į ateitį žiūrėti vilitngiau ir 
teigti Jums tai kaip giedresnę 
naujieną.

Be ko kita, mano gautomis 
čia žiniomis, konferencija Ame 
rikoje tiktai tada bus galima, 
kai VLIKas jau bus susitvar
kęs, — todėl kol kas peranks- 
tyvos kaikieno ta kryptimi pas 
tangos. Amerikos lietuviai ir 
be ypatingų pastangų tai pada 
rys, kai tiktai VLIKas tesės 
savo 1952 m. sausio 1 dienos

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

Neaukštos kainos.
288—6th Ave. Ville La Salle.
Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. ,

Kelmės r. Pergalės kolch. pir- ... . kiu 52—29, laimėdamas pirmą rezoliuciją — persitvarkyti „su
mininkas Br. Jonušas su Ignu “uosis svetimom plun snom vietą; antra vieta atiteko Vii- stiprinant VLIKo veiksmingu 
Butkum, Stasiu Masiliausku ir Į šiemet įvykstančią pasauli niui, trečia — Šiauliams, ket- mą, reprezentatyvumą ir dar- 
kitais išvežė 200 to durpių. Ne nę olimpijadą Helsinky, Suom., virta — Panevėžiui, penkta — bingumą“ priėjus prie to „gru-
varėnų MTS direktorius Ad. rusai numatę pasiųsti 16 krep- Klaipėdai. Moterų susitikime pių konsolidacijos VLIKe“ ke-
Mickus pagal grafikas sure- šininkų, iš kurių vos 6 rusai, klaipėdietės irgi atsidūrė penk- liu, kaip skelbia nutarimas,
montavo 14 traktorių su pri- Pavojingiausiu laikomas lie- toj vietoj. Duok, Dieve. (hjk).
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