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Truman as nekandidatuoja
SAVAITINĖ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Visus eilinius pasaulinius 
įvykius dabar nustelbia Ameri
koje vykstanti agitacija ryšium 
su JAV prezidento rinkimais.

Ilgą laiką dabartinio JAV 
prezidento H. Trumano kan
didatavimo Į piezidentus nau 
jai kadencijai klausimas buvo 
neaiškus. Bet dabar pasakyto 
je Jefferson - Jackson kalboje 
jis aiškiai pasakė, kad jis,

H. TRUMANA5, KANDIDA 
TU Į JAV PREZIDENTUS 

NEBUS.
Tai sudarė tūlą sensaciją, 

nes daugelis buvo įsitikinę, kad

žamais Į aukso kasyklas. Auk 
sinio kranto respublika pasilie
ka D. Britanijos tautų draugys 
teje. Jos seimą sudaro 86 na
riai, kurių rinkti 46, tautų va
dų skirti 31 ir Anglijos — 9.

NUSIBODUSIEJI DALYKAI 
STOVI VIETOJE

Taip yra ir su taikos derybo 
mis Korėjoje. Todėl ten vyks
ta mūšiai, kurie į paavsarį eina 
stipryn. Maskva komunistams 
neleidžia taikytis, nes tuo bū
du Amerika ir kiti kraštai su
rišti, turi nuostolių, kai Rusi
ja nuo viso to laisva.

Triesto klausimas, kuris taip 
pat neišrištas, kaip ir Vokieti
jos bei Austrijos taikos sutar
čių klausimas, dabar siūlomas 
baigti tiesiogėmis Italijos dery 
bomis su Juvoslavija.

Tebestovi neišrišti Irano naf 
tos ir Sueco perkaso apsaugos 
klausimai, nes šio paskutinio 
reikalu derybos vyksta.

— Olandijos karalienė atvy
ko Į JAV vizito.

— Buvęs DP premjeras At 
tlee JAV daro pranešimus.

— Egiptas naują parlamen
tą rinks gegužės 18 d.

Trumanas manevruoja ir tiktai
paskutiniu laiku pasisakys, kad 
vis dėlto jis nutaręs eiti į tre
čiuosius rinkimus. Bet dabar
jau paaiškėjo, kad kas taip ma

LITHUANIA

NAUJIENOS

Netikri pinigai.
Pastaruoju laiku Čikagoje 

pasirodė padirbti 10 ir 20 do
lerių banknotai. Jie skiriasi 
nuo tikrųjų savo neryškiomis 
spalvomis. Krautuvininkai im 
darni pinigus šiuos banknotus 
ypatingai tikrina. Pinigų dir 
bėjai ligšiol dar nėra susekti.

Amerika neskiria savo atstovo 
Vatikanui.

Anksčiau prez. Trumanas 
pranešė, kad JAV skiria savo 
diplomatini atstovą į Vatikaną. 
Šiai žiniai pasklidus, tuojau pa 
sipyle didžiulė protestui ban
ga iš nekatalikiško tikėjimo 
amerikiečių. Šiuo aeveju prezi

PRICE 10 ct. XII METAI

IŠ ČIKAGOS.

dentas diplomatinio atstovo 
skyrimo į Vatikaną reikalą pa
vedė Kongresui svarstyti, ku
ris sausio 14 d. tą reikalą svars 
tė ir nutarė dipl. Amerikos ats 

„ tovo į Vatikaną neskirti.

Čikaga pavasario ženkle.
Prieš mėnesį laiko Čikaga 

skendėjo sniego jūroje ir to 
pasėkoje buvo labai suparali- 
zuotas susisiekimas. Viešosios 
susisiekimo priemonės mieste 
vėluodavosi net po 2—3 valan 
das.

Šiuo laiku gatvėse sniegas 
jau dingęs, susisiekimas vyks
ta normaliai ir oras kartkartė
mis būna šiltas ir malonus.

J. Janulaitis.

Prie jūros aukštaičiai, prie jūros žemaičiai...
SVARBUS PASITARIMAS JŪRININKYSTĖS REIKALAIS

Balfo pirminiu 
kas Vokietijoj
Iš Paryžiaus, pakely aplan

kęs kai kuriuos Prancūzijoj ir 
Vokietijoj prancūzų zonoj gy
venančius lietuvius, kovo mėn. 
24 d., BALF pirmininkas
prof. J. Končius buvo atvykęs 
i Stuttgartą. Čia Amerikos Ge 
nerahruame konsulate ilgesnia
me pasikalbėjime buvo disku
tuojami emigraciniai klausi
niai. Be to, tą pačią dieną jis 
matėsi su P. L. B. Stuttgartą 
apylinkės valdybos nariais p. 
Šukiu ir p. Gedgaudiene, kurių 
ouvo painformuotas apie Įvai
rius opius vietos ir bendrus lie 
tuvių reikalus.

Be kita ko paaiškėjo, kad P. 
L. B. Vokietijos Krašto valdy 
ooj yra kilęs sumanymas, jei 
būtų galima, lietuvių gimnazi 
ją iš Diepholzo perkelti į Ba
den- Wurtemberga, nes čia bū

nė, apsiriko.
Pareikšdamas atsisakymą 

kandidatuoti į JAV preziden
tus, Trumanas labai stipriai 
Kritikavo respublikonų parti
ją, kuri esanti atsilikusi nuo 
gyvenimo, nes nepripažįstanti 
socialinio draudimo, žemės 
ūkio rėmimo ir tt. Dėl to jis 
lespublikonų partiją prilygino 
Kupranugariui, kuris klaidžioja 
dykumoje ir jieško oazės. ..

Greta to visu griežtumu iš
kyla naujo prezidento klausi
mas. Respublikonų ir, reikia 
spėti, daugelio amerikonų sim
patijas laimi

GENEROLAS EISENHOVE
RIS, KURIS SURENKA 
DAUGIAUSIA BALSŲ. 
Tačiau Trumanas veda stip

rią agitaciją už Demokratų par 
tiją, nes jo teigimu, nesvarbu 
asmuo, bet svarbu ta srovė, ku 
n gyvenimą nusistačiusi ir mo 
ka tvarkyti sumaniai ir sąži
ningai. Svarbu tikslai ir ide
alai tos organizacijos, kuri stos 
valdymo pryšaky, bet ne as
mens. Iš to daromos išvados, 
Kad Trumanas ves griežtą kom 
paniją už Demokratus. Čia 
vyksta kova, kuri daug dėme
sio patraukia.

Tuo tarpu, Eisenhoweris jau 
ruošiasi apleisti Europos gy
nimo armijos vadovybę, nes ti 
kiši, kad jis tikrai galįs būti iš 
rinktas nauju JAV prezidentu. 
Savo vieton jis rekomenduoja 
Gen. Gruentherj.

Tarptautinėje politikoje dar 
nenurimsta

MASKVOS MESTASIS JAV 
KALTINIMAS DĖL BAK
TERIOLOGINIO KARO.
Tai yra aiškus išmislas, ku

riuo norima nukreipti dėmesys 
nuo to fakto, kad komunistai 
nepajėgia kovoti su ligomis. 
Jau žinomi faktai, kaip Rusija nos ir čia naudingos ir ateities 
1922 m. nusiaubė tifo epidemi
ja, 1923 m. badas naikino, nes 
jis sugriovė kolchozinimais sa
vo ūkį. Dabar Mandžiūrijoje 
nesugeba kovoti su buboniniu 
maru. Todėl, kad nukreiptų dė 
mesi nuo tų savo nesugebėji
mų, jie jieško kaltininkų ki
tur. O vystomoji agitacija jau 
pakursto komunistus kitose ša 
lyse, kad jie, kaip pav., Irane, 
ruošia demonstracijas prieš 
Ameriką.

KURIAMOS NAUJOS 
VALSTYBĖS.

Eritrėja, kuri anksčiau buvo 
Italijos kolonija, jau išrinko 68 
narių parlamentą ir glaudžioje 
vienybėje su Etiopija, Raudono 
sios jūros pakrašty, kuria savo 
nepriklausomybę.

Kita savarankiška valstybė 
susikuria priešingoje Afrikos 
pusėje, vakaruose, prie pat ek 
vatonaus, — Auksinio kranto, 
sūriame anksčiau spekuliantai 
ir piratai prekiavo vergais, ve

Lietuvos ūkio atstatymo stu 
dijų komisijos prekybos sekci
ja kovo 29 d. New Yorke, Pa 
tariamosios Lietuvių Grupės 
patalpose buvo sušaukusi pasi 
tarimą Lietuvos jūrininkystės 
reikalais.

Pasitarimui pirmininkavo ko 
misijos ir sekcijos pirm. J. Au
dėnas; dalyvavo: porf. J. Ka
minskas, Dr. A. Trimakas, K. 
Bielinis, Pr. Vainauskas, A. S. 
Trečiokas iš Newark N. J., ir 
keturi laivų kapitonai — M. 
Slapšys, R. Vilčinskas, J. La
banauskas ir P. Mažeika.

Referentas kap. P. Mažeika 
konstatovo, kad JAV lietuviai 
buvo mėginę organizuoti lai
vyną. Tiktai kai Lietuvoje 
ūkio gamyba iškilo ir mūsų pro 
dūktai buvo parduodami Į už- 
jūrinius kraštus, buvo Įsteig
tas ir prekybinis Lietuvos lai 
vynas. Jis sparčiai augo. Jei 
ne karas, jei ne okupacijos, mū 
sų laivynas jau būtų labai išsi
plėtęs. Reikia apie laivyną gal 
voti ir ruoštis.

Antras dalykas tai žvejybos 
laivyno klausimas. Žvejybai 
mes teturėjome nedidelius ku- 
terius ir jais aukštųjų vande
nų nepasiekdavome. Mums lai 
kas būtų pažiūrėti toliau Į pla 
ciąsias jūras.

Trečias dalykas tai visų rū
šių jūrininkų paruošimas. Su 
savuoju laivynu išaugo tūlas 
skaičius jūrininkų, kurie ap
tarnavo visą prekybinį mūsų 
laivyną. Tačiau dabar šituo 
reikalu reikia labai susirūpinti. 
Su apgeilestavimu konstatuo
jama, kad mūsų išeivija beveik 
visiškai nesidomi jūrininkyste, 
dirba bet kuriose darbovietėse, 
bet nesiveržia į jūrą. Ten daž 
nai ir uždarbis didesnis ir Įsi
gyjamos tokios specialybės, ku

administratorių ir navigatorių 
paruošimas yra pirmaeilės svar 
Dos. Jei tokių studentų atsiras 
tų, yra tikėtina, kad Laisvosios 
Europos komitetas galėtų iš
rūpinti ir vieną kitą stipendi
ja

Reikia, kad efektyviau pra
dėtų veikti Jūrininkų Sąjun- įaivų.

ga, kad būtų vedama propagan 
ua ir raginami vyrai mestis dau 
giau iš fabrikų į jūros darbą, 
Dėt kurios rūšies laivuose. Jau 
nimas, kad savaitgalius ir šven 
tadienius stengtųsi praleisti jū 
roję, kur tik jam yra priaina- 
ina; kad žvejai Įsigytų savo

— K M " M  >r~   tt" ' I '■

VILNIAUS RADIJA KLAUSAM
etehnikų ir darbininkų tarpe, 
kuriems III, 18. įteikti garbės 
lakštai. Skaitom: Ašafkin, Bro 
nof, 
nov 
vos

srity 
kom-
sura-

dar 
in- 

mi-

Netvarka su arkliais, bet 
viščiukai patenkinti.

Klaipėdos srities gyvulių ap 
žiūroj dingo per žiemą vis 
skelbtos legendarinės karvidės, 
arklidės ir „šiltai bei sočiai“ 
ziemoją gyvuliai. Tik Plun
gės r. „Pergalės“ kolch. tvar
tuose „švaru ir patogu“ ir Pa
gėgių r. „Pažangos“ kolch. ras 
ti specialūs gyvluių pašarams 
fondai, o kitur — dreba nuo 
šalčio pusalkiai gyvuliai.

Lietuvoj kovo antroj pusėj 
šalčiai vietomis naktį siekė 15 
laipsnių.

Arklių priežiūra visoj 
rasta blogoj padėtyje ir 
partijos organai pradėjo 
sinėti kaltininkus.

Kitaip atrodo viščiukų, 
neišperėtų, reikalas. 17-je 
kubacinių stočių perinami 
lionai viščiukų. Iš „broliškų 
respublikų“ gauta 16 inkuba
torių, ir kaip tik šių išperėti 
viščiukai geriausiai tinka ant 
Kremliaus stalų ir eksportui į 
užsienį.

Nauja plokštelė.
Bakteriologinio karo gamy- 

oos plokštelei protestų mitin
gais laiką pradėjo Mokslų 
Akad. prezid. Matulis, jo pav. 
Žiugžda, ekspeiimentalės med. 
prof. Girdzijauskas, geografė 
Čepulylė, med. kand. Motiejų 
nas ir kiti. Dailės muziejuj tuo 
pačiu reikalu kalbėjo dir. Jur- 
Kūnas, Stalino premijos laure
atas 
toks pat laureatas, dail. Jan
kus. N. Vilnioj bakterijas nai
kino
Stancev ir stach. Golubčik. Bio 
logijos Instituto direkt. pava
duotojas Gediminas irgi nety
lėjo. Tauragės gimnazijos mo 
kiniai, primygti, suruošė kari
katūrų parodą, ją pavadinę 
„štai ji — Amerika!“ Šiąja 
šizofrenijos forma apsėsti ko
munistiniai pareigūnai stengia 
si ligos daigus Įskiepyti visų 
mokyklų mokiniams.

Oi, ką pamilai, Justeli?. . .
Ne antagonizmas, bet jau 

taip priimta, kad jei kalbama 
apie raguočių bandą, tai ji ir 
tokia yra; jei kalbama, kad Sta 
linas ypatingą meilę skiria lie
tuvių tautai, tai ir jieškome 
mūsų tautos narių, apdovano- 
tų atskiru Paleckio aktu, tų

Lietuvoj bus be galo svarbios.
Reikia kad pasiruoštų žmo

nes ne tik jūrininkais, bet ir 
aukštesnių kvalifikacijų admi
nistracijoj. Pravartu būtų, kad 
mūsų jaunimas eitų į jūrinin
kų mokyklas įvairioms kvalifi
kacijoms Įsigyti. Jis baigęs mo 
kyklas, bet kuriame krašte ne 
sunkiai gautų darbo, o išlais
vinus Lietuvą būtų pionieriais 
savąjį laivyną orianizuojant.

Po išsamaus pranešimo, bu
vo plačios, paliestais klausi
mais diskusijos. Buvo konsta 
tuota, kad jei dabar lietuviai 
išeiviai sugebėtų įsigyti bent 
vieną laivą, tai šioje gyvo eko
nominio pakilimo konjuktūro- 
je pakankamai būtų darbo tarp 
tautiniuose mainų santykiuo
se ir tarptautiniuose vandeny
se. Juose galėtų sėkmingai pa 
siruošti nemažas naujų jūrnin- 
kų skaičius.

Augštesnių kvalifikacijų jū-
i įninku — technikų inžinierių, Kauno gelž. stoties inžinierių,

prof. Aleksandravičius ir

vyk. kom. pirm. pav.

Sosnov, Rancev, Ticho- 
ir dar 10 tomų, gi lietuvių 
keturi.

Po 20 m. Vilniaus 
nebepažinsim.

— sako architektas Kumpis. 
Kur Antakalny neseniai pie
vos žaliavo, dabar išaugo sta- 
tyb miestas su mokyklom, li- 
|,onmėxn, sporto aikštėm ir 
iJKVD įstaigom. Gedimino 
gat. pastatė, šalia Ožeškienės 
aikštės kompartijai rūmus, 
Žvėryne — geležinkeliečiams 
landynes, Komjaunimo gatvėj, 
stoties priešaky, pasodino pa
augusius medžius, vakarais iš 
šluoja P. Cvirkos g-vę, atme
tė kilusią mintį Basanavičiaus 
g-vę ptvadinti Muravjovo var
du ir Vilkapėdcj leidžia die
nos metu išvilkti drabužius.

Prieauglis laureatų premijoms.
V. Teatro Studija išleido 3- 

ją aktorių laidą. Kursų vado
vas ir „jo" laureatas Alf. Ra- 
uzevičius per egzaminus paste 
bėjo, kad jo įdėtas darbas ne 
uzilgo pasigirs iš baigusių stu
diją lūpų, mulkinant gyvento
jus skelbiamomis manijakų idė 
jomis. — Rašytojų g-vėj vei
kiantis liaudies šokių ir dainų 
ansamblis pasirodė V. Filhar
monijos salėj. Kol kas šoka 
„Blezdingėlę“, „Lenciūgėlį“ ir 
„Mūs .kolūkio pirmininkas“. 
Vėliau šoks ir „kazačką“ ir 
„lezginką”. Mokslas, sako 
»ed. Lingys, — 2 metai. Kai 
kurie pašoks ir Maskvoj, bet 
kolchozminkai gali minkyti ir 
vietoj purvą. — Prie prof, są
jungų veikiantis kanklių an
samblis repertuare turi apie 
šimtą liet, ir „tarybinių“ dai- 

Ansambho vedėja Milda 
kad
me-

ti išvarė moteris, kurių dvi, 
Aid. ir Alb. Dovydėnaitės te
pajėgė išpildyti kazoko nor
mas. Ir pranešimu, kad Šakių 
raj. „Pergalės“ žemės ūkio art. 
darbininkė Dumbliauskaitė at
sidūrė durpiavežių priešaky, 
įrodoma, jog šiandien Lietuvoj 
moteris verčiama dirbti pačius 
sunkiausius darbus, kas nor
maliose sąlygose sadizmu vadi
nama.

Irena Povilavičiūtė, „T. Mo
teries“ redaktorė, kalbėdama 
kovo 8 d. Vilniuje, moters iš
naudojimą Lietuvoj, stengėsi 
lai paslėpti, ir puolė dergti 
laisvuosius kraštus už sunkią 
moters būklę.

Vilnius. Elektros fabrike 
„Elfą“ namų šaldytuvui gamy
boj elektrotechnikas Maokū- 
nas iš 25 detalių vieną išmetė; 
tai sutaupoma metalas karo 
pramonei. Malašinkova garny 
boj žalvarį pakeitė plienu. 
Sateikin surado naują plieno 
lakštų pjaustymo būdą. Geras 
galvas turi ir Timofejev, Šid
lauskas ir Šimonis, Reibys, Šu 
linienė, Merikova, Busiarov ir 
Levin mokosi 
būdu

nu. 
simkevičiūtė tikinanti, 
kanklėmis galima ir rusų 
liodijas skambinti.

„Glavnyja zadači“.
Srities žemės ūkio viršinin

kas Vronskis Vilniaus srity 
kiek patenkintas kai kuriais 
„Švenčionsskavo, Novo-Vilnias 
kavo i Zarasaiskavo“ rajono 
kolchozais, bet, bendrai, visų 
dar tebelaukia „glavnyja zada
či“. O „zadačiai“, matyt, rim
ti, jei tokiam Panemunėlio 
kolch. (Pandėlio r.) miškų kirs

neakivaizdiniu 
augštųjų mokslų.

Kaip rūpinamasi darbiniu 
rodo šie pavyzdžiai: Vil- 
Valst. Tresto darbininkų

Kais, 
muje 
antrajam bendrabuty krosnys 
įrengtos blogai, kai kuriuose 
kambariuose žiemą jomis visai 
negalima šildyti. Tresto kom. 
skyriaus virš. Orlovui tie de
fektai betgi nerūpi, nes jis pats
— gyvena gerame bute. Pana 
ši padėtis ir Panerių g-vės 19. 
Čia 6 asmenims tėra tik 3 ta
buretės, 1 stalas, o ir tas pats
— vos su viena koja. Neužtai
sytos durys, nėra net kablio, 
kuriuo būtų galima jas užka
binti. Grindyse plyšiai, lan
guose trūksta stiklų. Komen
dantas Aronorvičius dar ir šian 
dien vis žada tuos trūkumus 
pašalinti, o fabriko dar. Sielia- 
novas visai nelanko darbinin
kui bendrabučių, nors abu skel
biasi, jog taip rūpinasi darbo 
žmonėmis, kaip niekas kitas. 
Tokių pavyzdžių yra ir dau
giau.

— Tiranoje, Albanijos kom 
partijos suv-me, vyksta dide
les kovos. Susidariusi didelė 
valdančiai klikai opozicija, ku 
ri reikalauja Albanijos savaran 
kiškumo.

— Austrijos kancleris at
vyks Amerikon gegužės mė
nesį.

— Adenaueriui piktadariai 
siuntė pragaro mašiną, kuri ta 
čiau sprogo tikrintojų ranko
se ir vieną jų užmušė, o kitus 
sužeidė.

— JAV karo pramonė iš 2 
milionų darbininkų išvystyta 
jau iki 6 milionų.

tų palankesnės klimatinės są
lygos. Tad rytojaus dieną 
energingasis BALF pirminin
kas nuvyko Į Ludvigsburgą, 
kur apžiūrėjo vykdomas nau
jas didžiules statybas ir šiuo 
metu esančius tuščius barakus, 
savo laiku priklausiusius Liud 
vigsburgo IRO emigracinei sto 
vykiai. Teko patirti, kad nau
jai statomuose 27 blokuose nu 
matoma apgyvendinti tremti
nius. Jei pasisektų išrūpinti iš 
vokiečių vyriausybės sutikimą, 
Liudvigsburgas gimnazijai, at
rodo, būtų tinkama vieta.

Ta pačia proga kan. Kon
čius aplankė gretimuose bara
kuose gyvenančias kelias lie
tuvių šeimas, susipažino su jų 
vargingomis gyvenimo sulygo 
mis ir patyrė neemigravimo 
priežastis. Iš Liudvigsburgo 
BALFo pirminiiiKas išvažiavo 
į Miuncheną. Jis taip pat vyks 
į Hannover; ir Bonną.

Be Prancūzijos ir Vokieti
jos, jo programoje yra numa
tyta lankytis visoj eilėj kitų va 
karų Europos valstybių.

Iš pasikalbėjimo su kan. 
Končium galima spręsti, kad 
vieni svarbesniųjų jo kelionės 
tikslų yra: emigracinės proble 
mos, susipažinimas su lietuvių 
gyvenimo sąlygomis ir jų šel
pimo klausimais-, Vokietijoj 
esančių lietuvių ir kitų pabal- 
tiečių sukoncentravimas į di
desnes grupes ir kitos proble
mos. Ypatingą susirūpinimą 
kelia emigracijos pasėkoj išskir 
tų šeimų klausimas.

Kai kurie žygiai bus daro
mi sutartinai su pabaltiečių il
gai būt su kitų tautinių grupių 
atstovais. M. B. J.

VISOKIOS NAUJIENOS.
— Paryžiuje 18 valstybių iš 

dirba planą, kuriuo norima su 
reguliuoti visos Europos mastu 
žemės ūkio produktų paskirsty
mą.
, — Izraelis iš Vokietijos rei 
kalauja 1 biliono dol. atlygini
mo už nusvintaus turtus.

— Daugelis valstybių pasiūlė 
Kinijai, Mandžiūrijai ir Korėjai 
medicinišką pagalbą prieš siau 
ciančias tęs epidemijas, kurių 
sovietai negali sulaikyti.

— Jugoslavija atmetė Bulga 
rijos reikalavimą išduoti pabė
gusius lokūnus, o lėktuvą tik
tai ta sąlyga atiduos, jeigu Bul 
larija atiduos pagrobtąjį / ju
goslavų lėktuvą.

— Japonija suėmė 450 ko
munistų, kaltinamų sąmokslu 
nuveržti jėga esamą valdžią. 
Suimti ir vadai jų.

— Puskarininkis, vėliau ge 
nerolas F. Batista Kuboje pa- 

i darė jau antrą perversmą. Jo 
valdžią jau pripažino kelios 
valstybės.

— Amerikoje Įvykdytas nau 
jas atominis sprogdinimas.
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„MACHINACIJOS
Tokia antrašte straipsniu pa 

sireiškia „Tėviškės Žiburiai“ 
13(118) numery. Negalima to 
kios antraštės laikyti nei kul
tūringa, nei padoria, todėl ji 
visai tinka patiems „Tėviškės 
Žiburiams“.

Tas ilgas straipsnis pradeda 
mas VLIKo pirmininko prel. 
M. Krupavičiaus „Liet. Die
noms“ duoto pareiškimo teigi 
mu: „Kas PLB įvels į parti
nių kovų sūkurius, bus PLB 
duobkasys, bus tuo patim ir vi 
so Lietuvos laisvinimo darbo 
kenkėjas“.

Ilgai nesiginčydami ir sutik 
darni, kad ,;Tėviškės 
tą tikslą vykdo, 
šį teigimą atsakome 
VLIKo pirmininko 
Krupavičiaus Kanados Lietu
vių Laikinam Organizaciniam 
Komitetui prisiųsto rašto iš
trauką: „VLIKas nutarė re
komenduoti Tamstoms Tary- 
□os narių rinkimams taikyti 
proporcinės rinkimų ■ sistemos 
principus, kad Taryboje būtų 
atstovaujama kiek galima di- 
ierencijuota bendruomenė“.

Taigi, tas pat VLIKo pirmi 
ninkas, prel. M. Krupavičius 
Kanadai pasiūlė partinius rin
kimus. Kuriuo dabar Krupavi 
čiaus teigimu tikėti? (nesigili 
nant į klausimą iš esmės).

„Kanados lietuviškoji visuo 
menė jau iš pat organizavimo
si pradžios atsistojo ant bend
ruomeninio pagrindo“, rašo 
„TŽ“. Mes pi įdėsime: ir jo 
laikėsi. Ir Kanados Lietuvių 
Seime, kai „TŽ“ žmonės iškė- 

klausimą,

ir reikėjo, 
pasivadinti 
jeigu buvo

POLITINIS PARALYŽIUS
IR JAM PAGYDYTI GALIMYBĖS.

Paralyžius ne liga, bet būse 
na, kada organizmas netenka 
judėjimo laisvės. Smegenose 
trūksta sukalkėjusios (čia tai 
ir yra liga, kuri priveda prie 
paralyžiaus) kraujagyslės-ar- 
terijos, kraujas staiga užlieja 
smegenis, kuriuose sutelkti gy 
vybės, besireiškiančios viso
kios rūšies judėjimų procesais, 
centrai, šiuos suspaudžia ir su 
stabdo — suparalyžiuoja veiks 
mingumą. Suparalyžiuotasis, 
jeigu po to dar gali veikti bent 
širdies veikimo centras, lieka 
dar gyvas ir gali vegetuoti, bet 
veikti, geriausiu atveju, jau ne 
gali, nes jis suparalyžuotas.

Tokioje būsenoje dabar yra 
atsidūręs vyriausis lietuvių or 
ganas — VLIKas. Jis yra pa 
sidaręs neveiksmingas. Ir ta 
būsena kelia susirūpinimą.

Iš paralyžiaus stovio medi
cina žino tris išeitis: žiūrint 
paralyžiaus laipsnio, suparaly
žiuotasis gali pamažu pasveik
ti ; gali likti invalidas, ir gali 
mirti.

Šiandien peranksti ir nešino 
ri statyti prognozų. Bet tie, 
kurie žino, kaip VLIKas kū
rėsi, dabartinės būsenos nenau 
dai, deja, turi konstatuoti, kad 
liga privedusi prie paralyžiaus, 
jo yra įgimta. Ilgokai jau už
sitęsęs suparalyžuotojo neatsi 
kėlimas taip pat nesako nieko 
gera. Bet kaip visada esti to
kiais atvejais, reikia turėti di
delį kantrumą. Be kantrybės 
tikslui galima tiktai pakenkti. 
Todėl, akivaizdoje tūlų reiški
nių, kurie rodo, kad kaikas jau 
ana nervintis, tenka tuo susi
rūpinti ir siūlyti kaikurių prie 
manių, kurios vestų į visuotinį 
organizmo sveikatingumą.

Vox pupuli.
Dedamės ne tiktai gyveną 

demokratiškose sąlygose, bet w apgailėtinas 
ir kovoją už demokratiją. O gi 
pagrindinis demokratijos prin 
cipas — demos — liaudis — 
žmonės — people, — kuriems 
vyriausiai priklauso visa val
džia, visa valia. Jos balso turi 
klausytis valdžia, kuri yra jos 
'valios vykdymo organas. Ne 
veltui yra ir patarlė: Vox po
puli — vox Dei. Todėl ir mes, 
visi lietuviai, kur bebūtume vi 
sų pirma mes turime didžiausį 
balsą; balsą su didžiausiomis 
teisėmis. Todėl, jeigu mes no- 
iime, kad VLIKas atsikeltų iš 
paralyžiaus patalo, ir taptų 
veiksmingas, mes galime suvai 
dinti didžiausio chirurgo vaid 
menį ir prikelti iš paralyžiaus 
patalo suparaližuotąjį. Ir mes 
jį turime suvaidinti. Ir mūsų 
balso turi klausyti visos mūsų 
valdžios.

Todėl, gerai žinokime, kad 
viskas yra mūsų pačių ranko
se. Ir jeigu tas paralyžius dar 
tęsiasi, tai visų pirma kaltinki
me patys save. Mes ligšiol dar 
nesame pakankamai įtikinamai 
pareiškę savo teisėtos valios, vo prasmę ir darbingumo są- su socialdemokratų ir valstie-

* ’ ” ” 1------ čių liaudininkų atstovais. Jis
tašo:

„Ar daug Urugvajaus lietu-

bet buvusi ir neiškeliama, pro
blema, kas reikia padaryti, kad 
VLIKas būtų ir veiksmingas, 
ir reprezentatyvus, ir darbin
gas?

Šis VLIKo prisipažinimas 
yra labai svarbus ir naujai svei 
kas reiškinys. Iš jo visai aiš
ku, kad jeigu jis pasiliks toks, 
koks buvo ligšiol, tai jis ne
įgaus nei veiksmingumo, nei re 
prezentatyvumo, nei darbingu 
mo. Todėl pats VLIKas pri
pažino jam didesnių, giles
nių reformų būtinumą. Pa- 
iiatyvios priemonės, kurios tik 
tai reikalą tartum, bet ne tik
rai, gali pataisyti, nebus nau
dingos ir tikslo esmės neat- 
sieks.

Kaip paskutinės žinios tei
gia, žymus mūsų tautos kovoto 
jas, Vasario 16 d. akto auto
rius ir signataras, keliariopas
ministeris ir pagaliau VLIKo lė persivardinimo 

buvo priimtas nutarimas pasi- ja. Pav. 
vadinti Kanados Lietuvių tys žmonės 
Bendruomene. Tai yra tiesa, vieną šių organizacijų atstovau 
tikri faktai. Deja, tos partijos ja, kitą kartą kitą organizaci- 
žmones, kurie seimo gale iš ją, trečią posėdį trečią organi-

Žiburiai“ 
mes Į 

to paties 
prel. M.

NEVIETOJE“.
Bendruomenės, tai 
kaip buvo nutarta, 
Bendruomene. O 
dar peranksti skelbti Bendruo
menę, tai reikėjo palaukti Ka
nados Lietuvių Tarybos ribo
se ir su tuo vardu, kuris buvo 
ir senas, ir garbingas, ir daug 
lietuvių subūręs į savo rėmus, 
ir tada tiktai, kai jau būtų pri
brendęs laikas, persiverdinti į 
Bendruomenę. Bet „TŽ“ par 
tijos žmonės Kanados Lietuvių 
Tarybos vardą atmetė; atmetė 
ir pasiūlytą Kanados Lietuvių 
Bendruomenės vardą ir, žūt 
būt, pasivadino Kanados Lie
tuvių Sąjunga. Ar gi čia dar 
neaiškios „TŽ“ žmonjių par
tijos „machinacijos“ ir kreiva 
jų politika?

„TŽ“ dabar prisimena, kad 
anuomet, kai jų žmonės iš sei
mo išbėgo, „NL” juos apšau
kusi partiečiais. Bet gi ar tai 
ne tiesa? Anuomet kai kas 
tuo dar galėjo aoejoti, bet da
bar, kada jau viskas paaiškėjo, 
kaip ant delno, ar dar yra ko
kia prasme kalbėti? Juk ne tik 
tai „TŽ“ partija atsiskyrė, bet 
ir savo laikraštį įsteigė. Ne be 
pagrindo „TŽ“ su sentimentu 
prisipažįsta, kad „Susiskirsty
mai visuomeniniame gyvenime 
nenaujiena“. Tat, ko dar tuš
čiom ginčytis? Vadinkitės, 
kaip norite: Kanados Lietuvių 
Sąjunga, Ateitininkų organiza 
cija, Krikščionimis Demokra
tais, ar kaip ten dar gal, nori
te, tai jūsų reikalas, bet visa 
lietuviškoji visuomenė žino, 
kad tai yra tas pats dalykas, ta 
pati srovė, ta pati organizaci- 

KLB-LOK-e tie pa- 
viename posėdyje

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.

J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
L. Vismantas, „Neringa“, 1606, 25th St., Detroit 16, 
Mich.
VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich.
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
Mr. J. Kelėčius-SIGNS, 3352, So. Halsted St., Chicago, 
Mr. S. Tverijonas, 3301, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago,
Mr. D. Krause, 3500, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago.

pirmininkas, prof. J. Kamins- 
kas pasiėmęs organizuoti Vyk 
domąją Tarybą. Niekas jo in
tencijų idealumu nesuabejos. 
Visi ligšioliniai jo darbai įrodo, 
kad jis veiks atsidėjęs ir nuo- vienybės pasitraukė, viešai pa- zaciją, bet niekas dėl to nepro- 
širdžiai. Bet. . . vis dėlto, ar bėgdami iš seimo, ir dėl persi 
tai nebus paliatyvinė priemo- vardinimo Bend-mene padarė, 
nė? Ar, galų gale jo nuošir- anot „TŽ“ „machinaliją“ 
dus darbas turės gyvas šaknis?

Juk VLIKas jam savo kom
petencijos neperleis? O kaip 
VLIKo vykdomasis organas, 
kokią gi valią jis vykdys, jei
gu VLIKas teeblieka, kaip jis vo“ ir be jokios priežasties at- 
pats pasiskelbė, ir neveiksrnin 
gas, ir nereprezentatyvus, ir ne 
darbingas?
/ Kaikurios sugestijos.

Ilgai trukusios nemalonios 
stagnacijos pasekmėje Mažo
sios Lietuvos Taryba pagaliau 
liko dezorientuota ir pareiškė 
rezignaciją. Tai labai skaudus 

faktas... Tuo 
tarpu viena realiausių galimy
bių atsiekti pačio VLIKo pa
statytam tikslui yra Mažosios 
Lietuvos atstovų įvedimas į 
VLIKą. Kadangi VLIKas su 
darytas iš partijų ir rezistenci 
nių organizacijų atstovų, tai 
VLIKas turėjų pakviesti į savo 
sudėtį Mažosios Lietuvos par 
tijų ir rezistencijos atstovus. 
Mažojoje Lietuvoje buvo trys 
partijos ir vienas rezistencinis 
sąjūdis. Todėl įvedus į VLI
Ką mažlietuvių atstovus, VLI 
Kas tikrai žymiai pasikeistų ir 
gautų savo siekiamąjį tikslą: 
veiksmingumą, reprezentatyvu 
mą ir darbingumą, nes keturių 
asmenų įvedimas jau įneštų tik 
rai daug ir naujų jėgų ir nau
jos dvasios. Ir, kas svarbu, 
šitokia reforma kaip tiktai vi
siškai derintųsi su VLIKo 
struktūros dvasia ir principais.

Tada, kai VLIKas būtų es
mingai persitvarkęs, ir Vykdo- dausko Toliušio straipsnio de- 
moji Taryba, kurios pryšaky dame įdomią ištrauką apie 
būtų prityręs visuomeninin- Urugvajaus lietuvių bendruo- 
kas ir politikas, jau turėtų sa- menės šeimininkų pasielgimą

kai 
buvo nutarta pasivadinti Ka
nados Lietuvių Bendruomene, 
tai jie, siekdami ne Bendruo
menės, bet sudaryti savo parti 
jos organizaciją, „sumachina-

testuoja ir klausimo nekelia, 
nes žino, kad tai yra vienos ir 
tos pačios partijos žmonės.

„TŽ” labai užsirūstino, kad 
paskelbti atskiri sąrašai ir ke
lia baisų „gvoltą“, kuriame kai 
tina „NL“ red. J. Kardelį, esą 
papildžiusį
Bet.. . tai nesąžiningas kalti
nimas, nes KLB-LOKo posė
džiai yra vieši. Kiekvienas in
teresuotas lietuvis turi teisę 
ateiti į susirinkimą, o organiza-

baisų kriminalą.

metė tą nutarimą, padarė ant
rus balsavimus ir tokiu būdu 
laimėjo savo partijos — Kana 
dos Lietuvių Sąjungos vardą, 
(1 b. persvara), o Bėndruome cijų atstovai gali ateiti su pa
nes reikalas buvo paneigtas ir 
atmestas. Tokie yra faktai, ku 
rių liudininkais buvo ne tiktai 
suvažiavimo dalyviai, bet ir 
gausi Montrealio lietuvių vi
suomenė. Todėl, štai, „TŽ“ 
tikrai tinka „machinacijų“ ter
minas.

Ir kur pagaliau bent kokia 
„TŽ“ logika? Jeigu jie teigia, 
kad viskas ėjo bendruomeniš
ka kryptimi, tai kam reikėjo tą 
kryptį keisti? Jeigu Kanados 
Lietuvių Taryba gerai elgėsi ir 
tvarkėsi, tai kam reikėjo ją pą. 
neigti, kam reikėjo keisti jos 
vardą į kažkokią, niekam neži
nomą, bet tiktai spėjimą, Ka 
nados Lietuvių Sąjungąž Tas 
parodo, kad „TŽ“ kalba ne tik
tai suktai, bet ir nesąžiningai.

Čia tiktai viena išvada logiš 
ka ir teisinga: jeigu jau tikrai 
„TŽ“ žmonės būtų

tariamuoju balsu. Kadangi ats 
kiri sąrašai buvo viešai skai
tomi ir aptariami, tai kiekvie
nas atsilankęs į posėdį laisvai 
galėjo tuos sąrašus nusirašy
ti. Galėjo tą padaryti ir „TŽ“ 
žmonės.

Tačiau, vis dėlto labai keis
tas „TŽ“ susirūpinimas, kad 
visuomenė nežinotų kieno koks 
sąrašas? Juk jeigu „TŽ“ par 
tijos sąrašai idealūs, tai reiktų 
iš geriausių, tai, regis, reiktų 
tiktai padėkoti „NL“, kad juos 
paskelbė ir išryškino. Juk ta
da visi kiti sąrašai nuo to tik
tai turi nukentėti? Bet keis
tas dalykas: visų tų „TŽ“ 
smerkiamųjų organizacijų žmo 
nės nieko prieš tai neturi, ne
protestuoja, tiktai jų idealiųjų 
sąrašų gynėjas, globėjas ir už
tarėjas — „TŽ” protestuoja 

norėję ir inkriminuoja skelbėjus? Ar

Kiti taip rašo:
„KELEIVIS“.

„Iš mums prisiųsto J. Laz-

lygas.
Taigi, tiktai pašalinus para

lyžiaus priežastis, galima bū
tų išvengti jo pasekmių. Dabar viai darbininkai gali turėti sa- 
gi neatrodo, kad VLIKas, kons vo atstovų Pasaulio Lietuvių 
tatavęs — visai atvirai ir sąži- Bendruomenėje, kai į organi- 
ningai — savo trūkumus, bū- zacinj 
tų pasirinkęs, bet kokį rimtą su 
sifcvarkymo bei persitvarkymo 
kelią.

Prie pačio VLIKo konstata
vimų verta suminėti: gal kam nauji tų pažiūrų žmonės visai

gi, „TŽ“ mano, kad 
visuomenės slėptis? 
gali būti gražesnio 
gesnio, kaip visiems 
pasisakyti: štai, mes 
kie ir tokie, ir jūsų 
rinkti ar nerinkti,
dora ir taip turėtų būti, o ne 
slapstytis ir už tai, kad kiti pa
rodo atvirumą ir nuoširdumą, 
juos barti ir kaltinti.

Į visus „TŽ” kaltinimus 
sunku iš kart atsakyti, nes no
rint juos išaiškinti, reikia daug 
ir vietos ir laiko. Bet tenka at
sakyti dar į vieną kaltinimą, 
jau to paties „TŽ“ nr. įdėjo į 
Montrealio kroniką. Tai kalti
nimas dėl Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos atstovo. Ap 
gailestaudami, kad ir čia „T. 
Ž.“ vis dėlto vartoja jų pačių 
terminus naudojant, „machina 
cijas“, turime tiktai pacituoti 
„Laik. Kanados Liet. B-nės 
Org. K-to vidaus tvarkos tai
syklių paragrafus, kurių 2 skel 
bia: „LKLO Komitetas suda
romas iš Kanadoje faktinai vei 
kiančiųjų lietuvių centralizuo
tų orgnizacijų, kurių tikslai nė 
ra priešingi L. P. L. B. nuosta

reikia nuo tų reikalavimams ir kurios pa
juk kas reiškė norą jame dalyvauti, ats 

ir teisin-
lietuviams
esame to- 
valia mus 
Taip yra

tovų, būtent: KLCT su 5 ats
tovais, KLS su 3 atstovais, LA 
S su vienu atstovu, Liet. Atei
tininkų S-ga su 1 atstovu, Liet. 
Katal. Moterų S-ga su 1 atsto
vu ir Liet. Socialdemokratų su 
1 atstovu”, o 7 paragrafas sa
ko: „L. K. L. B. O. Komiteto 
posėdžiuose gali dalyvauti ir 
kitų į L. K. L. B. O. K-to su
dėtį neįeinančių Kanados lietu 
vių organizacijų įgalioti atsto
vai, iš kurių centralizuotų or
ganizacijų atstovai su pataria
muoju balsu, o visų kitų — ste 
bėtojų teisėmis“. Pagal 1949. 
XI. 12 dienos protokolą Nr. 5, 
straipsnis 7-tas papildomas: 
„kad Komiteto pilnaties posė- 
diuose gali dalyvauti jo narių 
pavaduotojai patariamuoju bal 
su ir kitų organizacijų atsto
vai stebėtojais“.

Todėl ir šį „machinacija“ 
drauge su kitomis grąžinama 
„Tėviškės Žibunų“ „machina- 
toriams“ (apgailestaujant, kad 
šis nešvankus terminas vis dėl 
to tenka vartoti, kaip pačių „T. 
Ž.“ terminas).

PONIAI IVAŠKEVIČIENEI 
ir jos šeimai dėl jos brolio 

KAZIMIERO GRABAUSKO 
mirties, reiškiame širdingą užuojautą

Konstaincija ir Leonas Balzarai.

KAZIMIERUI GRABAUSKUI 
mirus, 

PONŲ IVAŠKEVIČIŲ ŠEIMAI 
reiškiame gilią užuojautą 

J. ir V. Juknevičiai.

Katyno byla
PRANEŠIMAS APIE KATYNĄ MONTREALY

Kovo 29 d. Montrealio len
kų karo veteranų salėje buvo 
iabai Įdomus pranešimas apie 
garsėjančią visame pasauly Ka 
lyno piktadarybę. Sausakim
šai perpildytoje salėje Lenkų 
kongreso Kanadoje pirminin
kui dr. Brzozinskiui pirminin
kaujant, darė pranešimus lai
mingu būdu išsigelbėjęs nuo 
Katyno pulkininkas Grobickis 
ir paskutinis Lenkijos ambasa 
dorius Maskvoje p. Romeris.

Labai plačiai ir visapusiškai 
išsamiai pulk. Grobickis papa
sakojo apie tą baisią Maskvos 
piktadarybę, kurios pasekmėj 
buvo sušaudyta 15 tūkstančių 
Lenkijos karininkų. Pulk. Gro 
bickis į Rusijos nelaisvę pate
ko drauge su 200.000 karių, 
kai Hitleris, susitaręs su Sta
linu, pradėjo 3 pasaulinį karą. 
Lenkų karininkai rusų buvo at 
skirti nuo kareivių ir sutalpin
ti į 3 dideles stovyklas — Sta- 
robielską, Ostraškovą ir Ko- 
zielską, iš kurių 1940
juos pradėjo skirstyti ir eva
kuoti, nes tos stovyklos buvo 
reikalingos karininkams, veža-

metais

done ir gen. Andersas pradėjo 
organizuoti lenkų dalinius. Pa 
sirodė, kad nėra karininkų. 
Teirautasi Maskvoje, bet ši da 
vinėjo labai abejingus atsaky
mus, kurių vienu teigė, kad ne 
spėję iševakuoti nuo vokiečių 
užpuolimo. Bet kai vokiečiai 
užėmė dideles Rusijos sritis, 
Katyno apylinkių gyventojai 
nurodė vokiečiams, kad Katy- 
ne esą labai daug sušaudytų 
lenkų karininkų. Imta tyrinėti 
ir rastas baisus vaizdas, kurį 
po to tyrė Tarptautinė tyrimo 
komisija ir nustatė, kad ten pa 
guldyti 4.300 lenkų karininkų. 
Kur yra kiti Katynai, kuriuose 
palaidoti kiti tūkstančiai len
kų karininkų, tiktai ateitis ga
les išeiškinti.

Nėra nė mažiausios abejo
nės, kad Katyne sušaudyti ka 
rininkai ne vokiečių, bet sovie
tų. Visų pirma prie lavonų yra 
rasti dokumentai, kurie tai įro
do. Be ko kita, vieno sušau
dytojo kišeniuje rastas dieno
raštis ligi pat jo išvežimo šau
dyti. Dienorašty be ko kita pa 
sakyta, kad jis girdi, kaip šau
domi išvežtieji iš barakų.

Įdomu, kad labai aiškiai nu
statyta, kad rusai lenkus šau
dė ešelonais, kaip jie buvo ve
žami iš Kozielsko stovyklos. 
Taip ešalonais jie ir suguldyti 
kapuose.

Be labai didelės daugybės 
įrodymų, kad ši piktadarybė pa 
daryta Maskvos, dabar jau yra 
eilė asmenų, kurie yra tiesio
giai piktadarybės liudininkai. 
Y ra net tokių liudininkų, kurie 
patys užkasinėjo lavonus. La
bai įdomus yra netiesiogis įro
dymas.

Kaip žinoma, Niurnbergo by

išleisto manifesto (tilpusio „Ke 
ieivyje“ ir „Argentinos Lietu
vių Balse“), kuriame yra pa
sakyta, kad kunigas yra auto- miems iš tik ką okupuotų Pa
ritetas tik religiniuose reikaluo baltijo valstybių.
se, bet jis negali būti diktato- ” 
rius Lietuvos laisvinimo akci- karininkus vežė į Katyną.
joje. Galima to fakto nematy pulk. Grobickis buvo paskirtas 
ti arba dėl jo liūdėti bei pykti, vienan ešalonan į Katyną, bet 
bet kad jis griauna bendrą dar jis sirgo, gulėjo ligoninėje, to- 
bą, tai aišku. Tai labai ligotas dėl jis paliktas ir dabar džiau- 
reiškinys. Kas daroma su so- giasi, kad neguli po sausa 
cialdemokratais ir valstiečiais 
*liaujdi.nink\ais, tas pats; gali 
atsitikti ir su kitų grupių ats
tovais organizaciniame Urug
vajaus Lietuvių Bendruome
nės Komitete“.

Vadinasi, klerikalai ėmė ir 
„suspendavo“ socialdemokra
tų ir valstiečių liaudininkų ats

Pasirodė, kad iš Kozielsko
Irkad jos klausytų mūsų valios 

vykdytojai. Jeigu mes sąmo
ningi žmonės, mes turime rasti 
būdų ir priemonių savo valiai 
pareikšti. Tai yra rimtas klau 
simas ir jis turėtų būti rimtai 
išspręstas. Taigi, jeigu jau ruo 
šiama Veiksnių Konferencija, 
ji turi išklausyti ne vien „at
rinktųjų“, bet visų lietuvių 
balso.

i Paliatyvios priemonės.
Jau girdėjome, kad VLIKas nors tokia paralyžiška būsena nepriimami po to, kai P. Viko 

pats sau pareiškė nepasitikėji
mą, nes Eltos paskelbtoji re
zoliucija, kuri konstatuoja bū
tiną po persitvarkymą į veiks- 
m'^gj-irną, freprezentatyvumą 
ir darbingumą, savaime pasa
ko, kad dabar to nėra. Iš to iš mingas, ir reprezentatyvus, ir Dr. K. Griniaus Vardo Urug- niaus vardo draugijos atsišau- da Maskvos buvo susitarta su tynas yra Maskvos darbas, ir 
kyla didelė, ligsial neišrisima, darbingas. J. Kardelis, vajaus Lietuvių Organizacijos kimu, kuris mums nepatinka!“ egziline Lenkijos valdžia Lon- Nukelta į 7 puslapį.

Urugvajaus Lietuvių 
Bendruomenės komitetą priim 
ti socialedmokratai ir valstie
čiai liaudininkai tapo pašalinti 
kokiu tai įskymu iš viršaus, ir

Ka
tyno pušele.

Pulk. Grobickis smulkiai 
pasakoja, kaip savo, taip 
Katyno istoriją. Jis iš Koziels 
ko patekęs į Griazovieco sto
vyklą, kurioje buvę 450 kari
ninkų. Jie tiktai ir išliko gyvi, 
o taipgi kai kurie patekę į Ma loję Rusijos prokuroras °buvo 
skvos Lubianką, kurioje buvo iškėlęs vokiečiams kaltininimą 

tovus Bendruomenės laikinąja kalinamas ir gen. Andersas. - - • - — -
mene- me komitete. Girdi, kaip jūs

nū 
ir

ir naudinga, bet — kiekvienam nis ir A. Gumbaragis, atstova- 
lietuviui aišku, — kad tai nei 
lietuvių tautai, nei Lietuvos 
laisvinimui, nei Lietuvai nėra 
naudinga. Tiktai rimtai persi
tvarkęs VLIKas bus ir veiks- siams už tą, kam pasirašė ant drįstate pasirašyti po Dr. Gri- kai Hitleris užpolo Staliną. Ta gos, kuri aiškiai įrodė, kad Ka

vę komitete socialdemokra
tams ir valstiečiams liaudinin
kams, rašant šiuos žodžius, ta
po suspenduoti trims

ir dėl Katyno. Bet vokiečiai 
Karininkų klausimas iškilo, patiekė įrodomosios medžia-
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Neišnaudotosios pajėgos Amerikos lietuvių
1. Diplomatinės veiklos reikalu.

Būtaisiais taikos metais Lie 
tuvos Respublikos atstovų 
tinklas užsieniuose buvo iš
plėstas ir sėkmingai dirbo ats
tovaujamos valstybės ir jos 
piliečių naudai. Nepaprasti pa 
siuntiniai ir Įgaliotieji ministe
rial, jų patarėjai, sekretoriai ir 
kitas mūsų atstovybių persona 
las, karjeros ir garbės konsu
lai su būriu savų pareigūnų 
nuolat palaikė ryšius su Lie
tuva ir naudingai dirbo politi
nį bei ekonominį darbą tuose 
kraštuose, kuriuose buvo teisė
tai akredituoti.

Visiems Lietuvos pareigū
nams užsieniuose nustatyta 
tvarka vadovavo Lietuvos Res 
publikos Prezidentas, Užsienių 
reikalų ministeris, Ministerių 
kabinetas, Užsienių reikalų m- 
jos departamentų direktoriai, 
skyrių vedėjai ir tt. Nuolat bu 
vo budima Lietuvos valstybės 
sargyboje ir siekiama didžiau
sios politinės ir ūkinės naudos 
savąjam kraštui. Per daugiau, 
kapi 20 metų nuveiktieji Lietu 
vos užsienių tarnybos darbai 
yra milžiniški ir tinkamai api
būdinti juos galima būtų tik ne 
mažų knygų tomuose.

Dalį šio didelio darbo atsklei 
dė Vytautos Sirvydas neseniai 
Juozo Bačiūno puikiai išleisto
je knygelėje apie nepaprasto 
pasiuntinio ir įgalioto ministe- 
rio B. K. Balučio žygius ir dar 
bus. Bet ne apie tat noriu pla 
čiau kalbėti. Tepasirūpina Lie 
tuvos užsienių tarnybos veik
lą išsamiai nušviesti šio daly
ko žinovai. Man rūpi iškelti 
kai kurias mintis diplomatinės 
veiklos reikalu didžiųjų Lietu
vos nelaimių metu. Svarbu pa 
liesti kai kuriuos momentus 
apie svarbųjį darbą tais laikais, 
kada mūsoji diplomatinė tar
nyba likosi be normalios vado
vybės ir labai įvykių sužalota,

CBC trubadūras Tony Ste 
cheson. Jo filosofija—„Dai 
na pastovesnė už pasaulio 
turtus“. Transliacijos per 
CBC antradieniais 6.40 va 
karais. Jis turį retą minia- 
tūrinių gitarų rinkinį. Nors 
gitaros neviršija 5 colių il
gio, tačiau yra tikri muzi

kos instrumentai. 

tariant, jieškoti prošvaisčių 
Lietuvos užsienių tarnybos 
griuvėsiuose.

2. Dabartinė reali būklė.
Sovietų Sąjungai okupavus 

Lietuvą, eilė atstovybių prie
varta buvo likviduotos. Kai- 
kurie konsulatai patys užsida
rė. 1944-45 metais bolševikų 
okupuotuose kraštuose Nepri
klausomos Lietuvos užsienių 
tarnybos neliko nė pėdsakų. 
Žiauriai visa buvo išnaikinta.

Labai sumažintos ir dėl lė
šų stokos sunkiai veikiančios 
legalios Lietuvos atstovybės 
užsiliko šiuose kraštuose: Di 
užiojoje Britanijoje, Kanadoje, 
Vatikane, Jngtuinėse Ameri
kos Valstybėse, Brazilijoje ir 
Urugvajuje. Faktinai dirba 
mūsų atstovai Prancūzijoj, 
Šveicarijoj. Karjeros konsula
tai veikia du Jungtinėse Ame 
nkos Valstybėse, vienas Bra
zilijoje ir Kanadoje, garbės 
konsulatai — du Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir po vie 
ną Norvegijoj ir Palestinoj.

Be to užsienio reikalais rū
pinasi VLIK‘o Vykdomosios 
Tarybos užsienių reikalų tar
nyba. JAV lietuvių sudaryto
sios Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komitetas sėk 
mingai remia gimtosios žemės 
laisvės kovas.

Palyginus su 1939 metais 
buvusiomis 26 atstovybėmis, 9 
karjeros konsulatais ir net 47 
garbės konsulatais gaunasi 
liūdnas dabartinės realios būk 
lės vaizdas. Bet tat ne viskas! 
Lėšų stoka sumažino veikian
čių atstovybių personalą iki 
stačiai minimumo. Prisiminki 
me tik buvusias mūsų atstovy 
bes Londone ir Washingtone, 
kuriose dabar užsiliko vos po 
du žmones vieloje buvusių gau 
siu ir žmoniškai atlyginamų 
darbuotojų.

Tačiau teisėta, legali Lie
tuvos diplomatinė tarnyba yra 
milžiniškas veksnys mūsų tau
tos ir valstybės laisvės kovoje. 
Ši tarnyba teisėtai ir faktinai 
atstovauja lietuvių tautos vals 
lybinį suverenitetą ir nuolat 
budi Lietuvos išlaisvinimo rei 
kalams palankiose, ypač di
džiausiose pasaulio valstybėse 
— Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Didžiojoje Britanijoje, 
Kanadoje ir Prancūzijoje. Šių 
atstovybių veiklą visi padorūs 
lietuviai priveio remti, bet jo
kiu būdu savais neatsakingais 
veiksmais jų darbo bei autori
teto nemažinti ir joms bei jų 
nariams nekenkti. Labai svar
bu faktino darbo mūsų atstovy 
bes išlaikyti ir atnaujinti pir
mose sovietinės okupacijos die 
norms uždarytąsias Lietuvos 
Respublikos atstovybes Vaka
rų Vokietijoje, Italijoje ir ki
tur. Bet to dar permaža! Bū 
tina išnaudoti visas diplomati
nes pajėgas, esančias laisvuose 
kraštuose!

3. Kas daryti?
Atrodo neginčijama, kad pa 

sauliniam konfliktui artėjant ir

pilnoje 
mūsų

kont- 
atsto-

gražiai atlie- 
para-

Lietuvos Respublikos išlaisvi
nimui aktualėjant sunku pasi
tenkinti dabaritmu Lietuvos di 
plomatimu atstovavimu, bet 
reiktų jį labai labai sustiprinti, 
paremti. Suprantama, kad ne 
kiekviena ir nuoširdi parama 
yra tikrai naudinga. Parama 
turi būti tikra, nekenkianti da
bartinei atstovybių veiklai. Ši- 
parama gali būti tik garbės tar 
nyba, patariamosios ir pagalbi 
nes reikšmės ir 
rolėje atsakingų 
vybių vadovų.

Mūsų atstovai 
ka savas pareigas, bet 
mos niekuomet neperdaug. 
Kas galėtų būti patarėjais ar 
pagalbininkais sunkiose darbo 
aplinkybėse? Prityrę diplo
matinės veiklos ir visuomeni
nio darbo veikėjai, pakviesti 
pavieniui ar būrelyje garbin
gai ir konkrečiai diplomatinei 
veiklai. Kviečia veikiantieji mū 
sų atstovai — nepaprasti pa
siuntiniai ir įgalioti ministe
rial, Charge d’Affairs ir jų pri 
tarimu karjeros konsulai. Čia 
nieko nauja nėra. Kaikurie mū 
sų atstovai ir iki šiol tokia pa
galba gražiai naudojasi. Rei 
ketų tik šitą pagalbą kiek pra 
plėsti ir padaryti ją nuolatine.

Kad būčiau tiksliai supras
tas pasistengsiu konkrečiau 
kalbėti. Paminėsiu keletą pa
vardžių. Teatleis man suminė 
tieji, kad be jų žinios juos įvar 
dinų. Man ne asmeniški rei
kalai rūpi, bet Lietuvos Vals
tybės išlaisvinimas ir gerovė.

Be jokios abejonės pasauli
nes politikos svariausias cent
ras šiuo metu yra Washingto
ne. Čia mūsų atstovybę ir rei
kėtų pirmoje eilėje paremti. 
Tat nėra sunku! Dabar šiame 
mieste gyvena ilgametis Užs. 
reik, m-jos jurisiconsultas, tarp 
tautinių derybų nuolatinis da
lyvis ir mokslininkas prof. dr. 
jur. Domas Krivickas, buv. ne 
paprastas pasiuntinys ir įgal. 
min. Kazys Škirpa, tarptaut. 
teisės ir politikos žinovas prof. 
VI. Stanka, visuomenininkas 
adv. Balys Paramskas, netolie
se Baltimorėje gyvena prity
ręs teisininkas adv. Algirdas 
Leonas, New Yorke yra buv. 
Nep. pas. ir įgal. min. Vaclo
vas Sidzikauskas, Atstovybės 
patarėjas Dr. Antanas Trima
kas, karo atašė pik. Kazys Gri
nius ir kiti. Mūsų atstovybių 
vadovams geriau žinomi visi 
politinio ir diplomatinio darbo 
specialistai. Kodėl jų patirti
mi nepasinaudoti? Kodėl ne
pateikti svarbiąjam darbui ir 
žygiui?

Žinoma, tūlas gali manęs pa 
klausti: ką konkrečiai pakvies
tieji žmonės veiks? Juk ir taip 
visa patenkinamai atliekama ir 
aprėpiama, o Lietuvą okupa
vus ir atstovybių veikla suma
žėjusi. . . Atsakau: nuolat 
vyksta tarptautinių klausimų 
narpliajimas, labai svarbu į 
juos laiku bei tinkamai įsiterp 
ti ir Lietuvos poziciją nušvies
ti. Pavyzdžiui, Vokietija at
statoma, mums be galo rūpi 
Mažosios Lietuvos likimas, 
kiek paruošiamojo darbo, kiek

žinios
Geras lietuvių stovis respubli konų partijoje.

kas. Jei lietuviai vieningai ati 
duos oalsus už savo tautiečius 
ir skaitlingai dalyvaus rinki
muose, tai jie tikriausiai bus iš- 
linkti.
Chicagoje lengviausia darbo 

problema.
Kiek turima žinių iš laiškų, 

laikraščių ir žmonių pasakoji
mų tai ir Amerikoje ne visur 
doleriai lengvai uždirbami ar 
darbas lengviau surandamas. 
Chicagoje darbo atžvilgiu nė
ra problemos ir atlyginimai žy
miai didesni. Tų perspektyvų 
dėka kasdien vis nauji žmonės 
atvyksta Chicagon apsigyven
ti, jų tarpe ir nemaža lietuvių.

J. Janulaitis.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 

ŽINIOS
— BALFo vietos skyrius 

kovo 30 d. parapijos salėje su
rengė skaitlingą bazarą ir pie
tus.

— Lietuvių tautinių šokių 
grupė, vedama L. Zaikienės, 
vasario 30 d. pildė programą 
Holywoodo ŪSO klube. Prog 
ramą vedė ir supažindino ame 
rikiečius su lietuvių tautiniais 
papročiais „Lietuvių Dienų“ 
redaktorius Miltonas G. Star
kus.

— Stasio Šimkaus 
choras rengia savo 
koncertą balandžio 
North Star auditorijoje, 1631 
W. Adams Blvd. Programoje 
be choro dainų bus Florance 
Korsakaitės ir Vlado Baltru
šaičio duetai, ir keletas baleto 
numerių. Chorui vadovauja 
VI. Baltrušaitis.

— Šv. Kazimiero parapija 
balandžio 20 d. taip pat ren
gia vaidybos ir šokių vakarą sa 
vo salėje, 2704 St. George St.

— Stasiaus Būdavo apysa
ka „Varpai skamba” yra ant 
roji Kalifornijoje išleista lie
tuviška knyga (pirmąji buvo 
poezijos antalogija „Žemė *). 
Knyga jau platinama. Ją iš
leido „Lietuvių Dienų“ leidyk 
la, 9204 S. Broadway, Los An
geles 3, Calif. Kaina 2.50 dol.

— „Lietuvių Dienų“ kovo 
mėn. numeris jau pasiekė skai 
tytojus. Šio numerio viršely
je telpa puiki nuotrauka ALT 
delegacijos pas JAV prez. H. 
Irumaną. Turinyje dar telpa 
10 naujausių iliustracijų iš 
Chicagos, Detroito, Watcrbu- 
rio, New Yorko, Paryžiaus, Ve 
nezuelos, Kanados lietuvių vei 
kimo. „Lietuvių Dienos“ pa
veikslais pavaizduoja viso pa
saulio lietuvių gyvenimą, neat 
sižvelgiant į žmonių politinius 
bei religinius įsitikinimus.

M. S.
DAINAVOS ANSAMBLIS 
CHICAGOS ATVYKSTA 

NEW YORKĄ
Balandžio 20 d. Dainavos 

Ansamblio koncertas įvyksta 
didžiulėje ,Carnegie Hall sa
lėje, New Yorke.

Amerika toks didžiulis žmo 
nių masyvas, tačiau tėra susi
skirstęs tik į du politinius kolo 
sus — demokratų ir respubli
konų. Šiemet įvykstant pre
zidento rinkimams abi parti
jos ypatingai pagyvino savo 
veiklą stengdamosi, kad jų iš
statytas kandidatas būtų išrink 
tas į prezidentus. Respubliko
nai numatydami, kad iš esan
čio JAV vieno miliono lietuvių 
gali gauti nemaža balsų, pa
kvietė žinomą Amerikos lietu
vių ir respublikonų partijos vei 
kėją adv. A. Olį partijos pir
mininko padėjėju ir paskyrė lie 
tuvių respublikonų grupės di
rektoriumi. Tas pareigas adv. 
A. Olis priėmė ir paskyrė viso
se valstijose savo įgaliotinius.

Galimas plieno pramonės 
darbininkų streikas?

Plieno pramonės darbinin
kai reikalauja pakelti atlygini
mus. Darbo sutartis baigiasi 
sausio 1 d. Tarp, unijos ir pra
monininkų derybos dar tebesi
tęsia. Kainų ir atlyginimų sta
bilizacijos įstaiga leidžia pakel
ti darbininkams atlyginimą 17 
su puse cento valandai, nepa- 
keliant plieno ir geležies kainų. 
Plieno pramonininkai tesutinka 
tik tokiu atveju pakelti atly
ginimus, jei jiems už plieno to
lią leistų pakelti du dolerius. 
Numatytasis plieno pramonės 
dar bininkų streikas valdžios tar 
pininkavimu iš kovo 23 d. ati
dėtas iki balandžio 8 d. Šis 
streikas paliestų 600.000 dar
bininkų.

Lietuviai išrinkime lietuvius!
Balandžio 8 d. Chicagoje 

vyksta pirmieji rinkimai, ku
riuose bus išrinkti kandidatai 
įvairioms didesnėms adminis
tracinėms pareigoms eiti vieti
nėje valdžioje. Išstatytų į pir
muosius rinkimus kandidatų 
tarpe yra ir keturi mums vi
siems gerai žinomi lietuviai— 
adv. A. Olis, adv. A. Lapins
kas, J. Spaitis ir J. F. Kimbar- 

vardo 
pirmąjį 
20 d.,

pastangų reikėtų nesigailėti. 
Toliau: priimta genocido kon
vencija, bet JAV jos neratifi
kuoja, — kiek darbo tam daly
kui sava vaga pastūmėti. So
vietai nuolat įvairiomis pinklė
mis vakariečius mėgina api
pinti, —• kiek reikia darbo, lai 
ko ir žmonių gelbėti tas pink
les išnarpalioti ir padėtį nu
sviesti. Lietuvos žmonės per
sekiojami ir naikinami, — ar 
visa padaryta jų kančioms nu
šviesti ir žiauriąjam naikinimui 
sustabdyti? Visa čia nesumi
nėsi. Darbo gaires nustatytų 
ir konkrečius veiksmus iššauk 
tų gyvenimas ir patys darbi
ninkai. Reikia skubiau eiti prie 
diplomatinio darbo talkos!

Sumaniai išnaudokime iki 
šiol nepanaudotas lietuvių tau 
tos laisvės kovos pajėgas!

Petras Rasimas.

Beveik prieš metus laiko to 
je pačioje salėje debiutavo Chi 
cagos lietuvių dainininkas Al
girdas Brazis, kuris buvo pri 
imtas į Metropolitain operą ir 
koncertavo Čiurlionio Ansamb 
lis.

Sujungęs savyje apie 80 dai 
nos entuziastų, Dainavos An
samblis yra iškilęs į pirmaeilius 
meninius vienetus ir atkreipęs 
didžiųjų meno kritikų dėmesį. 
Po kiekvieno Dainavos An
samblio koncerto pirmaeilėse 
Chicagos salėse didžiųjų laik- 
laščių meno kritikai entuzias
tiškai atsiliepė apie Ansamblį, 
giliai įvertindami lietuviškų 
dainų ir šokių grožį.

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
— Londone įvykusią Euro

pos Sąjūdžio konferenciją ko
munistai tiek per radijus, tiek 
per spaudą pradėjo bjauriau
siai dergti. Išplūsti veikėjai ne 
tik lietuviškai ir rusiškai, bet 
ypač juos išdergė Varšuvos ra 
dijas, išvadindmas „judų kong 
nesu“, drauge skelbdamas, kad 
jie gauną vis didėjančią iš 
anglosaksų paramą, pasisakę 
už Vokietijos atginklavimą etc. 
Europos tremtinių vis didėjan
tis vieningumas ir jiems teikia
ma Vakarų parama komunis
tus tiesiog siutina.

— Prie Pietų Vokietijos ra
diofono Stuttgarte spec, studi
jų rately suorganizuotose dis
kusijose apie giltos suverenu
mą iš lietuvių pusės dalyvavo, 
atstovaudami lietuvių nuomo
nei, N. Banaitis, doc. M. Bra- 
kas ir prof. Z. Ivinskis. M. 
Brakui pasiūlyta ateity, kaip da 
lyvavusiam Europos Sąjūdžio 
Londono konferencijoj, skaity
ti pranešimą apie sąjūdžio tiks
lus, o prof. Z. Ivinskis papra
šytas skaityti apie Lietuvą tarp 
dviejų imper. valstybių.

— Dešimtoji Europos Tary 
bos sesija šaukiama Paryžiuje 
kovo 19 d. Pirmininkaus Švedi 
jos užs. reik. min. Undenas. Į 
sesiją savo stebėtojus siųs ir 
lietuviai.

IŠ
Į

Dr. Mac Farlanc naujai pa
skirtas Quebec‘o provinci
jos Protestantų švietimo pa
tariamojo komiteto pirmi
ninku. Jis yra švietimo vice 
ministeris Manitobos pro
vincijoje. Jo priežiūroje yra 
CBC transliacijos liečiančios 
tarpprovincinius švietimo , 

reikalus.

Ar galėtų Rusija išdrįsti 
kariauti?

2. ANGLO BANKININKO ĮSPŪDŽIAI RUSIJOJE.

Tada, kai aš lankiausi Rusi
joje, nei kaipo keliautojas, nei 
kaipo narys „demokratiškos 
delegacijos“, aš galėjau nau
doti savo akis. Nevedžiojamas 
ir neskubinamas, nepaisant to, 
kad stebimas ir sekamas, aš pa 
kankamai pamačiau, pakeiti
mui savo pažiūrų.

Pirmoji mano klaidinga sva 
jone, kuri išnyko, buvo ta, kad 
Rusija yra nenugalima. Rusi
ja gali būti pasirengusi pra
dėti „žaibo karą“, bet aš ne
tikiu, kad ji vėl galėtų ir šiuo 
laiku be „lease lend“ (nuoma
vimo - sokinimo) pagalbos pra 
dėti ką nors kaip vesti puo
lamąjį karą.

Mano pirmas ir didžiausias 
įspūdis Rusijoje buvo fantas
tiškas senoviškumas. Daugiau 
šia viskas valstybėje buvo 
aukščiausio laipsnio griuvime.

Išvykstant iš Maskvos ke
liai yra meksfaltuoti (smaluo
ti) tik tam tikrą atstumą, o vė
liau sumažėja į siaurus kelius

ar pereina į skaldytų akmenų 
kelius ar vieškelius.

Aš netikiu, kad Rusijoje yra 
geležinkelis ar kelias,kuriuo ga 
lėtume keliauti vidutiniškai 
daugiau, kaip 30 mylių per va 
landą. Ten nėra sunkiam 
transportui kelių, o taip pat 
kelių, kuriais tai galima būtų 
vykdyti. Rusų transporto sis
tema yra jau pertempta ligi nu 
trūkimo taško be pridedamo 
karo judėjimo krovinio.

Išdavikiškos uždangos. Są
lygos, kuriose daugumas mies 
to rusų gyvena yra blogesnės 
negu ką nors esu matęs netgi 
blogiausiose Dublino ar Neapo 
lio vietose. Perpildymas — su 
sigrūdimas yra neįtikėtinas — 
aš radau 11 šeimų gyvenančių ja kariaus, kada politbiūras 
vienoje mažoje bažnyčioje. Mo nuspręs, kada atėjo laikas. Ta- 
liniai ir mediniai namai yra ne čiau jei jos geležinkeliai, ke- 
paliesti nuo revoliucijos. Jie Irai ir pastatai ir tai ką ji daro 
pakrypę ir įlinkę, sutrupėjusio jiems yra koks nors rodiklis, 
mis čerpėmis. Būtų sunku pa- tada Rusija turi priežasčių pa
tikėti, kad jie yra gyvenami, silikti taikoje.
jei ne langų uždangos. Moder- Bergždžios svajonės. Tikė-

niški pastatai yra truputį ge
resni. Tačiau net jei jie yra už 
baigti, kas yra reta, tai jie pa
našūs į parodos statybą ir kad 
tai leista pasilikti stovėti per 
ilgai. ..

Avilys. Mano antrasis įs
pūdis buvo fantastiška staty
mo veikla. Dirbtuvės, gyvena 
mų butų blokai, geležinkeliai 
ir keliai statomi kur papuola 
— beabejo, lėtai ir blogai ir 
rusų pragyvenimo lygio sąs
kaitom Yra užsimota parody
ti, kad viena diena Rusijoje 
įvykdyta daugiau kapitalinės 
statybos negu per mėnesį Ang 
lijoje. Karas daugaiu nieko 
nepadarytų, o tiktai sunaikintų 
šią programą.

Rusijos valdovams karas nė 
ra nemoralus ar nežmoniškas 
(nehumaniškas) ar net nepa
geidaujamas —• tai yra žino
mas politikos būdas, vartoja
mas, kada tai apsimoka. Rusi

jimas tuo, kad mes pagaliau 
pulsime Rusiją, yra pirmas ru 
sų tikėjimo punktas. Teorija, 
kad mes pakankamai protin
gai apsieidami su Rusija, galų 
gale įtikinsime jos žmones jų 
klaidomis, privalo atrodyti ne 
sąmonė kiekvienam, kas yra 
ten buvęs. Jokia palanki žinia 
apie vakarų pasiūlymus ar są
lygas negali pasiekti rusų vi
suomenę. Dar toliau, yra la
bai abejotina ar rusai yra pa
jėgūs atsiverstis, net jei mes 
galėtume pasiekti jų ausis. Vi 
si rusai, kuriuos sutikau, ar 
tai tarnautojai ar taxi šoferiai 
buvo aiškiai matomai paten
kinti esamu režimu; jie visi kai 
bėjo su užsidegimu, aklu įsiti
kinimu ir aiškumu, kas, aš įsi 
vaizdinu, padarė ir pirmuosius 
krikščionis taip užsispyrusius. 
Šitoks laikymasis yra visuoti
nas. Nepatenkintieji yra jau 
prieš daug laiko pakeisti ar su 
tvarkyti. Tikėjimas vidaus su 
,kilimu yra bergždžias (tuš- stipraus karo meto kontakto 
čias). Joks sukilimas negalė su vakarais, negali būti perver 
tų būti organizuotas. Joks są tintas. Laike trumpos vaka- 
mokslininikas nedrįstų kuo rų Rusijos okupacijos, vokie- 
nors pasitikėti. ėiai, pavyzdžiui, nutiesė dau-

Galų gale, šalis vadovauja- giau meksfaltuotų (smaluotų) 
ma tokių patyrusių revoliucio kelių, negu kad iš viso yra So- 
nierių kaip Stalinas, kurie ne-vietų Sąjungoje. Užtenka

bus sukvailinami jaunesnių pa 
mėgdžiotojų.

Ilgas spaudimas.
Kaip gi tada atleisti dabar

tinį nepakenčiamąįtempimąEu 
ropojei Apsiginkavimas eina 
toliu. Lygiai svarbu, bet ma
žiau matoma, kad mes privalo
me stiprinti geležinę uždangą 
dėl sekančių samprotavimų.

Trečias ir stipriausias įspū
dis apie Rusiją kiekvienam yra 
jos pilna kūrybinio sugebėji
mo mintis. Visa kas Rusijoje 
reikalauja kjūrybinib pajėgu
mo prilipo .1920 mt. Tai liečia 
architektūrą, tapybą, scenos 
dekoravimą, knygų produkci
ją, drabužius ir kt. Kada tik 
šiek tiek kūrybinis gabumas 
(sugebėjimas) yra svarbu Ru
sijai, kai pmokslo ir karinėse 
srityse, tai yra importuojama 
iš Vakarų.

Žinoma, akstinas (paskatini
mas), kurį Rusija gavo iš savo 

trumpiausio žvilgsnio į Rusiją, 
įrodymui, kad tik nuo karo ji 
pradėjo daryti bet kokią tikrą 
pažangą.

Visa Rytų - Vakarų prekyba 
turėtų sustoti. Tuo pačiu lai
ku „akis už akį“ tarptautinė 
politika turėtų būti įvesta. Vi 
si įžeidžianti suvaržymai, ku
rie yra pritaikinti Vakarų dip
lomatams, turėtų būti pritai
kinti rusams Vakaruose. Ru
sai negalvos apie mus blogiau 
už šį apsiėjimą, nei panašiai 
griebsis aro, nes niekas negali 
juos padaryti daugiau nedrau
giškus mums, kaip jie yra da
bar.

Cvarbu yra susivokti, kad 
Rusijos režimas priklauso nuo 
jo gyvenimo su kapitalistiniais 
Vakarais ir kad atlyginti tai be 
nuostolių, mes reikalingi tik
tai tvirtam užšaldymui šalto 
karo ir Rusijos izoliacijai.

Jeigu Rusija bus atsiskyrusi 
nuo Vakarų, tai nors jos žmo 
nes dirba sunkiau negu mūsiš
kiai, ji lėtai taip kris atgal (at 
siliks) kad aras, galbūt laike 
vienos generacijos, pasidarys 
neįmanomas.
Sulietuvino J. Skaržinskas.
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas

HENRIKAS NAGYS 
Pragiedruliai ir viltys.

Lietuvis rašytojas tebegyvas turėtų šokti, devyniomis slapy 
— tokia šių pastabų poteks- vardėmis prisidangstę, viešu- 
tė. Dar kartą pervertę 1951 mon ir kolioti tariamus „skriau 
metų lietuviškojo rašto lenty- dėjus“. Laikas negailestingas 
nas, įsitikinsime tokio tvritini----- jau šiandien daugeliui aky-
po pagrįstumu.

Lietuvis skaitytojas taip pat 
tebėra gyvas ir imlus — norė
tųsi pridurti. Prisiminkime tik 
tai anuos Venecuelos lietuvius, 
paaukojusius 1500 dolerių lie
tuviškos knygos premijavimui. 
Jie savanoriškai — niekeno ne 
raginami — sudėjo minėtą su 
mą, paprašydami ją įteikti už 
1951 metų geriausią lietuvių li
teratūros kūrinį. Tai vienas iš 
pačių šviesiausiųjų žygių, ku
rie pasiliks visam laikui žmo
nių sąmonėse ir mūsų tremties 
kultūros istorijoje.

Lietuvis leidėjas — šių lai
kų mūsų rašytinio žodžio knyg 
nešys — lygiai taip pat nenu
leidžia rankų. Jis kaskart ver
tingų knygų įtraukia sąrašuos 
na, stengiasi nors minimaliai 
atlyginti rašytojui už jo kūry
bą, kviečia gerus ir prityrusius 
dailininkus papuošti savo lei
dyklos leidinius, skelbia ir pla
tina tarp skaitytojų gimto žo 
džio meilę.

Su pasitikėjimu ir džiaugs
mu galima žvelgti į prasidėju
sius naujus lietuviškosios kny 
gos metus. Leidyklų progra
mos žada daug naujų ir įdomių 
veikalų.

Ir mūsų spauda, atrodo, nu
tarė uždaryti duris siautusiems 
joje keistiems „poleminin- 
kams“, kurie jau buvo sukėlę 
skaitančioje visuomenėje kok
tu ir negerą skonį: tarytum, 
dėl kiekvienos griežtesnes 
(nors literatūriškai teisingos) 
kritikos apie silpnesnę knygą, 
pats autorius su pulku giminių

TOLERANCIJOS IR HUMANIZMO

IV.

vaizdu, kaip be jokio garso din 
go, 1945—1950 metų laikotar 
py subujoję, gausūs „nedaver- 
tinti talentai“.

Tebūna tačiau šių pastabų 
pabaiga šviesi: rašant paskuti
niuosius sakinius, mus pasiekė 
žinia, jog 1951 metų Rašytojų 
Draugijos premija paskirta 
Ruigiui Andriušiui už jo lyrinę 
apysaką „Sudiev, kvietkeli!“ 
Toli Australijoj, kuriam nors 
Adelaidės tramvajuje konduk- 
toriaujančiam autoriui, (o skir 
tingas toks važnečiojimas nuo 
anojo su žemaituku po Euro
pą!) siunčiame nuoširdų svei
kinimą. Už jo dailų ir polėkin 
gą beletristini žodį ir už at
kaklią kovą, kurią jis laimėjo, 
grįždamas iš publicistikos ir yra prašomi balsuoti už Albiną 
feljetono atgal į grožinę lite- " — 
ratūrą. Ar tiktai nėra jis mū
suose tuo atžvilgiu unikumas? 
Daug lietuvių rašytojų nuėjo 
priešingu keliu, o tiktai vienas 
grįžo. . .

ALBINAS S. TREČIOKAS 
dirba SLA narių naudai virš 25 
metų. ;Buvo SI.,A seimuose iš 
rinktas1 Į Apšvietos ir Finansų 
komisijas ir pavyzdingai dir
bo jose 10 metų. Taip pat be 
pertraukos yra SLA 245 kuo
pos ir 5-to apskričio valdyboje 
virš 25 metų. Be to, jis yra 
New Jarsey ir New York vals 
tijų pripažintas apdraudimo ži 
novas. Todėl visi SLA nariai

S. Trečioką į SLA Centro 
Iždininko vietą.

SLA 245 kuopos ir SLA 5-to 
Apskr. Valdybos nariai.

UGDYTOJAS
Poetas Par Lagerkvist.

RAŠO DR. G. L ŽIDONYTĖ.
dėlto turėtų tapti herojumi.

Dar sykį prisiminkime, kad Barrabas miršta ant kryžiaus 
Lagerkvistas dalykus ir žmo- religiškai neapsisprendęs, bet 
nes stebi ne dogmatiko, polici- mele jo sridyje jau gimusi, 
ninko ar kalėjimo prižiūrėtojo 
akimis, o psichologo ir moralis
to. Akmenimis užmušamas 
Krikščionis, ant laužo sudegina 
mas „heretikas , požemiuose 
kankinamas šiandieninis laisvę 
pamilęs anti-totalitaristas turi 
savo įsitikinimus, kurių nei ak
mens neužmuš, nei liepsnos ne 
sudegins. Nelieskim žmogaus 
dvasios didybės, nesikėsinkim 
į jo sąžinę. Judas, pasikėsinęs 
prieš šios rūšies didybę, pats sa 
ve nubaudė. Judo žmogišku
mas, glūdįs jo sąžinėje^ negin
čijamas. Kiekviename žmogų 
je yra dalis Judo tuštybės ir 
gobšumo, kiekviename yra ir 
ta pati kančia. Šitokiu žmo
gaus idealizmu Lagerkvistas 
primena prancūzų rašytoją Ca 
mus, kuris šių dienų pairusiam 
pasauliui stato besąlyginį rei
kalavimą : nevartoti mirties 
bausmės, išlaisvinti žmogų iš 
baimės. Savaime suprantama, 
kiek toks reikalavimas velka 
paskui save aliuzijų ir išvadų.

Pastabas baigiame. Jos bu
vo fragmentinės: nevisos kny
gos, išleistos 1951 metais, ap
tartos (priežastys buvo nuro
dytos anksčiau), o ir apibūdin
tosioms būtų reikėję daug dau 
giau vietos ir laiko, kurių ta
čiau laikraščio apimtis nega
lėjo suteikti. Tikėkimės, kad 
dar šiais metais pasirodys tik 
literatūrai skirtas leidinys, ku
rio puslapiuose kiekviena, rim
tos kritikos verta knyga, galės 
būti nuodugniai ir išsamiai na 
grinėjama.

Pabaiga.
■g=ŽC' raa," ■■ ■»' -įC—»

Moksto-technikos naujienos
KABANTIS TRAMVAJUS LOS ANGELES MIESTE.
Los Angeles miestas ruošia

si statyti kabančio tramvajaus 
liniją (monorail). Kaliforni
jos valstybė jau išleido įstaty
mą šiai 44 mynų ilgio linijai 
nutiesti iš šiaurės Van Nuys į 
Long Beach Los Angeles Ri
ver slėniu. Projekte numatyti 
du bėgiai: po vieną kiekvienai 
važiavimo krypčiai. Plienines 
atramos bus kas 70 pėdų, V 
formos. Vagonėliai važiuos 16 
ir daugiau pėdų aukštyje vid. 
38.1 m-h (maxim. 55 m-h) grei 
čiu, maždaug 
čiau už žeme 
tramvajus, 
vagonėlius eskalatoriais, 
jektui įvykdyti reikės‘nuo 
iki 80 mil. dol.

IŠBANDYTI GALINGI 
BOMBONEŠIAI

Šeši galingi bombonešiai
36, skirti nešti atomnes bom- serga nosinės vartotojas. Visi

4 kartus grei- 
važiuojančius 

Keleiviai pakils į 
Pro- 

60

B-

bas tolmomis distancijomis, 
skrido be sustojimo iš Ameri
kos, Texaso, į Afrikos šiaurę- 
Maroką ir sugrįžo atgal, išsi
laikę ore 48 valandas.

NOSINĖSE DAUG BACILŲ
Anilijoje gydytojai tyrė dro 

bines vartotas nosines ir rado, 
kad supurtyta nosinė atpalai- 
doja apie 150 tūkstančių baci
lų, t. y. paprasta akimi nema
tomų gyvuliukų, kurie nosinėn 
patenka iš nosies.

Kadangi drobinė nosinė ke
lis kartus išimama iš kišenės, 
tai su kiekvienu jos išsiėmi- 
mu ir panaudojimu nusivalyti 
nosį kaskart paskleidžiama ore 
apie 15 tūkstančių bacilų. Jei
gu tos banilos yra piktybinės, 
tai jas įkvėpdamas kaimynas 
gali apsikrėsti ta liga, kuria

nu

todėl žino, kad labai lengva ap 
si'krėsti nuo šalčiais-sloga ser 
gančio asmens.

Štai kodėl yra labai patarti
na naudoti popierines (Kli- 
nex) nosines, nes jos po pirmo 
panadojimo išmetamos į šiukš ją pažadinti reikėję tik tyro 
lių dėžę.

BOSTONO TURGAUS 
PROJEKTAS.

Centrinis Bostono miesto 
maisto produktų turgus bus 
perkeltas iš senamiesčio į 
South Bostoną. Naujoji stato
ma autostrada, kuri apjuosia 
visą Bostoną, verčia paskubinti 
turgaus projektą, nes dalis se
namiesčio turės būti išgriauta. 
Naujoji 170 akrų turgavietė 
su moderniomis halėmis bus ne 
toli lietuvių gyvenamo centro. 
Sąmata 18,5 mil. dol. Dalis 
ploto bus „atimta“ iš Atlanto 
įlankos ir atitverta pylimu, 
kaip Olandijoje. • Projektą dir
ba Praeger - Maguire iš New 
Yorko ir Fay, Spofford & 
Tharndike Bostone, kur tarnau 
ja ir du lietuviai inžinieriai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
„Aidai“ 1952 m. 3 nr. Turi 

ny: Dr. Viliamas apie valst. 
sienas, J. Grinius apie liter, 
ir meno kritiką, Dr. Celiešius 
apie egzistencijos sąveiką, J. 
Lingis apie Baltoskandijos 
kult, liečiamą, poezija, apžval
ga, iliustracijos. Nr. įdomus.

Axel Munte. SAN MICHE
LE KNYGA. Antras leidimas. 
„Terra“. Kaina 2,50 et. Garsi 
knyga garsaus autoriaus. Lie
tuviška jau antra laida. Gau
nama „Nepriklausomos Lietu
vos“ redakcijoje. Patariama 
jsrgyti visiems.

Išvadoje dar ir šiandien La 
gerkvistas tebėia pesimistas. 
Jo pasaulis yra ribotas. Eksta 
zė jam svetima. Jis nepreten
duoja i įeliginį visažinojimą. 
Gal būt tai yra aukščausia iš
imtis. Kiekvienu atveju, La- 
gerkvistas labai ryškiai atsto
vauja skeptiškojo heroizmo sro 
vę, kuri šių laikų literatūroje 
y ra viena būdingiausių.

Kaip artistas, menininkas La 
gerkvistas yra įdomus ir origi
nalus. Prozoje ir dramoje jis 
vartoja turtingą žodyną, bet 
trumpus, kondensuotus saki
nius, kupinus gilios prasmės, 
jo kūryboje žodis tikrai atlie
ka savo misiją išreikšti tuo me
tu žmoguje vykstančią jo dva
sios būseną. Visi žodžiai yra 
rūpestingai parinkti, ryškūs, 
neišvengiami. Dialogų beveik 
nėra. Ankstyvesnėj savo kū
ryboj autorius buvo kraštuti
nis ekspresionistas, nekreipė 
dėmesio į stilistikos ar logikos 
reikalavimus. Pasaulį palietė 

Tolerancija meilė ir pašiau- savo nekontroliuojamos vaiz- 
kojimas, kad ir kaip silpnai ru- duotės pagalbą, 
sentų, niekad neapleidžia žmo- mas su realybe, 
gaus. Dramoje Žmogus be sie
los, vyriausias veikėjas įrodo, siškesnės, daugiau realistiškos, 
kad jame siela yra gyva, ir kad

nesiskaityda-

Vėliau jo formos tampa kla

tačiau jos nepraranda savo mo
dernumo. Ir turiniu ir stilium 
Par Lagerkvist pilnutinai ata- 
tinka šių dienų pasaulio nusivy 
iimą ir nerimą.

Savo teatro veikaluose, anks 
tyvesnysis Lageikvistas varto 
jo, kaip jau minėjome, origina 

dvasioje išgyvena neapykantos hą scenos techniką, plačiau nau 
ir meilės jėgų kovą. Jis netgi dodamas šviesų efektus. Pir- 
sukelia ypatingų simpatijų, nes muose jo veikaluose reiškėsi ir 
iš prigimties nereligingas, skep 
tikas, savo akimis stebėjęs 
kaip prietarai, ekstazės, įtaigos 
kūrė pirmuosius krikščionybės 
metmenis, kokiais nekritiškai 
vertinamais faktais rėmėsi ste
buklai, ir vis dėlto jis nepapras je stovi grupė būdingų asme- 
tai jaudinasi pirmųjų krikščio nu, kurie viens po kito išeina 
nių skelbtu meilės principu, 
nors jo nesugeba išsiaiškinti.
Jis mato, kad žmonės vieni ki priemonės nesiskaito su realy 
tų nemyli, o gyvena bendruo- be. Jo realybė yra vidinė. Vi- 
menėmis vien tik savisaugos 
instinkto vedini. Kodėl tad 
reiktų išmokti mylėti? Čia ir 
glūdi didysis Lagerkvisto 
klaustukas, kuriam jis pats at
sakymo dar neduoda. Nesiūly
damas jokios metafizinės ar re 
Ilginės sistemos, jis tik prieš pa 
stato, efektyviomis stiliaus 
priemonėmis, dvi buitis — pa
saulį meilėj ir pasaulį 
lės. Skirtumas yra 
džiantis visą paslaptį, 
galutiname rezultate 
kvistas vis dėlto lieka skepti
kas. Pasaulis blogas, mylėti ir 
aukotis -reikia, nes tai mažina 
kančią ir blokį. Kad ir pasilik 
damas kankiniu, žmogus vis na iš daugelio modernios poe-

kenčiančio artimo žvilgsnio. 
Pagaliau net ir Barrabas (apy
sakoje Barrabas, nulėmusioj au 
toriui Nobelio premijos pasky
rimą), paleistas vietoj Kris
taus banditas, visdėlto savo

graikų choralinės dramos bei 
viduramžių misterijų įtaka. Ta 
čiau jis nemėgsta gausių de
koracijų, baldų; dramoje Leis
kit žmogui gyventi scena yra 
visiškai tuščia, tik jos gilumo

pasipasakoti savo poelgių mo
tyvus. Lagerkvisto sceninės

be mei- 
išspren- 
Taičiau 
Lager-

sas veiksmas vyksta žmogaus 
sąmonėje, konfliktas — pačia
me žmoguje. Į žmogų nukreip 
tas visas Par Lagerkvisto kū
rybinis pajėgumas ir svoris.

Savo poemoms į.Lagerkvis- 
las duoda paprastą, bet didin
gą formą, kuri derinasi su jo 
minčių gilumu. 1913 metais jis 
siūlė primityviąją poeziją kaip 
pavyzdį modernesiems poe
tams. Laukinių tautelių po
ezija, kartojanti tą pačią mintį, 
žodžius, melodiją, sudaranti at 
mosferą, kuri stipriai veikianti 
žmogaus psichiką: tai esą bū
tina menui. Savaime aišku, kū 
rybos įtaigingumas tai tik vie

VISOKIŲ TITULŲ 
REIKALU.

Pastaruoju metu spaudoje ir 
visuomenėje kilo kiek ryškes
nių pasisakymų visokių moksli
nių ir profesinių laipsnių bei 
pasivadinimų reikalu.

Vieni teigia, kad naujai at
vykusieji tremtiniai perdaug 
mėgstą vadintis profesoriais, 
daktarais, advokatais, pulkinin 
kais, generolais ir tt. Kiti sako, 
kad iš viso atsiranda vienas ki
tas asmuo, kuris be jokio pag
rindo pasivadina „profeso
rium“, „daktaru“ ir kitokiu 
vardu. Esą yra ir tokių, kurie 
šiais pasivadinimais piktnau- 
doja ir net esą kenkią geram 
lietuvio vardui. Pasitaiko as
menų, kurie maloniai ir su pui 
kia šypsena sutinka jiems ne
priklausančius profesoriaus ar 
daktaro mokslinius vardus iš pa 
taikauti linkusiųjų. Tūlas sa
lio, kad iš viso perdėtas titula- 
vimasis šiose sunkiose tremties 
sąlygose rimtiems žmonėms rė 
žia ausį ir net gerokai paken
kia patiems pasigyrėliams, ne- 
Kalbant jau apie neleistiną išsi
skyrimą iš kitų ^padorių lietu
vių būrelio, kurie seniau emi
gravę neturėjo progos pasirū
pinti aukštaisiais vardais, žo
džiu, surandama daugybė šio 
dalyko negerovių.

Atrodo, kad visokių tutulų 
reikalas smarkiai išpūstas ir per 
dėtas. Mažo būrelio nekuklu
mas negali mesti šešėlio tūks
tančiams lietuvių. Reikalas 
lengvai pataisomas.

Reikėtų vengti be žymesnio 
leikalo naudotis aukštais pasi
vadinimais gyvenime, visuome
nėje ir spaudoje. Leistina pri
siminti mokslinius ir profesi
nius pasivadimmus tik dirbant 
atatinkamą darbą, ar rašant sa
voje smecialybėje mokslinius 
darbus.

Aukštųjų mokyklų dėstyto
jai, profesionalai-advokatai, gy
dytojai inžinieriai ir tt., dirban 
tys savo profesijos darbą, spau 
dos darbininkai, JAV kariuome 
nės nariai gali vadintis savais 
pasivadinimais — profesoriais, 
daktarais, inžinieriais, seržan
tais, pulkininkais, generolais 
ir t. t. Tačiau, emigracijos pa 
sekoje atsidūrę fabrikų patal
pose, namų valymo darbuose, 
virtuvėse, kasyklose, miškuose 
ir p. turėtų laikinai pamiršti 
savo mokslinius laipsnius ar 
profesinius pasivadinimus. Iš 
tikrųjų gana juokinga klausy
tis, kada bičiuliai „dženitoriai“ 
vadina vienas antrą „pulkinin
kais“, ar „daktarais“. . . San- 

Nukelta į 5 pusi.

tikos priemonių. Visos kitos 
nemažiau reikšmingos. žo
džiai poezijoje turi būti reti, 
iškilmingi, mintis — koncen
truota, poemos struktūra dar
niai proporcinga, rimta.

Par Lagerkvistas tebėra pil
name pajėgume, ir iš jo dar ga 
Įima tikėtis ne vieno įžymaus 
veikalo.

G. L Židonytė.

LAIŠKAS I!
KAIP GYVENAME IR

Dar 1951 m. gruodžio pa
baigoje, labai lauktas mūsų tuo 
laiku, priartėjo 1952 m. vasa
rio mėnuo. Mums tas mėnuo 
yra brangus prisiminimais 1918 
m. vasario 16 d., kada buvo at
gauta taip ilgai laukta nepri
klausomybė. Kiekvienais me
tais laukdavom tos dienos, ypač 
lankant mokyklą. Gaudavom 
1 dieną atostogų ir pasiklausy- 
davom gražių bei įdomių pas
kaitų apie mūsų didvyrių veik
ią ir kovas prieš mūsų tautos 
prispaudėjus, priešus. Nors ir 
netekę nepriklausomybės, mes 
nepamiršom tos šventės. Gal 
būt užtai, ypač mes, jaunimas, 
Kada netekom nepriklausomy
bes, palikom benamiai tremti
niai ir nemažas skaičius — be 
laisviai, geriau supratom ir įver 
tinom, kiek yra brangi toji 
šventė!

Betgi mūsų dalinys nedėlto 
nekantriai laukė vasario mėne
sio.

Gruodžio pabaigoj, pirmą 
sykį mūsų dalinys pateko į Ko 
lejos fronto linijas. Bemaž vi
si pirmą sykį gavo pamatyti ii

5 OtilK
KOVOJAME FRONTE.
patirti fronto gyvenimą. Nors 
nuo pirmos į kariuomenę įsto
jimo dienos visi buvo apmoko
mi ir kuo plačiau supažindina
mi su Korėjoj kariaujama tak
tika, su jos žiauria gamta ir 
fanatiškais priešais, betgi iki 
šiol viskas buvo klasėse ir ma 
nevrų plotuose.

Šiandien atsidūrėm jau ne
be kainuotos Hokkaidoh ma
nevrų plotuose, o tikrame Kū
lėjos fronte, kovoti su užpuo
liku. Dar prieš vykstant į 
frontą, mūsų bataliono vadas, 
Antro Pasaulinio karo vetera
nas, gabus ir visų mėgiamas va 
das, pasakė trumpą kalbą, pa
drąsino visus ir pabrėžė: „Iš 
žūstančių fronte karių 75% su 
daro pirmą syk} patekusieji į 
frontą“.. .

Jau vykdami į frontą žino
jom, kad vasario mėnesį būsim 
pakeisti. Tad užtai mūsų da
linio vyrai taip laukė to 1952 
m. vasario mėnesio. Ir kiekvie 
nas drebėdamas norėjo išban
dyti, sužinoti, kokia jo bus 
fronte laimė? Štai jau baigėsi 
ir sausio mėnuo. Pasklinda

gandas, kad vasario pradžioj 
trauksimės į poilsio rezervą.

Pirmos dienos fronte buvo 
nepavydėtinos. Prie visko pri 
sidėjo nepalankus ir staigiai 
kintantis Korėjos klimatas. 
Ypač Kalėdos daug žiauresnės 
buvo negu filmuose atvaizduo
jamos. Nemanau, kad filmų 
žvaigždės ir už didelę dolerių 
sumą aukotųsi peršlapus iki pa 
skutinės siūlės. Ypač kai ten
ka kovoti netik su priešu, bet 
ir su šliaužiančio sniegą lava 
bei vandeniu.

Matot, prieš tai buvo daug 
sniego prisnigta dar ant nėįša 
iusios žemės. O Kalėdų rytą 
nustojo snigti ir staigiai pra
dėjo lyti.

Vietoj gražaus Kalėdų stalo 
turėjom po dvi dėžutes konser 
vų, kurių peršlapus, pavargus, 
visai nebuvo noro ir atidaryti, 
nors alkis jau seniai sakė, kad 
pietų laikas. Naktį pradėjo šal 
ti ir daugumo miegajnieji mai
šai įšalo. Rytą reikėjo pyku iš 
kapoti iš ledo.

Pirmas dienas neturėjom nuo 
latinio baro, tad mus siuntė 
ten, kur daugiausiai buvome 
reikalingi.

Naujuose Metuose atvykome 
jau į trečias pozicijas, kuriose 
ršbuvom iki vasario mėnesio.

Per Naujus Metus irgi dirbom 
kaip angliakasiai. Įšalusiam 
granito kalne piku ir kastuvu 
rengėm savo ginklams pozici
jas ir sau kuo šiltesnę ir sau 
gesnę vietą pailsėti.

Kojos mūsų buvo stiprios, 
nes kariuomenėj pripratom 
vaikščioti ir žygis su pilna ap 
ranga 15 ar 20 mylių buvo jau 
nenaujiena. Betgi mūsų ran
kų raumenys nebuvo gerai iš
dirbti. Ir pakirtus per dieną 
pyiku granito uolą, rankos ant 
rytojaus daugiau skaudėjo ne
gu pirmą dieną kariuomenėj 
nuo gautų penkių adatų.

Po sunkių poros savaičių dar 
oo, įsitaisėm netik sau, bet ir 
savo viršininkams puikius ir 
gan šiltus bunkerius. Pasista 
tem savo gamybos, skystu ku
ru apkūrenamus pečius. Džiau 
gėmės savo sunkaus darbo vai
siais, bei šiluma, kada tik tekda 
vo ja pasinaudoti. Apsipratom 
ir prie staigaus iššaukimo prie 
ginklo ir praleidžiamų gana 
šaltų valandų vidurnaktį prie 
jo. Nebeajudino mūsų ir prie
šas bei iš jo gaunami pailgi 
„kiaušinėliai“, kurie mūsų kuo 
pai bemaž jokios žalos nepada 
rė.

Atklydusi žinia apie vykimą 
1 rezervą ne labai dabar mus

nudžiugino. Tuo labjau, kad 
atvykęs pas mus naujas vyru
kas papasakojo, kas laukia mū 
sų rezerve. Kaip vėliau paty
rėme, tikrai jis nemelavo, nors 
kada jis pasakojo nelabai tikėti 
norėjom,

Sulaukėm ir vasario 5 d. Da 
lis mūsų turto jau buvo veža
ma į poilsio lagerį. Visi dali
nomės įspūdžiais paskutinį va
karą. Deja neteko ilgai dalin 
tis tais įspūdžiais. Suskambė
jus telefonui, šokom visi prie 
minosvaidžio. Didesnė dalis 
mūsų amunicijos buvo pareng
ta rytojaus transportui. Kadan 
gi mus turėjo pakeisti kitokios 
rūšies ginklai ir jiems netiko 
mūsų šaudmenys, tai turėjome 
veikti mes. Vos spėjom išleisti 
turimas, teko ardyti supakuo
tas. Nors ir buvo 10 F laips
nių žemiau nulio, bet teko pirš 
tines nusiimti, ir šalčio nejau- 
tėm, nes nebuvo kada galvoti 
apie tai. Vėliau galėjom ran
kas susišildyti prie vamzdžio, 
kuris buvo pakankamai įkaitęs. 
Po 4—5 valandų uždavinys bu
vo baigtas. Priešas atsitraukė 
į savo linijas, palikęs nemažą 
skaičių, paraudusiam sniege la 
vonų. O apie mūsų ginklo po
ziciją buvo nemaža krūva tuš
čių šaudmenų dėžių...

Išaušo ir kadaise labai lauk
tas vasario 6 d. rytas. Mašinos 
traukė viena po kitos rezervam

Pilnos mašinos, švariom uni 
formom su susimąsčiusiais vei
dais kanų. Tai vyrai, kurie mū 
sų dalinį turi pakeisti. Gal būt, 
jie nebuvo taip nusiminę, kad 
grįžta į linijas, nes jie jau ant- 
lą kartą atvyksta, po 20 dienų 
poilsio. Jiems frontas nėra 
toks baisus, kaip yra nupasa
kotas ir filmuose matyta pir
mą kartą. Bet taip pat jie jau 
puikiai žinojo, kiek darbo lau
kia atvykus į pozicijas ir ką 
reiškia, Korėjos kalnuose pasi 
statyti, šiltą ir saugų nuo ne- 
tiesiogės ugnies, bunkerį. Ne 
tik kad nelengva įsikasti grani 
to kalne, bet ir medžio yra sun 
ku surasti storesnio ir tiesaus. 
Daugiausia jie sukapoti sunkio 
jo kalibro kulkosvaidžio. O jei 
ir randi sveiką, tai išsišakojęs 
ir kreivas, kad ir poros metrų 
ilgio rąsto negali padaryti. Ka
da jie aplankė mūsų bunkerius, 
ne vieno veide pasirodė šypse 
na, nes jie rado tai, ko netikė
jo.

Palinkėję vieni kitiems sėk
mės, susėdome į mašinas ir lei
domės nuo kalnų į poilsio vie
tą. Su klausimu, kiek darbo ir 
koks gyvenimas laukia ten?

J. P.
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KULT 
LAISVOSIOS EUROPOS UNIVERSITETO 

REIKALU
Geriausias įrodymas tam 

yra atsiliepimas į klausimų la
pus, kurie kasmet darbdaviams 
yra išsiutinėjami. Šitas darbas

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
suinteresuoti studentai, kilę iš 
Lietuvos, gimę po 1921 m. gruo 
džio 31 d. ir turį brandos ates
tatus ar jų ekvivalentus, gali atliekamas studentams per Na 
paduoti prašymus stipendijoms 
gauti koledžo administracijai 
ligi š. m. balandžio 15 d. šiuo 
adresu: College de 1‘Europe 
Libre, 7, rue de la Paix, Pa
lis (2), France.

Savo pranešime Koledžo ad 
ministracija dar priduria, kad 
keturi penktadaliai stipendijų 
dus suteikta studijoms Stras
bourg^, kur studentai galės 
studijuoti teisę, humanitari
nius mokslus, mediciną, farma 

matematikos ir gamtos 
Stras-

ei ją, 
mokslus, teologiją 
bourg’o Universitete. Penkta
jai studentų daliai bus suteik
ta stipendijų studijuoti kituose 
miestuose ir tokiose mokslo ša
kose, kurių nėra Strasbourg’e. 
Studentai, kurie nepakanka
mai moka prancūziškai ir kurie 
gaus stipendiją,galės prancūzų 
kalbos mokytis Strasbourg’e, 
Koledže nuo š. m. rugpjūčio 1 
d. ligi mokslo metų pradžios 
(š. m. lapkričio 1 d.).

Pagal pereitų metų Koledžo 
pranešimą, studentai, gyveną 
užjūriuose, tada gali gauti sti
pendijas, jei patys kelionę ap
moka.

Platesnių informacijų apie 
Laisvosios Europos universite
tą galima gauti, rašant nurody 
tu adresu arba Mr. S. Bačkis, 
5, rue de Messme, 5, Paris, 8- 
me, France.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
J. A. V. Centro Valdyba.

DIDELIS PAREIKALAVI
MAS BAIGUSIŲ UNIVERSI 

TETUS
Federalinio Darbo Departa

mentas praneša, kad dabar yra 
didelis pareikalavimas univer
sitetus baigusių ir nebaigusių. 
Pastebima, kad baigusieji iš be 
veik visų fakultetų turi gerus 
darbo pasiūlymus. Visi nebai 
gusieji, kurie norės vasaros me 
tu dirbti, ras darbą.

tional Employment Service. 
Apie 8.000 tokių klausimų la
pų buvo išsiuntinėti gruodžio 
mėn., o sausio mėn. buvo gau
ta darbo pasiūlymų 2.400 bai
gusių ir 4.200 nebaigusių uni
versitetus. Iš jų buvo reika
lauta Federalinei Valstybinei 
tarnybai 4450 baigusieji ir 
1.300 nebaigusieji.

Pradedamasis atlyginimas 
siais metais yra aukštesnis. Bai 
gęs inžinierius gaus vidutiniš
kai pradžioje 275 dol., ekono
mistas gaus vidutiniškai 225 
dol. ir baigęs žemės ūkio moks 
lūs nuo 200 iki 225 dol.
kiai.

„BEDARBIŲ“ REIKALU
JAV ir Kanados lietuviai, ku 

lie tik sveiki ir suaugę, visi 
neveik dirba naudingą kraštui 
n sau darbą. Apie 99 procen
tai lietuvių užimti kasdieniniu 
darbu fabrike, raštinėje ar lais
voje profesijoje. Ne apie juos 
čia noriu kalbėti. Man rūpi ne 
didelis būrelis tautiečių, kurie 
nesiima pastovaus ir normalaus 
darbo, bet įvairiomis kombina
cijomis siekia lėšų susidaryti ir 
išvengti darbo. Šie „bedarbiai’ 
eina slidžiais keliais’ i rdažnai 
pakenkia geram visų lietuvių 
vardui. Jų tikrai yra nedaug, 
bet apie juos tenka kalbėti, 
kaip apie garsius savo nemalo
niomis išdaigomis.

Kaip taisyklė, lengvo pasi
pelnymo šalininkai vengia dar 
bo. Jie užsiiminėja visokiais 
amatais. Čia jie agentai, čia jie 
spaudos leidinių organizatoriai 
ir platintojai, čia jie žymūs vi
suomenės veikėjai, rašytojai, 
žurnalistai, artistai ir tt. Po 
skambiais pasivadinimais visuo 
met slypi noras pasipelnyti, nu 
skriaudžiant žmones.

Sutikau šito tipo žmonių, ku 
rie tvirtino, kad tik „kvailius

darbas mėgsta”. . . Jie suko 
man galvą, siūlydami apsidraus 
ti labai jau geromis sąlygomis 
arba stačiai prašydami pasko
linti pinigų. . . Jie tvirtino, kad 
esą labai aukšti žmonės ir eiti 
į fabriką jokiu būdu negalį. 
Vienas toks pilietis stačiai pa
reiškė : „buvau ir būsiu akto- 
num ir niekas mane neprivers 
dženitoriauti“... Tačiau iš ko 
jis gyvena, niekas negalėtų at
spėti. Antras vaidina rašytoją. 
Jis savo būsimam leidiniui pri 
rinko pinigų. Nemažai ir pri
siskolino. Daėjo iki to, kad 
FBI agentai turėjo gelbėti šio 
žmogelio skolas tvarkyti. Be ki 
ta FBI buvo svarbiausia nu
statyti, iš ko tas veikėjas gy
vena nieko nedirbdamas. Šiaip 
taip išsikrapštė iš bėdos, bet ar 
ilgam? Buvo ir toks gudruolis, 
kuris užsimanė sau pragyveni
mą sudaryti iš jo organizuo
tos tremtinių bendruomenes. . . 
Dalinai pasisekė; pelnė arti 
1000 dolerių, bet dėl pašalinės 
intervencijos karvutė užtrūko...

Yra ir daugiau panašių.

l ' t

VEDA SKTN. INŽ.J. BULOTA.
SKAUTŲ SVEIKINIMAS 

PER „AMERIKOS BALSĄ“.
Kovo 8 d. „Amerikos Balso ’ 

(Voice of America) programo 
je buvo perduotas New Yorko 
liet, skautų tunto sveikinimas 
Lietuvoje kovojantiems bro

Mano patarimas būtų vie
nas: jei kreipiasi į padorų lie
tuvį šitokie veikėjai, tai pirmas 
jiems klausimas; ką dirbi ir iš 
no pats gyveni? Jei paaiškės, 
kad niekur nedirba, tuomet kai 
ba labai trumpa — pasiješkok 
pirma, sveikas, darbo, o po to 
ateik su manim kalbėti,

Su tokiais lengvo pragyveni
mo kombinatoriais reikia griež 
čiau elgtis, nes jie be reikalo 
gaišina laiką, mėgina niekais 
paversti labai sunkiai uždirba
mus dolerius ir, kas svarbiau
sia, savo avantiūromis kenkia 
lietuvio vardui ne tik tautiečių, 
bet ir kitataučių tarpe. Mažiau 
pasitikėkime visokiais „bedar- 
oiais“ ir apie juos grynus fak
tus skelbkime visuomenei. 
Chicago. R. K.

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- 
uva“, 7722 Georg str., Ville 

Lasallle, Montreal, P. Q.

liams.
Kitądien Lietuvos skautų 

globėjui Šv. Kazimierui skir
toje iškilmingoje tunto sueigo
je buvo paskelbti N. Yorko 
tunto literatūrinio konkurso 
laimėtojai. Pirmieji buvo skau 
tai vyčiai, antroji vieta atiteko 
vyresniosioms skautėms, bet ne 
daug atsiliko ir skautai-tės. Ge 
resni kūrinėliai buvo paskaitys 
ti sueigos dalyviams, kartu su 
svečiais sudainuotos kelios dai 
nos, o jaunesniosios skautės su 
vaidino „Meškiuką Rudnosiu- 
ką“.

Tuntą sveikino Lietuvos vi
cekonsulas p. Stašinskas, J. 
Audėnas, B. Kulys, kun. Pakai 
niškis, sktn. E. Putvytė, sktn. 
A. Samušis ir sktn. P. Laba
nauskas, kuris įdomesnius suei
gos momentus įrašė į juostas 
„Amerikos Balso“ transliaci
joms.

METINĖ CHICAGOS SK. 
VYČIŲ SUEIGA.

Aną savaitę Chicagos Lietu 
vių Auditorijoje buvo metinė 
Pulk. J. Šarausko vardo sk. vy 
čiii draugovės sueiga. Nenuils 
tarnas dr-vės vadas pasktn. 
Albertas Augustaitis, po duo
tos veikimo ataskaitos, buvo ir 
vėl perrinktas toms pačioms 
pareigoms. Sueigos svečiai — 
sktn. M. Jurkšas, sktn. kun. J. 
Vaišnys, sktn. S. Rudys, pas
ktn. V. Mantautas ir sktn. B. 
Kviklys, kalbėdami sk. vy
čiams, juos sveikino ir davė pa
skatinančių minčių tolimes
niems darbams.

STUD. SKAUTŲ SUEIGA 
BOSTONE.

Kovo 16 d. sktn. V. Barmie 
nės bute buvo Akad. Skautų 
Sąjūdžio Bostono skyriaus su
eiga. Skaitlingai susirinkę 
stud, skautai-tės aptarė savo 
veikimo gaires. Numatoma rem 
ti stud, skautus Vokietijoje, 
telkti lėšas savo pačių studi
joms tęsti, rengti diskusinius 
pašnekesius su vietos skauti
ninkų ramove, iškylauti ir efek 
tyviai talkininkauti skautiškai 
spaudai. Sueigoje buvo aptar
tos vieno diskusinio straipsnio 
mintys skaut. spaudai.

Šio skyriaus du filisteriai ir 
du senjorai vytiečiai labai efek 
tingai pasireiškė neseniai pasi
baigusioje korespondencinėje 
Skautų Brolijos vadų sueigoje, 
dalyvaudami jos .prezidiume.

JAUDINANTI RADIJO 
PROGRAMA.

Kovo 16 d. Bostono jaunes
niosios skautes, vadovaujamos 
Vidos Karosaitės, pp. Minkų 
Lietuvių Radijo Korp. progra
moje pravedė vaizdelį „Lietu
va Brangi“. Gražios mažųjų 
skautukių deklamacijos lietu
viškų dainų fone 
klausytojų išspaudė 
sukėlė jaudinančius 
krašto prisiminimus.

daugeliui 
ašaras ir 

gimtojo

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

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

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
Pilnas draudimas.

Siuntin. Nr. 3—$ 6,20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaul. mėsos
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60

Siunt. Nr; 10—$ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. degintos kavos 
sv.kakavos 
sv. šokolado

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2,50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90

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

[1 sv. šokolado
12 sv. cukraus_________
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 

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

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

2
2
1
1
2

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSC0.

EXPERT CLEANING £ DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED (
CITY-WIDE PICK-UP

P AHDDEL1VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

Siunt. Nr. 24—$ 11.50 
sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. deg. kavos 
sv. kakavos 
sv. šokolado 
sv. marmelado 
s v. sūrio 40% rieb.

5 
3
2 
1
2
2 
2
2
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

Jono LADYGOS 
fbaldų ~ 

studijoje
„ARTIS“

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

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 

Telefonas MA 1006.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVE 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

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

Telefonas: HE 0100A. GAURYS.

NELAIMĖJE NETEKS! VISKO
bet

Alberto .Norkeliūnoį
Agentūroje

MONTREAL ENTERPiSES Reg’d

už $o.ot $ I MO.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.
5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.

Telefonas: CL 2363

Begyvendami giliai demokra 
tiniuose kraštuose kukliau ver 
tinkime savuosius mokslinius 
ar profesinius pasivadinimus, 
jų nepiktnaudokime ir daugiau 
teigiamu bei intensyviu darbu 
plenykime sau pagarbą. Bū
kime nuoširdžiais džentelme
nais! R- K.

Red. prierašas. Tiesą paste- 
kad profesijų ir 

reikalas tikrai 
išpūstas.

gyvenamasis 
tiktai pereina- 
daug kas yra

VISOKIŲ TITULŲ 
REIKALU.

(Atkelta iš 4 psl.) 
Lūrumas čia labai praverčia!

Be to, tiksliai naudojantis 
aukštais vardais labai jau rei
kėtų vengti nepriklausančių pa 
vadinimų. Nepriklausantieji pa 
vadinimai tikrai kenkia geram 
lietuvio vardui. Ne tik reikėtų 
vengti vadintis neteisėtu var
du, bet reikėtų atvirai protes
tuoti, jeigu koks pataikautojas 
pavadina universiteto asistentą 
— profesorium, majorą — pul 
kininku ir tt. Būtų labai pra
vartu vadintis tokiu vardu, ku
ris iš tikrųjų pagal teisėtus do
kumentus priklauso.

į
i
i

į

bi p. R. K. 
titulų neigimo 
yra perdėtas1 ir

Visų pirma, 
laikotarpis yra 
masis, ir jame
taip supainiota, kad interesuo
jantiems labai lengva jis pūsti 
ir perdėti. Taip ir daro visoki 
asmens, kurie verti nerimtų 
vardo.

Viena, tie, kas gyvena nuo 
seniau vėlesniųjų apgyventuo
se kraštuose, vartoja titulus ar 
profesijų pavadinimus ir nie
kas dėl jų vartojimo nieko 
jiems nepriekaištauja.

Lieka naujųjų ateivių titulų 
ar profesijų vartojimo klausi
mas. Šių gi galima būtų skirti 
dvi rūšis. Yra rtulų arba pro
fesijų, kurios visada ir visokiu 
atveju pagal visame pasauly 
įsigalėjusią tradiciją yra varto
jama, nežiūrint to, ar asmuo 
fiktinai dirba savo titulo arba 
profesijos darbą, ar visai nedir
ba. Profesorius, daktaras, ad
vokatas. inžinierius, atsargos 
pulkininkas ar kitas karys, 
jeigu jis tiktai pats nori, tei
sėtai tuos vardus vartoja. Kita 
dalis asmenų, jaučiasi, kad jų 
darbas nutrauktas tiktai laiki
nai, —■ jėga, prievarta, ir jie 
jaučiasi tęsią nutrauktąją eg
zistenciją, į kurią prie pirmos 
progos grįš visai teisėtai. Jie 
taip pat turi teisę vadintis ti
tulais taip, kaip jie jaučiasi.

Tiktai galima kalbėti apie 
tuos, kurie neturėjo jokių pro
fesinių specialybių arba titu
lų, o dabar dedasi kaž kuo. Na, 
bet jie jau elgiasi tikrai netei
sėtai. Bet jų tokia elgsena vi
sur būtų neteisėta.

Nebloga būti kukliems, bet 
nevisada. Kartais vietoje pa
vartotas titulas duoda labai ge 
rų vaisių, bet žinoma, tikras ti
tulas, nesvarbu kur turėtas ar 
turimas.

O bendrai kalbant titulų ar 
profesinių vardų naudojimo 
klausimas yra diugiau propa
gandos, bet ne tikro reikalo 
klausimas.

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580
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Dr. Roman Pniewski
X 
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X 
X S

X M 
X
X 
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7623* 
a 
X

Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 
klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALJSTAS.

3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

TABAKO ŪKININKAMS 
tautiečiams išpildau nemokamai 

INCOME TAX RETURNS 
Pradedant nuo balandžio mėn. 1 dienos.

CHARLES POCIUS REAL ESTATE & 
INSURANCE BROKER 

TILLSONBURG, Ont.

■»
•H

4*
K»

Tel. 829 J S

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.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., VERDUN.

priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kaino* žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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į HAMILTONO L. D. M. TEATRAS „AUKURAS“ | 
( balandžio mėn. 5 d., 8 vai. vak., stato $
X S. ČIURLIONIENĖS KYMANTAITĖS $

X 4-rių veiksmų dramą m

Aušros sūnūs I
X Pastatymas Įvyks Hamiltone, 213 James St. N. (Cent- $ 
8 ral Hali). Malonūs tautiečiai kviečiami gausiai atsi- ®
V lankyti. w
tį PRADŽIA 20 VAL. „AUKURAS“. $

H aMILTON
„AUKURAS“ IR JO KELIAS

1950 m. vasario 16 d. Hamil kime „Aukuras“ vėl išlenda su

MIRĖ SENAS LIETUVIS.
Maple Creek, Sask., mies

tely, vasario 23 dieną mirė Juo 
zas Miller, 77 metų amžiaus. 
Palaidotas vasario 27 dieną su 
bažnytinėm apeigom.

Jis atkeliavo į Kanadą 1911 
metais iš Glasgov, Scotland į 
Vancouverį, B. C. Iš ten per
sikėlė į Maple Creek miestelį, 
ir dirbo farmo.je, vėliau įsigijo 
savo farmą ir išgyveno čia li
gi šio laiko. Galiausiai farmą 
nuomavo ir gyveno mieste. Jis 
jokių dokumentu nepaliko, tai 
jo

tono Lietuvių Dramos Mėgėjų 
Būrelis išeina viešumon. Kar
tu su p. Babecko vedamu ok
tetu skelbia per CKOC radiją 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Paskui laike minėjimo 
būrelis pasirodo scenoj su K. 
Inčiūros dramos „Dr. V. Ku
dirkos“ prologu ir montažu.

Neilgai teko laukti ir prem
jeros. Gerai paruošta komedi
ja „Pirmas Skambutis“ išvys
ta rampos šviesą ir yra lydi
ma gausių aplodismentų. Pir
mas pasisekimas džiugina netik 
publiką, bet ir pačius D. M. B. 
narius. Jie tuoj pat griebiasi 
darbo. „Pirmas skambutis“ 
greit „skamba“ Toronte, o Ha
miltono publikai ruošiama dra
ma „Dr. V. Kudirka“. Šis vei
kalas turi labai didelį pasiseki
mą ir sceną išvysta net penkis 
kartus: du kartus Hamiltone, 
Toronte, Londone ir Windso
re.

D. M. B. matome kiekvienam 
minėjime ir džiaugiamės turė
dami savo teatrą, kuris pakei
čia vardą ir pasivadina: H. L. 
D. M. B. „Aukuras“. „Auku
ras“ savo vardą pristato su nau 
ju pastatymu: drama „Van
duo Canitogai“.

Bet štai, „Aukuras“ ima 
keisti vagą. Ima dažnai rody
tis scenoje ir jau ne su geromis 
komedijomis ar dramomis.

Kiek teko pasikalbėti su au 
kuriečiais, tai susidariau nuo
monę, kad jų tikslas yra grynai 
kultūrinis, o ne biznis, kad „Au 
kuras“ ne profesionalai, bet mė 
gėjai ir už savo įdėtą darbą jo
kio atlyginimo negauna.

Todėl kyla klausimas, kas 
verčia „Aukurą“ nusivertinti?

Jau buvo pradedanti susida
ryti nuomonė, kad „Aukuras“ 
atgyveno savo dienas, ir susmu 
ko. Bet štai vėl nauja premje
ra: „Mokyklos Draugai“. Šį 
kartą scenon išeina aktoriai 
tvirtai pasiryžę išsklaidyti vi
sas nuomones. „Mokyklos 
Drauguose“ publika pamato su 
tvirtėjusį mėgėjų kolektyvą.

Deja, ilgai džiaugtis tuom ne 
tenka, nes štai N. Metų šuti

nei šiuo, nei tuo.
Mielas „Aukure“, ar never

tėtų tuos farsus ir kupletus pa 
likti kitiems, kurie nėra užin- 
teresuoti dramos menu. Aš ma 
nau, jei tokią programą kaip 
1952 m. sausio 19 d. išpildytų 
sporto klubas, ateitininkai ar 
pan., gal būt pasijustume ir lik
tume patenkinti. Bet kada tai 
atlieka,,Aukuras”,daug kas pa 
galvos: ar šitokiais „kavalkais“ 
(kaip juos pavadino savo skel
bime pats „Aukuras“) mes pa 
sieksime kokių kultūros tikslų?

Į „Aukuro“ parengimus iki 
šiol lankėsi tėvai atsivesdami 
ir vaikus, bet dabar vengs, nes 
kokių dvasinių ar kultūrinių lo 
bių galima rasti kaž kokioj 
„Kanadiškoj meilėj“, kur žmo 
gus už pinigus dalinasi net žmo 
ną?

Todėl aš norėč palinkėti „Au 
kurui“, kad 1952 m. jis atsar
giau skelbimuose įrašinėtų sa
vo vardą.

Hamiltonietis.
„SLIDUS PUSMILIJONIS“ 

HAMILTONE
Kovo 15 d. atvyko į Hamil

toną Toronto lietuvių meno 
mėgėjų grupė su penkių veiks
mų komedija „Slidus pusmili- 
jonis“. Linksma ir gyva kome
dija su žaismingais dialogais ir 
komiškom situacijom, suteikė 
malonų vakaro praleidimą. Vi 
si artistai savo rolėse pasirodė 
gražiai, tačiau visų simpatijas 
užtikrintai nusinešė Kutra (P. 
Jurėnas). Žiūrovų atsilankė 
150.

LIETUVIŲ GARAŽAS.
Kuo toliau tuo didesnis lie

tuvių skaičius griebiasi savaran 
kiškų profesijų, kurios užtikri
na pastovų darbą ir uždarbį. 
Tyliai ir mažai kam žinant, 
nuo sausio 1 d. Hamiltone ati
darytas garažas. Jo savininkai 
Albertas Engelis ir Edvardas 
Gudaitis. Be jų pačių garaže 
dar dirba 3 samdomi žmonės. 
Darbo turi pakankamai ir kas 
kart klijentūra didėja, kad sa
vininkai numato vėliau geriau 
įsikūrus padaryti praplėtimą. 
Šioj dirbtuvė j atliekami visi au

farma liko valdžiai.
Stanislovas Grigaitis.

MIRĖ DAR VIENAS 
LIETUVIS.

Forget, Sask. Vasario 23 d. 
Maple Creek, Sask., mirė se
nas lietuvis ūkininkas J. Mil- 
leris, o kovo 22 dieną Forget, 
Saskatshevan, mirė antras tos 
pačios provincijos lietuvis Juo 
zas Zdanavičius, kilęs iš Ra
guvos vai., Panevėžio apskr., 
čia buvo ūkininku-farsneriu. 
Palaidotas Forgete.

Tebus jam lengva Kanados 
žemė. Lietuvis.
MIRĖ JAUNAS LIETUVIS.

Kovo 23 d., Fort William, 
Ont., mire 30 metų lietuvis Jot 
nas Umbrasas, dirbęs aukso ka 
syklose ir ten susirgęs džiova. 
Palaidotas Fort William. Vėl 
lionis kilęs iš Zarasų apskr.

to remonto darbai. Taip pat 
yra gazolino stotis. Dirbtuvė 
vadinasi Apex Auto Collision 
ir yra patogioj vietoj 139 Can 
non E. ir Elgin gatvių kampe.

ŽUVO DARBOVIETĖJ
Kovo mėn. 22 d. anksti ry

tą Steel Co of Canada darbo
vietėj tragiškai žuvo Jonas Mi
liūnas gim. 1909 m. Velionis 
priklausė vietos socialdemokra 

kuopai. Palaidotas kovo m. 
d.

tą
26

Dl.

DAIL. JONYNAS JAU PRAto reikalauja, Jonynas dirba su 
SILAUŽĖ | JAV MENO

PASAULI
(Specialiai „Nepriklausomai 

Lietuvai“)
„American Artist“, skaito

mas rimčiausiu JAV-bių dailės 
meno žurnalu, turįs apie 40. 
000 skaitytojų, balandžio mė
nesio numeryje Įsidėjo Ameri 
kos lietuvių istorijoje pirmą to 
kį straipsni apie lietuvių meni 
ninką, kuriam nereikėjo nei pa 
vardės keisti, nei nusistatymų 
mainyti. Žurnalo redaktorius 
Ernest W. Watson, pačioj ge
riausioj vietoje, pateikia pasi
kalbėjimą su V. K. Jonynu, 
įvertindamas jį aukščiausiais 
terminais. Straipsnis iliustruo 
tas aštuoniais menininko dar
bais ir jo pačio nuotrauka. 
Straipsnio pradžioje Mr. Wat
son pažymi, kiek tokie asme
nys, kaip Jonynas, yra daug 
davę Amerikos kultūrai.

Jis atsirinkęs šiuos rodomus 
darbus, kad pristatytų Ameri
kai savo naująjį menininką, ku 
rio iliustracijos, ypatingai me
no raižiniai įrodo, jo ypatingą 
genijų šiai meno šakai. Būda
mas lietuviu, jis priklauso ra
sei, kuri jau nuo priešistorinių 
laikų mokėjo medyje išreikš
ti“. ..

„Uiustrodamas Jonynas su
kuria tiesiog visai naują kny
gą. Tai jau buvo pastebėta mo 
nografijose apie jį Baden-Ba- 
dene ir kituose rašiniuose. Vi
suose jo darbuose matome jo 
linijos meistriškumą ir stebė
tiną sugebėjimą operuoti bet 
kokiais instrumentais ar tai bū 
tų teptukas, plunksna ar kal
tas. Jam vis tiek pat ar dirb
ti milžinišką darbą ar mažutes 
miniatūras, kaip kad buvo Piet 
vakarių Vokietijos pašto ženk
lai. Šie ženklai yra vieni grą
žiusių, iš bet kada psaulyje ma 
tytų“. Janyno paišyba yra 
aukštai kūrybingo menininko, 
kuris naudoja liniją, ne vien 
tik tiksliausiam reališkumo nu 
kopijavimui, bet ir savo išori
niam pasaulio išreiškimui. Kar 
tais jo darbai yra visai abstrak

JI.
DRAMOS BŪRELIO 

GASTROLĖS
Dramos mėgėjų būrelis „Au 

kuras“ dažnai kviečiamas gast 
rolių. Baiand. 19 d. išvyksta į tūs ir simboliški, neturį nieko 
Windsor su „Mokyklos drau- bendro su gamta. Jo linija yra 
gai“. Dabar būrelis įtemptai persisunkusi ugnimi —- kartais 
dirba ruošdamas premjerą tiek laukiniškai liepsnojančia, 
„Aušros Sūnūs“, kuriuos pa- bet pilnoje kūrėjo kontrolėje, 
statys balandžio mėn. 5 d. Kartais ir vėl, jei užsimojimas

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

klasišku precyziškumu kuo re
ališkiausiai perduodamas sub 
jektą. Jis yra artistas, kuris 
moka išsireikšti, kaip norėda
mas, atsižvelgiant kaip situa
cija, gerai būtų galima išreikš 
ti“. Almus.

„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS“ PLATINTOJAI.

pagal laimėjimų taškus.
J. Skaržinskas ............ 158
E. Gumbelevičius . . . . ,57 %
O. Indrelienė ................ 149
L. Gudas .................... . 133
P. Januška ................ 93
A. Gardžiūnas ........... 63
J. G. Skaistys ...... . .60
J. Parojus ..................... 59
j. Janulaitis ................ 54
Kl. Prielgauskas .... 47%
Pr. Šimelaitis ........... 47%
E. Smilgys..................... 47%
M. Meškauskas ............ 43
J. J. Juškaitis................ 33%
R. Bagdonas ................ 30
F. Gurklys .................... 30
J. Puniška .................... 30
K. Andruškevičius .... 25
K. Gudžiūnas................ 25
J. Masionis..................... 25
V. Skirgaila ................ 25
j. Leknickas ................ 15
A. Kojelaitis ................ 14
A. Frenzelis ................ 10
P. Januševičius ........... 10
A. Paškevičius ........... 10
B. Sriubiškis ................ 10
H. Adamonis ........ 8
St. Noreika........... .. 6
P. Kvietkauskas........... 5%

Visiems platintojams nuošir

PADĖKOS
Prieš kurį laiką man teko ke 

ietą savaičių praleisti ligos pa
tale Notre — 
Montrealy.

Maloniai 
geraširdžių 
lankė mane, 
ta lengvino mano skausmus, 
stiprino jėgas. Už moralinę ir 
materialinę sesių ir brolių pa 
ramą reiškiu visiems nuošir
džią padėką.

Ypatingai noriu padėkoti p. 
p. Juškevičiams, kurie, mano Ii 
gos metu tiek daui savo bran
gaus laiko. Jų nuoširdi para
ma buvo ir yra labai vertima 
man. Už tai Jums priklauso 
mano nuoširdus ači. ir pagar
ba. Vytautas Miškinis.
Arvida, Que.

Dame ligoninėje,

buvau nustebintas 
tautiečių, kurie 
Jų jautri užuojau

Surengusiems man gražų at 
sisveikimmą, š. m. kovo mėn. 
22 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje širdingai dėkoju iniciato 
riams pp. G. ir P. Rudinskams, 
pp. A. ir D. Mališkams, p. K. 
Toliušiui; kun. J. Kubiliui, lei 
ūusiam pasinaudoti patalpo
mis, Dr. St. Daukšai pravedu- 
siam šį pobūvį ir p-lėms V. Ju 
dzentavičiūtei ir A. Stsavins- 
kaitei už meninę programą.

Taip pat širdingai dėkoju vi 
siems atsilankiusiems už gra
žius linkėjimus ir dovaną.

Angelika Songailienė.

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.

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

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

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

1 TR. 7849.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

688 ALLARD Ave, Verdun. 
Telefonas HE 5853.

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

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
Import - Export

23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

! GORDON’S BEAUTY SALONI
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081. į

dus ačiū už darbą, bendradar
biavimą ir gražius rūpesčius.

„NL“.
KATYNO BYLA

Atkelta iš 2 puslapio.
Rusijos prokuroras kaltinimą 
atsiėmė, todėl vokiečiai Niurn 
berge dėl Katyno nebuvo kal
tinami.

Ši byla yra milžiniška. Ji 
tęsiama jau keli metai. Todėl 
jos medžiagai konstatuoti 
kia daugelio didelių tomų, 
galima suminėti tiktai kai 
iš tos bylos.

Pulk. Grobickis prieš dvi sa
vaites davė parodymus Vašing 
tone, kuris turi sudaręs specia 
ię Katyno piktadarybei tirti ko 
misiją. Šie nieko nekaltina, bet 
tiria patį faktą. Pulk. Grobic
kis jai davė daug vertingų pa
rodymų, už ką Toronto lenkų 
komunistų laikraštis jam pra
dėjo grasinti mirtimi.

Buv. Lenkijos ambasadorius 
Maskvoje ir dabartinis Lenki
jos egzihnės vyriausybės Lon
done užsienių reikalų ministe- 
ris p. Romeris po pulk. Gro-

PAJIESKJIMAI.
— Jieškau atvykusios į Ka 

nadą Vandos Ramūnienės (iš
vežto Itn. Ramūno žmonos). Ją 
pačią, arba žinančius apie ją, 
prašau pranešti: J. Valančius, 
194 Bloor st., Sudbury, Ont.

rei 
Čia 
kas

beckio pabrėžė, kad Katynas 
tai ne tiktai 15.000 karininkų, 
bet daug didesnis lenkų tau
tai nuostolis. Katyno byla turi 
įskelti visus, kas apie ją žino. 
Ne keršyti norima, bet norima 
surasti tiesa, kad kiti žinotų, 
jog tokie dalykai veltui nepra
eina, tiesa vėliau ar anksčiau iš 
aiškėja, nors kiekvienas pikta 
daris mano, kad jo viskas pa
daryta taip, ikad niekas apie tą 
piktadarybę nesužinos.

Gale susirinkimas priėmė re 
zoliuciją, kurioje smerkia ko
munistus žmogžudžius, prita
ria JAV kongreso tyrimams ir 
kaltina lenkų komunistus, kū
ne per Toronte išeinančią „Kro 
mka Tygodniowa“ palaiko ko
munistinę žmogžudystę ir tie
sos jieškantiems grasina mirti
mi.

«=~M ' H... i i H—1"1111 ""M l'"T" K-----

PERKI ? PARDUODI ?
REALTOR D. F. FELL tarpininkauja namus Hamil- 'įį 
tone perkant ir parduodant.
Tel. 2-7513. 203, Lister Bld, James Str, (prieš miesto
Rotušę) Jums patarnaus Jūsų tautietis

JONAS MATULIONIS
tek: 3.4252. 107, Cannon Str. East. Hamilton.

►t.;-------------U.K—W----------- . M-....................................................................................... ...

: BELLAZZI — LAMY, INC j
S TR 5151 7679 G*01** St., ViHe Lasalle J

2d* įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. * 
J Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. * 
***aa*«*****st*s***4s*ax«s4a***3;4***as**B#«fi**i*^  

Įu5®Tnioter7Wpy&1 

: DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

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

s BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
« 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. B
| Tel. TR 8351. |
g Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.!
*i«*SSS«****S«*S«**«**««***S*«#**«*«»«*M«*«’
f —--------------------------------------------------------------------------- -
į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į 

|DE luxe cleaners į 
į Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. iĮ
/ Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. j

L. J A U G E L I S
NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS.

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

į Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai
> , V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.
\ TĖVYNĖ LIETUVA
; (Our Country Lithuania) ;

Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,—
Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą:

! Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, ;
N. Y., U. S. A. ;
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. \ \ < > \ T «I; 1-.. \ I MŪSVORTAS v < „VYTIS“ — „TAURAS“
PASKUTINIS PAVASARINIS BALIUS „Tauro“ Sporto Klubas įsi- dimą. Musu stalo tenisininkai

steigęs 1951 m. rudenį, Mont- visą žiemą uoliai dirbę, taip pat
balandžio 26 dieną puikiausio- tai 1 dol., o gaunama per savai realio visuomenei, atrodo, ma- žada nepasiduoti. Taigi ir čia
je salėje, kuri talpina apie pus tę 12 dolerių draudimo. Nauji žai žinomas. Gal, kai kas ma- reikia laukti aštrių susitikimų,
antro tūkstančio asmenų, Ra- nariai gali stoti kuopos susirin no, kad jis nieko ir neveikia. O gražias rungtynes pamatyti

1952. IV. 3. — Nr. 14 (260)

TORONTO IR APYLINKIŲLIETUVIAI(ĖS)

che! gat. 485 nr., žada būti ne 
paprastas. Eina susirašinėji
mas su žvejais, kurie, galimas 
dalykas, dalyvaus tame baliuje 
ir padarys pranešimą apie gy
venimą okupuotoje Lietuvoje. 
Galimas dalykas, jeigu jie ne
galės atvykti visi (KLCT juos 
užprašė pranešimams visose 
Kanados lietuvių kolonijose), 
tai šiam vakarui gali atvykti 
bent vienas jų. Visokiu atve
ju, jeigu net žvejai ir neatvyk 
tų, tai bus kita įdomi vakaro 
programa. Todėl Montrealio 
lietuviai primenami, kad balan 
džio 26 dieną turėtų mintyje 
ir tos dienos vakarą rezervuo
tų šiam paskutiniam KLCT 
ruošiamam baliui-vakarui. Pa
rengimas įvyks salėje, kuri ne 
mažesnė už tą salę, kurioje bu
vo spaudos balius ir yra erd
vi, graži, teikianti svečiams vi 
sus galimus patogumus. Šo
kiams bus daugybė vietos, o 
jiems gros garsioji pp. Lapinų 
„Lituanicos“ kapela. Visi at
siminkime balandžio 26 d., šeš 
tadienio vakarą.

KLB-LOKo POSĖDIS
Šį penktadienį, balandžio 4 

dieną, 8 vai. vakaro ,,NL“ re
dakcijoje bus KLB-LOKo po
sėdis, kurio dienotvarkėje svar 
nūs ir skubūs reikalai.
KOMP. ST. GAILEVIČIAUS 

25 M. SUKAKTUVĖS.
Montrealiečiams pranešama, 

kad gegužės mėn. 17 d., šešta
dienį, Montrealio Lietuvių Cho 
ras rengia ikomp. S. Gailevi- 
čiaus 25 metų muzikinio dar
bo sukaktį — konhertą. Pro
gramoje, be mišraus ir vyrų 
chorų pasirodymų, dalyvauja 
Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatro aktoriai. Visi montre- 
aliečiai maloniai prašomi rezer
vuoti tą dieną Montearlio Lie
tuvių chorui.

Choro Administracija.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

p. Girinio valgykloje praėjusį 
sekmadienį išsprendė ilgoką 
dienotvarkę. Fin. sekr. agf. 
M. Juodviršis patiekė apyskai
tą : Kuopa centrui sumokėjo 
ligos draudimo įnašų $ 394,40 
ir pašalpų gavo $ 365,00, iš ku 
rių sirgusiems teko: p. Širvai- 
tienei 72 dol., p. Kardelienei 
54, p. Jasiūnienei 66, p. St. 
Juodviršiui 72, p. Joneliui 36, 
p. Šeidžiui 14 ir p. Šimelaičiui
51.

Iždininkė p. Juškevičienė 
pranešė, kad kuopos kasoje 
yra 32,85 et. Raštinės išlaidų 
padaryta 3,74 et.

Kuopa pravedė centro parei 
gūnų balsavimus. Balsavo už 
Laukaitį 2, Kalinauską 11, Dar 
gį 2, Grybienę 11, Viniką 13, 
Gugį 8, Ginkų 1, Trečioką 4, 
Maceiną 1, Mikužiūtę 10, De- 
venienę 13, Būdvytį 2, Biežį 8 
ir Šliupaitę 5.

Sekantis susirinkimas nutar 
ta padaryti gegužės mėn. pra
džioje ir bendrai — visus mė 
nesinius susirinkimus iš pas
kutinio mėnesio sekmadienio 
perkelti į pirmąjį sekmadienį.

Kuopa padarė apsidraudimą 
1000 dolerių.

Nutarta pranešti Montrealio 
lietuviams, kad draudimas sto 
ii 123 SLA kuopos nariais jau 
nuimtas ir dabar tautiečiai lais 
vai gali stoti šios kultūrinės ir 
apsidraudimo kuopos nariais. 
Mėnesiui ligos draudimas tik-

kūnuose arba kreiptis į finansų 
sekretorių p. M. Juodviršį: 
6882 Beaulieu St., Ville 
Emard, tel. HE 5956.

ŠAUNIOS VARIDINĖS 
kovo 30 d. buvo suruoštos p. 
Cipkuvienei. Dalyvavo gražus 
būrys artimųjų ir bičiulių. 
Varduvininkei linkėta ilgiau
sių metų .

LAS PAVASARIO BALIUS
LAS Montrealio skyrius, 

gegužės 3 d. liuksusinėje Mont 
realio Policijos salėje, 1152 St. 
Catherine E., rengia nepap
rastą pavasario balių, kuriame 
bus išrinkta gražiausia Montre 
alio lietuvė (ponia ar panelė) 
atsilankiusi į tą vakarą.

Dalis vakaro pelno skiriama 
besisteigiančiam Monteralyje 
Studentų Stipendijų ir Pašal
pų Fondui ir dalis Lietuviams, 
gyvenantiems Vokietijoje, ku
rie yra likę invalidai bekovo
dami už Lietuvos laisvę.

Tuo reikalu yra susitarta su 
Akademiniu Sambūriu ir Sava
noriais Kūrėjais.

Parengimų Komisija.

ATVYKO IŠ ANGLIJOS
Sekmadienį iš Anglijos at

vyko į Montrealį ir lankėsi „N. 
L.“ redakcijoje p. Albinas Za 
bulis ir p. Antanas Šimaitis. 
Trečio atvykusio lietuvio, ku
lis esąs kilęs nuo Švenčionė
lių, pavardės nepasisekė suži
noti.
ATVYKO IŠ VOKIETIJOS

Kiek anksčiau iš Vokietijos 
yra atvykę: Jonas Lingaitis ir 
Vilma Lingaitienė, o prieš dvi 
savaites yra atvykusi Kazimie- 
so ir Irmos Stankevičių šeima, 
kurią be jų pačių sudaro dūk
ios Elvina ir Jadvyga ir sūnūs 
Povilas ir Raimundas.

P. RAŽANAS 
iš vakarinės Kanados, Oxbow, 
atsikėlė gyventi į Montrealį, 
kuris jam patiko kaip skaitlin
gai apgyventas lietuvių. P. Ra 
Žanas pernai atostogas buvo 
praleidęs Montrcaly ir Toron
te.

GAUSI TALKA
Praėjusį trečiadienį „NL“ 

ekspedijuoti talkon be mūsų 
nuolatinių, pasiaukojusių bend 
radarbių, kaip M. Leknickienė, 
paneles Šulmistritaės, p. Lin- 
gaitytė, p. Poškaus ir kitų daž
niausia talkinančių, atsilankė 
dar p. Škudiene, panelės Elvi-

PARDUODAMA: 9 gabalų 
valgomojo riešuto medžio 
(Walnut) baldai, 3 gab. mie
gamojo, balto emaliaus kombi 
nuotas (anglių ir gazo) virtu
vinis pečius ir kita. Visi daik

tai gerame stovyje.
6116 Waverly St., netoli Van 

Horne.

na ir Jadvyga Stankevičiūtės, 
p. Kažukauskas, p. Puniška, 
p.Stankevičius, p.Vasiliauskas, 
Šųlmistras, p. Ražanas. Gau
siai jaunimo susirenkant, tal
kos metu ir padainuojama, 
ypač, kad talkininkų tarpe gau 
su dainininkų-choristų.

P. PALIULIENĖ, 
įmokėjusi prenumeratą praėju 
sį sekmadienį, po pamaldų, A. 
V. salėje, „N. L.” administra 
toriui, maloniai .prašoma at
siliepti „N. L.“ administraci- 

jon (Tel. HE 7920).

PLATINAMI LIETUVIO 
PASAI.

Sekmadieniais, tuojau po pa 
maldų, Aušros Vartų parapijos 
salėje šalia knygų ir laikraščių 
kiosko yra platinami Lietuvio 
Pasai ir ženkleliai. Tautiečiai 
prašomi įsigyti.

Tautos Fondo Atstovybė.

VAIKINĖ STAIGMENA 
(Baby shower) praėjusį šešta 
dienį buvo suruošta p. Celto- 
rienės bute p. Kalpokienei. 
Šios gražios staigmenos ren
gėjomis buvo p. Gurinskienė ir 
p. Slėnienė. Buvo gražios vai 
šės ir gražios dovanos būsi
mam piliečiui. Pagal aukų la
pą prancūzų labdarai surinkta 
12 dol. Vakaras praėjo labai 
gražioje ir jaukioje nuotaiko
je.

Tačiau taip nėra. „Tauro“ 
krepšinio komanda dalyvauja 
Montrealio katalikų parapijų 
pirmenybėse ir, atrodo, užims 
vieną iš pirmaujančių vietų.

Plačioji Montrealio visuome 
ne iki šio meto dar neturėjo pro 
gos matyti, kaip žaidžia mūsų 
krepšininkai. Tačiau balan- 
ūio 19 d. visi Montrealio lietu
viai turės galimumo pamatyti 
mūsų krepšininkų pajėgumą. 
Tą dieną į Montrealį atvyksta 
Toronto „Vyties“ krepšinin
kai ir jie žais draugiškas krep
šinio rungtynes su „Tauro“ 
krepšinio komanda. „Vyties“ 
krepšininkų pajėgumas yra ge
rai žinomas, tad ir rungtynės 
žada būti labai įdomios. Taigi, 
Montrealio visuomenė kviečia 
ma gausiai atsilankyti į šias 
rungtynes.' Jos įvyks sporto sa 
leje, esančioje 3461 Durolher 
str. Rungtynių pradžia 5 vai. 
30 min. po pietų. Įžanga: su
augusiems 50 centų, o sporto 
klubo nariams, mokiniams ir 
vaikams (iki 16 metų amžiaus) 
25 centai.

Be krepšinio rungtynių bus 
dar ir stalo teniso rungtynės. 
„Vyties“ stalo tenisininkai sa
vo tarpe turi aukštos klasės 
žaidikų, kurie čia atvykę ir pa 
demonstruos tikrai gražų žai-

--------vm—\-----w----------

KUN. J. PEČKYS 
neseniai atvykęs iš Paryžiaus 
ir kamendoriaująs Aušros Var 
tų parapijoje, lankėsi „NL“ re 
dakcijoje ir domėjosi kukliais 
jos įrengimais;

ARKLIENOS KRAUTUVĖ 
VILLE LASALLE

Arklienos mada Montrealy- 
je plečiasi. Steigiamos vis nau
jos arklienos krautuvės. Ne
seniai Longueuiloje aidaryta 
krautuvė sukėlė susidomėjimą. 
Verdune dabar jau yra dvi ark 
lienos krautuvės, kurių viena 
įsisteigė buv. p. Petronio krau 
įvėje. Dabar ir Ville Lasalle 
prie banko, įsisteigia taip pat 
pirmoji arklienos krautuvė.

LIETUVIŲ PARAPIJOSE
Aušros Vartų Katalikių mo 

terų draugijos susirinkimas, 
kurin atsilankė nedidelis skai
čius moterų, valdybon išrinko: 
pirm. E. Navikėnienę, vicep. O. 
Motuzienę ,ižd. A. Mališkienę, 
sekr. G. Rudinskienę, nare p. 
Piešinięnę; rev. kom. M. Sta-
niulienę ir A. Stankuvienę.

Šv. Kazimiero parapijoje 
vyksta misijos, kurias veda at
kviestas iš Amerikos vienuolis 
Petras Remeika. Misijos vyks 
ta 8 vai. ryto ir vakaro.

MARGUČIŲ VAKARIENĖ 
balandžio' 19 d. 7 vai. vakaro 
Šv. Kazimiero svetainėje ruo
šia Šv. Elzbietos moterų drau
gija.

LIGONYS
P. S. Reikauskienei balan

džio 1 d. Memorial ligoninėje 
padalyta jaknų operacija.

Serga ir pp. Šimelaičių gi
minaitė p. Prišmantienė.

Verdūnietė p. Julija Tama- 
sonienė, nukentėjusi traukinio 
katastrofoje, jau septyni mene 
šiai kai dar serga ir negali ii 
gesniam palikti lovos. Išėmus 
koją iš gipso liga komplikavo
si, ko pasėkoje ligonei tenka 
daug iškentėti.

Ligoninėn išvežta taipgi p. 
Br. Dikinienė, kurios sveikata 
tiriama.

Sergančioms linkime greito 
pasveikimo.

SUSIDARO NAUJA 
ORGANIZACIJA

Ji pasivadinusi Montreal 
district tax peayr’s association 
co. jnc. Jos tikslas esąs kovoti 
su mokesčių didinimu plečiant

kiekvienam įdomu. Draugiš
kos stalo teniso rungtynės 
įvyks Aušros Vartų parapijos 
salėje. Jų pradžia 1 vai. po 
pietų. Įėjimas — laisva auka. 
Taigi, sporto visuomenė, kuri 
seniai matė įdomias varžybas 
kviečiama gausiai atsilankyti į 
abejas rungtynes.

Rungtynėms pasibaigus, va
kare 8 vai. 1862 Wellington 
str. salėje, svečiams pagerbti 
bus linksmas šokių vakaras 
(įžanga 1 dol.). Čia bus proga 
susitikti su pažįstamais toron- 
tiečiais, nes be sportininkų, ža 
da atvykti ir šiaip gausus jų 
būrys. Taigi, visi neapleiski
me tokios retos progos ir įsi
dėmėkime, kad ti busa balan
džio 19 d. J. N.

DISKUSIJOS DĖL 
OLIMPIADŲ

Pereitais metais rudenį bu
vusiame „Draugo“ sporto sky
riuje (šio skyriaus iniciatoriai, 
nesutikdami su „Draugo“ re
daktorium, nuo š. m. vasario 
men. persikraustė į kitą liet, 
dienraštį „Naujienos“). Pr,. 
M. artėjančių olimpinių metų 
proga pajudino klausimą ar ne- 
suruošti ką nors panašaus ir vi 
siems lietuviams sportinin- 
Kams. Jis patiekė ir savotišką 
planą: olimpinėms varžyboms 
finansuoti lietuviškų laikraščių 
leidėjai turėtų apdėti savo skai 
tytojus 10 — 20 et. mokesčiu. 
Planuojant daliną kelionės ap
mokėjimą, reiktų pagelbėti at- 
vykstaniems iš užjūrių, studi
juojantiems, su didelėmis šei
momis ir kitais išimtinais atsi
tikimais. Pati programa, pri
simenant ruoštas Vokietijoj 
varžybas (jas autorius daugu
moj vadina olimpiadomis ir pa 
gal tą madą dabar kiekvienos 
didesnės varžybėlės pradėjo 
gauti „olimpiadų“ vardus), die 
nomis apsiribotų sporto žaidi 
mais, vakarais prie prožektorių 
šviesos mažiausiai kelios de
šimties porų tautiniais šokiais 
ir salėse lietuviškais koncer
tais.

Prašant skaitytojų atsilie
pimų, šia mintimi pasisakė ži 
nomasis fizkultūrininkas A. Ta 
mulynas. Jo nuomonė buvo žy 
miai skeptiškesnė ir labjau tik 
rove pagrįsta, nes, girdi, pir
ma reikalinga atlikti paruošia
muosius darbus — turėti tin
kamą organizaciją tokiam užsi 
mojimui pravesti, suorganizuo

Dėl Toronto Lietuvių Namų 
reikalingumo dviejų nuomonių 
negali būti. Jie reikalingi 
kaip paukščiams lizdas. TLNF 
valdyba, būdama artimame kon 
takte su LOK prezidiumu, 
stengiasi namų problemą iš
spręsti kaip greičiau ir pagal 
Toronto lietuvių ekonominį pa 
jegumą.

Jau yra gautas ir konkretus 
namų pasiūlymas, dėl kurio su 
savininkais vedamos derybos, 
kad geriausiomis sąlygomis 
juos įsigijus. Galutini rezulta 
tai gerit paaiškės. Šiam žygiui 
paskubinti reikalingi pinigai. 
Tat, gerb. Toronto lietuviai- 
-ės, prašome pirkti TLNF šė
lus visi be išimties. Tai ir To 
i onto Lietuvių Namai bus vi
sų lietuvių. O kurie jau pasi
rašė pasižadėjimo lapus, pra
šome mokėti grynais pinigais 
ar čekiais eilines ratas TLNF 
valdybos atstovui, budinčiam 
„Tulpės” svetainėje, pas J. 
Jurkšaitį (921 Dundas) ir pas 
j. Beržinską (1212 Dundas 
str.).

Visi atlikite pareigą sau, ne- 
ukite už durų.

TLNF valdyba.

DR. M. ANYSO PASKAITA.
Lietuvių Teisininkų d-jos už 

sieny Toronto skyrius balan
džio mėn. 5 d., šeštadienį, 4 v. 
pp. punktualiai Ukrainiečių sa
lėje, 404 Bathurst St., rengia 
paskaitą: — VLIKo ir Diplo
matijos santykių nagrinėjimas 
teisiniu požiūriu.

Paskaitą skartys buv. Klai
pėdos krašto gubernatūros pa- 
tarėjęs Dr. jur. M. Anysas.

Po paskaitos bus Teisininkų 
d-jos Toronto skyriaus narių 
susirinkimas.

LTDU Toronto sk. Valdyba.

TORONTO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS

šalpos-labdaros komiteto „Ca
ritas“ vasario - kovo mėn. pi
niginė apyskaita.

Pajamos:
1. Likutis iš praeitų

metų ....................... $ 88,97
2. Rinkliava baž-čioje $ 184.50

3. pp. M. ir J. Jokubynų 
auka ................. $ 10,—

Viso $ 283.47

Išmokėta bei paskirta išmo
kėti reikalingiems šalpos bei ne
darbo atvejais:
1. Justinui Bakučiui $ 65,—
2. Kybartienei .... $ 30,—
3. M. Markevičienei $ 30,—
4. K. Kanapkiui .... $ 10,—
5. P. Dominui............$ 30,—
6. J. Ragauskui .... $ 40,—

Likutis 1952 m.
kovo mėn. 22

Viso $ 205,—

d. . . $ . 78,47

Balansas $ 283,47

Visiems aukojusiems šalpos 
reikalams nuoširdžiai dėkoja.

Toronto „Caritas“.

MONTREALIETIS LAIMĖ
JO TORONTO BAŽNYČIOS 

KONKURSĄ

Toronto lietuvių parapija 
statosi naują bažnyčią, kurios 
projektui pagaminti buvo pa
skelbtas konkursas. Jury ko
misija pirmą premiją pripažino 
montrealiečiui architektui dr. 
A. Kulpavičiui.

„DAINOS“ DRAUGIJA

gegužės 17 dieną, šeštadienį, 
ruošia grandiozinį vakarą, ku
rio tikslas yra paremti sunkiai 
tremty gyvenančius senelius, 
našlaičius, invalidus ir kitus lie 
tuvius.

LIETUVIŲ DĖMESIUI
„Nepriklausomai Lietuvai“ 

reikalingi skelbimų ir prenume 
ratų rinkėjai bei platintojai.

Ir skelbimų rinkėjai ir laik
raščio platintojai reikalingi vi
sose vietose, kur tiktai gyvena 
lietuviai — Kanadoje, kitose 
Amerikos valstybėse, Austra
lijoje, Europoje ir tt.

Dėl sąlygų, o taip gi gauti 
informacijų, prašoma kreiptis į 
„Nepriklausomos Lietuvos“ ad 
ministraciją, 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ 
Canada.

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS,
4 juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. Į
J Neaukštos kainos. 11
į 288—6th Ave. Ville La Salle.
3 Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

miesto ūkį. Ji, pav., siūlanti 
miestui pirkti elektros jėgai
nes, kurios miestui tiekia elekt 
tą. Iš to biznio miestas esą tu
rėtų 15 mil. dol. pelno ir elekt 
ra būtų pigesnė. Pasisako ir 
dėl kitų mokesčių mažinimo.

ti išaiškinamąsias atskirų klu
bų tarpusavio varžybas, pasi
rūpinti jaunųjų sportininkų pa
ruošimu ir taip pat užmegzti 
ryšius su čia gimusiais lietu
viais sportininkais. Kitu at
veju ruošiama olimpiada būtų 
labai žemo lygio ir nepateisin
tų į ją įdėto darbo ir lėšų.

Šie du kontrastiški pasisaky 
mai vėliau išsiplėtė į žodžių 
kautynes ir jose nuėjo iki išsi
aiškinimo ar buvo reikalingos 
lietuvių sportininkų gastrolės 
JAV 1937 m. Be to, prisimin 
ta „geri“ Vokietijos laikai, ka 
da už amer. cigarečių pakelį 
sportininkai perrėždavo visas 
zonas ir pakliūdavo į įvairias 
rungtynes ir taip pat savo su
gebėjimai ruošti panašaus mas 
to susibūrimus. Pabaigoje abu 
oponentai, pasidalinę kompli
mentais, kad pro vyrišką kepu 
rę prasikišo vaikiškas protas, 
nutarė per gyvenimą keliauti 
nesusitikdami.

Tektų konstatuoti, kad spor 
to reikaluose, kaip ir kitur, su- 
fantazijomis, nežiūrint gerų 
norų, neperilgiausiai išsiversi, 
o be to, kam nors priminus jų 
neveiksmingumą, paprastai pri
imta nevažiuoti asmeniškumais. 
Dėl tų plačių olimpiadų, prisi
menant vietos sąlygas ir mūsų 
sporto klubų stovį, gal nerei
kėtų perdaug jaudintis, nes tuo 
tarpu prieš Šiaur. Amerikos

g DĖMESIO TORONTIEČIAMS |
Toronto Liet. M. Mėgėjų Grupė

j5 balandžio 6 d., sekmadienį,62 Caremont St., lenkų sa- $
Jį Įėję, stato St. Žemaičio 4-rių veiksmų dramą

i „Žmogžudžio duktė” įį Režisuoja J. Graičiūnas. Dekor. Tel. Valius. $
( Pradžia 3 vai. p. p. $
( Prašome bilietus įsigyti iš anksto. Bilietai bus parda- $ 
z vinėjami sekmadieniais, po 11 vai. pamaldų, parapijos 
( salėje. Grupės Valdyba. $

'DR: ALEKSAS VALADKA*
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

1081 Bloor St. W. — Toronto
(tarp Dufferin ir Dovercourt) .

q priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 “ 
S pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 Į

sportininkų ir organizatorių 
akis jau stovi konkretus ir rim 
tas uždavinys: geriau pasiruoš 
ti ir sėkmingiau pravesti bu
vusių Toronto žaidynių tęsinį 
būsimą šiais metais Clevelan- 
do varžybas. — alpuk —

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

D Ė ME ŠIO! ——'

Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, parūpinu tinkamomis sąlygo

mis paskolas.
Mes turime namų pardavimui įvairiomis kainomis ir 
daugiausiai lietuvių mėgstamuose rajonuose bei g-vėse.

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER 
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.
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