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Europai 
ruošiama 
federacija 

NAUJOSE PAINIAVOSE.
, Tarptautiniai santykiai juo 
toliau,' juo labjau komplikuo
jasi. Atsiranda vis daugiau 
tarptautinių painiavų, kurios 
nesiseka išrišti.

Korėjoje vis nesusitariama.
Tiesa, komunistai sutiko, 

kad reikalauti 38 paralelės 
kaip paliaubų linijos, negali
ma. Bet jie vis dar nesutinka, 
kad ta linija eitų fronto linija. 
Taip ir stovima vietoje. Tuo 
tarpu mūšiai ena vis stipryn. 
Vien per praėjusią savaitę prie
šas neteko apie 11.000 karių. 
Ore vyksta taip pat dideli mū
šiai. Nuo karo pradžios komu 
nistai jau prarado apie pusant
ro miliono žmonių, kurių apie 
pusę sudaro Kinijos kareiviai.

Irano naftos konfliktas
vis dar neišsprendžiamas. Sau 
gurno taryba delsia ir tikisi,

1 kad Iranas su Angli/a susitars 
geruoju. Derybos vyksta vsą 
laiką.

Sueco konfliktas įklimpo.
Egiptas užsikirtęs, bet netu

ri paramos. Ameriką tvirtai 
parėmė Anglijos ir Prancūzijos 
pasiūlymą sudaryti Artimųjų 
rytų saugumo sistemą, kurion 
įeitų Egiptas. Toji sistema ta
da prisidėtų prie Sueco kanalo 
kontrolės. Egiptas tačiau nuo 
to atsimetė.

Egiptas toliau gilina nesuta- 1 
rimus. Jo karalius pasiskelbė ir 
Sudano karalium. Tačiau ang
lai ir čia šakuoja.

Sudanas pagal 1899 m. 
sutartį,

iyra valdomas Anglijos ir Egip 
to drauge. Anglija dabar me
tė šūkį, kad Sudanas būtų ne
priklausomas, ir 1952 m. paža
dėjo jam parlamentą. Tuo bu 
du Egiptas Sudane jau neten
ka simpatijų. •

Į 3 did. pasiūlymą sudaryti 
Artimųjų rytų saugumo siste- 

imą,
atsiliepė arabų kraštai, 

kurie šaukia didelę arabiškųjų 
kraštų konferenciją. Visi jie 
pasryžę priimti Atlanto pakto 
dalyvių pasiūlymus ir eiti į Ar
timųjų rytų saugumo sistemą. 
Tuo būdu arabų kraštai iškyla 

■j tarptautinę areną kaip nau
jas veiksnys, kuris remia JTO 
principus — saugoti taiką.

Tuo pačiu tikslu Paryžiuje 
susitiks JAV, DB ir Prancūzi
jos ministerial, kurie tarsis dėl 
Rytų problemų. Tai įvyks 
JTO pilnaties posėdžių metu, 

kada Paryžiuj įvyks tikras šal 
tasis karas, nes Rusija į pilna
ties posėdžius siunčia 80 asme 
nų delegaciją.

Labai įdomu, kad Prancūzi
jos premjeras Šumanas lapkri
čio 26 dienos Europos Tary
bos posėdžiams ruošia nepap
rastai svarbų siūlymą —

sudaryti Europos valstybių 
\ federaciją.

Jo projektas numato Euro
pos parlamentą ir kitus fede
ratyvinius organus. Tuo bū
du, jau einama prie vienos Eu
ropos valstybės.

Intelektualinę visuomenę pla 
Čiai sudomino Amerikos žurna 
lo „Colliers“

artimosios ateities 
pranešystė.

Jis įsidėjo labai rimtų politikų 
straipsnius apie I ' '
bus po 3-jo pasaulinio karo,
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Karalaitė Elzbieta ir Edin
burgh© princas Montrealy vie
šėjo 3 dienas. Jie čia buvo pri 
imti nepaprastai iškilmingai: 
iškilmingai sutikti Montrealio 
aerodrome Dorvaly; iškilmin
gai lydėti per miestą; minių 
žmonių pasveikinti pre Wind
soro viešbučio, kame jie buvo 
apgyvendinti; sveikinti Domi
nijos skvere. Spalio 29 d. Fo 
<WWWWW<I<I<I<I<I<I<W 
ROMOJE MIRĖ VYSKUPAS 

BŪČYS
Spalio 25 d. Romoje mirė 

vyskupas Pranas Petras Bū- 
čys, sulaukęs 80 metų amžiaus.

P. P. Būčys gimęs 1872 m. 
rugpjūčio 20 d. Slavikuose, Ša 
kių ap., kunigu įšventintas 
1899 m., vyskupu — 1930 m.

Vysk. P. P. Būčys buvo di
delis visuomenės ir katalikų 
bažnyčios darbuotojas ir moks 
lininkas.

Bažnytinėje srityje — jis bu 
vo kunigų akademijos Petra
pily profesorius, Marijonų kon 
gregacijos generolas, paskuti
niu metu vad. rytų apeigų vys
kupas, Kauno universiteto te
ologijos fakulteto profesorius 
ir U-to rektorius, religinių vei
kalų rašytojas.

Visuomeninėje srityje — jis 
dirbo Krikščionių Demokratų 
partijos baruose — 
Sargo“ steigėjas, 
„Draugo” redaktorius, Krikš
čionių Demokratų partijos pro
gramos bei statuto paruošėjas, 
ir tt. Ligi paskutinių gyveni

mo dienų buvo veiklus abiejose 
gyvenimo sritys ?.

Palaidotas 1 lomoje, kame 
gyveno jau ilgo cą laiką.
i H M H----  «
kuriame bus nugalėtas komu
nistinis imperializmas.

Kas įdomu mums tai tas, 
kad įdėtame žemėlapyje Lie
tuva vaizduojama apjungta — 
ir su rytinėmis sritimis ir su 
visa Mažąja Lietuva, nes pagal 
Teherano susitarimą Rytprū
siai esą priskirti prie Lietuvos, 

i tiktai dabar juos pasigrobė 
laikus, kurie Maskva.

— JAV suimtas L. Pruseika.

KARALIŠKOJI PORA IŠ WINDSOR BALKONO SVEIKINA MONTREALIO ŽMONES
Montrealis iškilmių dienomis 

buvo labai pasipuošęs, nakti
mis didžiai iliuminuotas. Buvo 
leidžiamos rakiptos ir tt. Mi
nios žmonių buvo apgulusios 
Windsoro viešbutį ir tas: vie
tas, kuriose karališkoji pora 
lankėsi.

„NL“ red. buvo gavusi kvie 
timą dalyvauti visose karališ
kosios poros priėmimo iškil
mėse.
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ANGLIJOS KONSERVATO 

RIAI LAIMĖJO
Spalio 25 d. Anglija išrinko 

naują parlamentą. Darbiečiai 
gavo 13.877.922 balsus ir 293 
vietas parlamente, Konserva
toriai gavo 13.655.595 balsus 
ir 320 vietų parlamente. Taigi, 
balsų Darbo partija gavo dau 
giau, negu Konservatorių par 
tija, bet atstovų mažiau net 
27 asmenų skirtumu. Taip yra 
todėl, kad Anglijoje rinkimai

rūme dalyvavo hockey rungty- tetą, Canadair lėktuvų statyk- 
nėse. Spalio 30 d. lankė Me las ir Miesto savivaldybę. Spa- 
Gill universitetą, po to Molso- lio 31d. lankė Queen Mary ve 
no ir Deliormier stadionus, 
Vickerso Co laivų statyklų lio karališkoji pora lėktuvu iš 
įmones, Montrealio universi- skrido į Wachingtoną.

teranų ligoninę. Iš Montrea-

Tėvynės
Čikagos

KAS PATIRTA NEW YORKE
dą.

Vis dėlto tarybos Pfullinge- 
ne įvyko, nes susikirtus nusi
statymams, buvo pasirinktas 1 
naujas derybų pagrindas — fak 
tinio bendradarbiavimo princi
pu.

Įdomu, kad diplomatai aiš
kiai pasisakė, jog jie subordi- 
nuotis VLIKui negalį, nes jis 
nėra tas organas, kuriam jie tai 
galėtų padaryti, o pripažinę su 
bordinuojąsis, jie ir savo pade 
tį pastatytų, gali būti, į keblu
mus. Todėl, kai p. Lozorai
tis Berne sutikęs įeiti į VLIKo 
Vykdomąją Tarybą, kaip už
sienių tarnybos vadovas, jis jau 
peržengęs jam duotas diplo
matų įgaliojimų ribas, — to
dėl vėliau jis buvęs priverstas 
atsitraukti nuo to sutikimo. 
Taip susidariusi nauja padėtis, 
nes p. Lozoraitis veikia san
tarvėje su visais N. L. diplo
matais.

Susidarius naujai padėčiai, 
VLIKas turėjo skaitytis su fak 
tais ir, laikydamas (o tai pa
reina ir nuo plačiosios visuo
menės VLIKui daromos įta
kos, kad visų lietuviškųjų 
veiksnių bendradarbiavimas 
yra būtinas, jis, daugumos nu
tarimu, pasirinkęs naują, jau 
suminėtą, derybų pagrindą.

VLIKo ir Diplomatų kon
taktui bei bendradarbiavimui 
realizuoti derybų metu buvo 
sutartas organas — VLIKo 
Politinė Komisija, kurioje bū
tų svarstomi politiniai, diplo
matiniai ir net Lietuvos atsta
tymo klausimai. Kaip mato
me, susitarimas, apėjęs visus 
nesutarimų punktus, bazavosi 
grynai praktiškai ir konkrečiai. 
Tai atrodė geriausia išeitis.

Tokios žinios, gautos iš pa-
Nukelta į 10 psl.

Turiu apgailestauti, kad pla 
tesnių žinių ligšiol man vis dėl 
to apie prof. j. Kaminsko pra
nešimus ir po to sekusias dis
kusijas nepasisekė sugauti. Jos : 
laikomos, kaip kalbama, pusiau 
konfidencijaliomis, nes esan
čios per plačiai ir pergiliai 
žvelgusios į lietuviškųjų veiks 
nių santykius. Be to, esą jos 
pareikštos su prielaidomis, ap
tarimais, kurie nesą vien fak
tų konstatavimas. Prof. J. Ka
minsko buvę padaryta rezervų 
ir vilties pareiškimų, kad vis
kas tvarkysis ir eis gerėjančia 
linkme.

Vis dėlto viena kita įdomes
nė smulkmena yra nubyrėju
si į platesniąją visuomenę, ir 
aš tai „NL“ skaitytojams pa
tiekiu, bet drauge turiu paste
bėti, kad tai gali būti pareikš
ta tikslia forma, kuri visiškai 
sutaptų su pranešėjo mintimis. 
Prašau man už tai atleisti, nes 
iš antrųjų ar trečiųjų lūpų gau 
tos žinios jau negali turėti ori
ginalaus tkislumo.

Manau, „NL“ skaitytojams 
bus įdomu, jog VLIK‘o pasi
kalbėjimai su Diplomatijos še
fu nebuvo šiojo asmeninės ini
ciatyvos vaisius, bet buvo pa
siūlytos p. Balučio, pritarto p. 
Žadeikio (Prisiminkime faktą, 
kad VLIKo pirm. M. Krupa
vičius buvo nuvykęs į Londo
ną ir p. Balutį prašė tarpinin
kavimo). Taigi, N. L. diplo
matai pageidavo, kad VLIKas 
su p. Lozoraičiu išsiaiškintų rei 
kalus visoje plotmėje. Po to ir 
sekė pasikalbėjimai Nicoje.

Čia pasireiškė įdomus faktų 
susikirtimas: p. Lozoraitis atsi
traukė nuo Berno susitarimų ir 

: patiekė savo 8 punktus, o VLI 
Kas atmetė tuos punktus ir pa 

. brėžė Berno susitarimų pagrin- Winstonas Churchillis,

Didelė 
veiksnių 

krizė ■
ORO PAbTU IŠ TREMTIES

Kai VLIKas nutarė slapčiau 
posėdžiauti, visuomenę pasieka 
vis dangau visokų žinių, gali 
būti — net gandų..

Paskutiniu metu, žinoma, 
visus jaudina paskutinieji įvy
kiai, kurie vertinami kaip VLI 
Ko su Diplomatais susitarimo 
atmetimas. Toks atmetimas 
seniai lauktojo susitarimo bū
tų tikrai labai neigiamas fak
tas.

Tačiau neabejojama, kad iš 
KD grupės to siekiama labai 
tvirtai. Lietuvių Fronto žmo
nės, veikdami savo asmenine 
atsakomybe (organizacijos ne
turi), yra aiškiai ir griežtai nu
sistatę prieš susitarimus su N. 
Lietuvos Diplomatais, kuriuos 
derybose atstovavo p. Lozorai
tis. L. F. žmonės, kaip teigia 
rimti šaltiniai, griežčiausiai tą 
susitarimą kritikuoja ir viso
mis priemonėmis jam priešina 
si.

Asmeninę Šimučio ir Grigai 
:io telegramą jie aiškiną, kaip 
patys kai kam esą išsitarę, kaip 
viso ALT nuomonę, ko fakti- 
nai nėra, nes ALT sudaro juk 
visos politinės JAV lietuvių 
grupės.

žodžiu, tremtyje verda di
džiausi politiniai sūkuriai. Kaip 
pas mus kalbama, lietuviškie
ji veiksniai dabar gyveną di
džiausią krizę (pagalvokime, 
kas už tai atsakingas?).

Paskutinės žinios, kurios ma 
ne pasiekė apie spalio 13 d. 
VLIKo posėdžius, yra kiek 
skirtingos, negu anksčiau gau
tosios.

Šiame posėdyje kaikurie 
žmonės nesusiorientavę. Taį. 
viena. Antra: VLIKo rezoliu 
cija yra tokia, kad jis turėsiąs 
dar atsiklausti dil jos visus 
diplomatus ir tik tada paaiškė 
sianti visoje nuogybėje realy
bė.

Bet LF patiektoji rezoliuci
ja esanti suredaguota taip, kad 
už savo durų sudegina visus 
tiltus. Iš to ir kyla aliarmas, 
iš to kyla krizė, kuri (nenoriu 
būti blogu pranašu) grąsina iš 
siplėsti ligi toli siekiančių pa- 
sekmų. Štai kodėl mūsų trem
ties gyvenimas dabar yra atsi
dūręs labai rimtoje būsenoje.

Manau, kad lietuviai, kur jie 
begyvena, turėtų sukrusti ir 
skubiai paveikti ir VLIKą ir 
Diplomatus, kad jie galų gale 
vis dėlto susitartų. To reika
lauja visos sąlygos. (hlj).

vyksta mažoritarinės sistemos 
pagrindu, t. y. — atstovai pa
sidalinami ne proporcingai gau 
tų balsų skaičiui, bet kiekvie
noje rinkimų apygardoje laimi 
tos partijos atstovas, kuris su
renka daugiau balsų.

Be to, liberalai pravedė 6 
atstovus ir kiti dar 6.

* Tokiu būdu naujame Angli
jos parlamente Konservato
riai turi daugumą. Darbiečių 
pirmininkas Attlee atsistatydi
nęs, naują ministerių kabine- 
rą karaliui pasiūlė pavesti su
daryti Konservatorių lyderiui 
W. Churchilliui. Šis naują ka
binetą jau sudarė. Jame Win 
stonas Churchillis yra ministe 
ris ir pirmininko pavaduotojas 
teris, o užsienių reiklų ministe- 
ris ir pirminnko pavaduotojas 
yra Antanas Edenas, abu Ant
rojo Pasaulnio karo ministe
rial ir dabar užėmę tas pačias 
pareigas.

< Lietuvos X 
nacionalinė 
M.Mažvydo
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Pažinkime Kanadą.
dėjo pirmą kartą konkuruoti tiją 
su konservatyvų partija, kuri 
buvo Macdonald'o sukurta.

Šiaurės Amerikos supratimu 
abi partijos, liberalų ir konser
vatyvų buvo nacionalistinės, 
kadangi jos kreipėsi į visą 
kraštą ir į visus sluogsnius. 
Ekonominiu ir poltiniu atžvil
giu jos neturi jokių pagrindi
nių skirtumų.
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Pradedant vajų
Nusistovėjusia tradicija, kiek 

vienais metais lapkričio mėne
sį,paprastai yra pradedamas va 
dinamasis spaudos vajus. Pra
dedame jį ir mes.

Visų pirmiausia mes kreipia
mės į pastoviuosius ’’Nepriklau 
somos Lietuvos“ skaitytojus. 
Jie yra mūsų tvirčiausis pa
grindas ir ramstis, visokiu at
veju. Tai yra ta didžiulė šei
ma arba, gal dar teisingiau, tai 
ta didžiulė organizacija, knri 
šį laikraštį laiko savo organu 
ir tuo pačiu sudaro galingą jė
gą. Jos žodis, jos talka bend
ram darbui turi ne tiktai didelę 
reikšmę, bet ir didelę galią.

Mes taipgi kreipiamės į mū
sų bendradarbius platintojus, 
kurie dirba didelį pasiaukojimo 
darbą, patarnaudami savo tau
tiečiams, dėl kurių nors prie
žasčių negalintiems atlikti pre
numeratos formalumų. Mes 
juos maloniai paršome ir to
liau būti mūsų bendradarbiais 
ir talkininkais. Tuo tarpu ne
turime galimybių kaip nors 
ypatingai jiems už jų didelį pa 
siaukojimą atsilyginti, bet ta
riame nuoširdų ačiū.
Žinoma, jų darbas būtų nepaly 

ginamai sunkesnis, o kartais 
ir neįmanomas, jeigu mieli mū 
sų skaitytojai jiems netalkin
tų. Todėl platinimo reikalu, 
žinoma, daugiausia gali padė
ti, patalkinti visi „NL“ skai
tytojai. Ne veltui ir šūkis skel 
biamas: „Surask dar vieną skai 
tytoją — tuo padvigubinsi 
skaitytojų skaičių“. Tai yra 
be galo svarbu mums, ypač Ka 
nadoje, kurios lietuviškoji ko
lonija yra negausi.

Kalbant apie „Nepriklauso
mos Lietuvos“ platinimą, rei
kia suminėti vienas reiškinys, 
kuris, deja, yra faktas, kad dar 
yra tokių lietuvių, šio laikraš
čio nėra skaitę. Todėl be galo 
svarbu yra, kad mūsų platinto 
jų inciatyva siektų taip toli, 
jog jie padarytų pastangų vie
tose, ypač miestuose, suorgani
zuoti platinimo vajų, kurin bū
tų galima įtraukti tiek žmonių, 
kad jie galėtų pereiti lietuvių 
gyvenamus butus ir kiekviena
me jų pasiūlyti „Nepriklauso
mą Lietuvą“.

Tai yra ne siauras 
nors biznio reikalas, 
idėjinis, lietuvybės ir mūsų są tuva“. 
'£©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©< 
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moningumo platinimo darbas.
„Nepriklausoma Lietuva“ 

yra visų lietuvių pątriotų bend
ruomeniškas laikraštis, kurio 
tikslas vertinti kiekvieną tau
tietį kaip tautietį ir, jungti vi
sokių srovių žmones į vieną 
bendruomenę — tautos išlai
kymo ir tėvynės palaikymo tiks 
lais. KLCT šį laikraštį leidžia, 
o jos tikslas yra jungti visus 
lietuvius į vieną gražų visų lie
tuvių sugyvenimą, bendram 
darbui. KLTaryboje dalyvau
ja visokių pažiūrų, visokių po
litinių pakraipų ir visokių re
ligijų žmonės. Ir jie gražiai 
sugyvena ir susitaria. Tų tiks 
lų siekia ir KLCT organas „Ne 
priklausoma Lietuva“.

Tiesa, „NL“ nemėgsta prie 
šininkai, už tai, kad ji netar
nauja vienai kuriai partijai ar
ba kuriai vienai tikybai. Jos pa 
grindas yra lietuvybė ir lietu
vis, nežiūrint jo įsitikinimų, ta 
čiau tolerancijos, žmoniškumo 
ir gerbimo kiekvieno jų įsitiki
nimų pagrindu. Tai yra tie 
tikslai, kurių siekia visa doro
ji ir kilnioji žmonija. Tadėl 
yra didelis, gražus ir garbin
gas darbas skaityti, palaikyti 
ir platinti „Nepriklausomą Lie
tuvą“.

„Nepriklausoma Lietuva“ ne 
neigia ir partinės arba srovi
nės spaudos. Ji yra savo vie
toje ir turi savo vertę. 
„NL“ supranta ir kaikurių to
kių laikraščių nepasitenkinimą, 
kad Kanadoje yra nepartinis ir 
nesrovinis laikraštis — visų 
lietuvių laikraštis — „Nepri
klausoma Lietuva“* kuris ap
jungia visų srovių, visų Kana
doje besireiškiančių partijų ir 
nepartinius žmones.

Todėl, mieli skaitytojai, mie 
Ii platintojai ir bendradarbiai, 
atėjus platinimo laikotarpiui, 
visi būkite malonūs pasidar
buoti, kad „NL“ skaitytojų pa 
dvgubėtų, — tada nesunku bus 
kalbėti ir apie visokį patobu
linimą, be kurio juk negali bū
ti nei pažangos.

Į visus jus kreipiasi leidė
jas — KLCT, „NL“ redakcija vatyvų partijos laikinis sukrė- 
ir administracija. Jūsų, talka timas, iššakutas geležinkelio 
daug gali duoti ir nuveikti mū 
sų gražaim sugyvenimui ir su
sibūrimui į vieną didelę Jr gra-

kokio žią šeimą, kuriai atsidėjus dirbs 
bet yra ir tarnaus „Nepriklausoma Lie

Kanados politinės 
turi savo kilmę britų 
joje. Be to, žinoma, 
Amerikos aplinkuma 
pusės darė savo įtaką.

Partijos Kanadoje išsivystė 
19 amžiaus viduryje, kada vy
ko kova už atsakingą vyriau
sybę. Robert Baldwin, kuris 
buvo viršutinėje Kanadoje ir 
Louis Hippolyte Lafontaine 
Žemesnėje savo jėgas sujungė 
ir sukūrė partiją, kuri vadino
si Reform Party. Šita partija NAUJŲ PARTIJŲ AUGIMAS 
priėjo prie valdžios 1848 me
tais. Jų darbas tai buvo dide
lis žingsnis pirmyn kovoje už 
politinę demokratiją Kanado
je.

1854 m. Reform Party davė 
kelią naujai koalicijai, kuri pa 
sivadino Liberal - Conservaty 
ve Party. Šita koalicija, vado
vaujama John A. Macdonald, 
pamažu sustiprėjo ir iš koali
cijos pasidarė partija, kuri Ka
nados politiniame gyvenime 
gana ilgai dominavo.

KONSERVATYVŲ 
PARTIJA

Kanados Dominijos pagrin
dai buvo nustatyti 1876 me
tais Brtių Šiaurės Amerikos 
Aktu. Šitas žingsnis buvo at
siektas tiktai dėka konserva
tyvų vado Sir John A. Mac- 
donald'o kompromisinių suge
bėjimų, 
nisterių 
kad jis 
svajonę 
miantis 
laiko. •

J. A.

Jis, kaipo pirmas Mi- 
Prmininkas, žinojo, 

savo naujos dominijos 
galės įgyvendinti re- 

tik partija, kuri jf pa-

Macdonald savo parti
jos pagrindą platino apeliuo
damas į augantį apsaugos mui
tų šalininkų santimentą ir kai 
kurį laiką gindamas darbinin
kų reikalus.

LIBERALŲ PARTIJA
Konservatyvai savo aiškią 

persvarą galėjo išlaikyti tik pa 
sinaudodami opozicijos parti
jos, tai yra Reform arba Libe
ralų partijos, silpnybe. Ji pa
sitraukė iš koalicijos ir taip pa 
greitino konfederaciją. Jos va 
dai buvo tas jau senyvas Geor
ge Brown ir jaunas, bet nesu
prantamas, Edward Blake. Jos 
įvairios grupės bei sekcijos nie 
kuomet susivienijo bendram 
veikimui. Dar svarbesnis rei
kalas buvo tas, kad į ją buvo 
žiūrima, kaip į partiją, kuri su 
sitepė su tuo eretišku libera
lizmu, kuris Europoje iššau
kė daug revoliucijų ir todėl ka 
talikiška dvasiškija laikėsi jos 
atžvilgiu labai kritiškai.

1873 metais ji priėjo prie vai 
džios vadovaujama Alexander 
Mackenzie, o 1874 ji vėl lai
mėjo per atsišaukimą į tautą. 
Priežastis viso to buvo konser

MED. DR. STASĮ STONKŲ
p. ALDONĄ XRENIGERYTę, * 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, širdingai sveikina
D. ir K. Smilgevičiai.

STASIUI OLEKAI 
ir 

ANN GUDELITIS, 
sukūrusiems šeimos židinį, geriausios laimės ir sėkmės 
linki J. Šimkus ir J. Kutka.

„NL" PLATINTOJAI
MONTREALIS:
Gudas, Leonas, 2412 Spring

land, Ville Emard.
Gudžiūnas Kazimieras,

Bercy St.,
Parojus Juozas, 7240 

bes Avė.
Andruškevičius Kostas,

Bourbonniere, Apt. 6, Rsm.
Kvietkauskas Povilas, 

Grand Trunk, Pt. St.
Adamonis Henrikas,

Knox St., Pt. St. Ch.
Leknickas Jonas, 7659 

ral St., Ville Lasalle.
Šimelaitis Pranas,

2615

Quer-

5155

1730 
Ch. 
2336A

Cent-

1271 Allard, Verdun.
Lukas Kazys,

2586A Bercy St.
Juškevičienė Petronėlė,

3994 Rosemount Blvd., Rsm.
Bilevičienė A.,

2547 Montgomery St.
TORONTO:
Indrelienė Ona,

202 St. Clarens Avė.
Sriubiškis Bonifacas,

42 Delaware Ave.
Skirgaila Vladas,

2044 St. Clarens Avė.
Šarūnas Vladas, (Toronto skau

tai). 37 Indian Trail.

skandalų.
Tokie vyrai, kaip W. S. Fiel 

ding ir Clifford Sifton rėmė 
liberalų partiją ir ji nuo savo 
doktrinalinio liberalizmo atsi
sakė ir tokiu būdu pasidarė ats 
tovaujama visoje Kanadoje. 
Visos šitos aplinkybės jai

Grigaitis Kęstutis,
750 Dundas St., W.

Pranckūnas Sigitas, 
92 Crawford St.

Masionis Jonas,
583 Dovercourt Rd., 

Januševičius Petras,
168 Concord Ave.

| Juškaitis Jonas J., 
K 907 Dundas St. W.
į HAMILTON:

Gumbelevičius Eduardas, 
123 Robinson St.

* Prielgauskas Klemensas,
51 York St. (Fischer's Htl.)

WELLAND:
Skaistys Gediminas J.,

pa-

KITUR:
Frenzelis Augustinas,

190 Felan Avė.,
Oakville, Ont.

Januška Petras,
1027 Howard Ave., 
Windsor, Ont.

Gurklys Feliksas, R. R. 4,
Tillsonburg, Ont.

Smilgis Emilis,
614—5 Ave., Vancouver, B.C.
Kojelaitis Aleksas,

R. R. 4, Rodney, Out.
Noreika Stasys, 212 — 11 St.

Anksčiau ar vėliau turėjo 
įvykti tų grupių sukilimas, ku
rios jautė, kad jų interesai ne
buvo respektuojami. Sukili
mas įvyko po pirmojo pasauli
nio karo darbininkų ir ūkinin
kų judėjime. 1919 metais pro
gresyvų judėjimas išsiplėtė 
nuo Rockies į rytus per visą 
Ontariją ir jis siuntė 65 narius 
į Žemuosius Rūmus. Šitam ju 
dėjimui trūko organizavimo 
pagrindų ir 1930 metais vos tu 
žinąs narių buvo palikti Rū
muose.

Bet sukilimas buvo natūra
lūs. Depresijos metu jis vėl su 
liepsnojo ir šį kartą jis jau tu 
įėjo stipresnius pagrindus. 
Daugumas protestuojamų ele
mentų susirado naujoje parti
joje, tai yra Cooperative Com
monwealth Federation (CCF). 
Ūkininkų ir darbininkų pozi
cijų sustiprėjimas ekonominia 
me gyvenime per antrą Pasau
linį karą buvo priežastis, kad 
CCF partija labai augo ir šian 
dien ji yra partija su valsty
biniu sąstatu.

Antroji partija tai yra Social 
Credit partija, kuri dabar vy
rauja Albertoje. Formos atžvil 
iiu ji yra valstybinė partija. Ši 
tos partijos atstovauja ne vi
sus krašto sluogsnius, bet tik 
tam tikras ekonomines grupes, 
kurios jaučia, kad jų interesai 
nebuvo atstovaujami kaip rei
kiant senesnių partijų.

Komunistai taipogi yra po
litinio gyvenimo forume ir jų 
partija vadinasi „Labor Prog
ressive Party", bet jie beveik 
negali pasidžiaugti valstybinės 
partijos statutu. Ji nevyrauja 
jokioje provincijoje ir ji netu
ri jokio atstovo Žemuosiuose rū 
muose. Jos paskutinis „sit
ting" narys buvo nusiųstas ka- 
lėjiman, kadangi jis buvo So
vietų Rusijos šnipas.

Žemuosiuose Rūmose taipo
gi yra keletas nepriklausomų 
ir keletas pusiau nepriklauso
mų narių. Kada tenka balsuo
ti, jie paprastai prisideda prie 
vienos ar kitos stipresnės par
tijos.

Nuo konfederacijos laikų 
valdžia buvo liberalų arba kon
servatyvų rankose ir abi par
tijos išaugino didelių vadų.

KANADIEČIŲ 
BALSAVIMAI.

Kanadiečiai balsavime yra 
nepastovesni negu jų kamynai 
amerikiečiai. Tai buvo galima 
pastebėti kaikuriose provincijo 
se, kurios turi liberalinių ats- 
tovU Federaliniuose Rūmouse, 
o valdžioje turi opozicijos par

Lethbridge, Alta.
Meškauskas Mikalojus,

603 Kingsway, Sudbury, O. 
Mikelėnas Jonas,

R. R. 2, Wilsonville, Ont. 
Skaržinskas Jurgis,

652 Queen St. W.,
S. S. Marie, Ont.

Treigys Vincas,
R. R. 1 Simcoe, Ont.

AUSTRALIJA:
„Australijos Lietuvis“,

35 Cator St., West 
march, Adelaide,
S. Australia.

U. S. A.:
Raciborskas Albinas,

4843 — 14 St., Cicero 50, U. 
Aušrotas Bronius,

179 Clymer St., Brooklyn 
N., N. Y.

ENGLAND:
Zdanavičius V.,

35 Fashion St., London E. 1. 
Gerdžiūnas A.,

6 Beechey St., Oldham, 
Lancs.,

Janušauskas V.,
8 George St., Armthorpe, 
Nr. Doncaster, Yorkshire.

„N. L.“ Adminstracija.

yra

Hind-

Per paskutinius metus buvo 
galima pastebėti, kad visos di
desnės partijos yra išplėtusios 
savo veikimo bei atsišaukimo 
bazes. Ypatingas dėmesys yra 
atkreiptas į krašto jaunimą ku 
ris sudarys naują kandidatų 
medžiagą ir turės remti par
tiją. Atskiro asmens politinis 
veikimas — jeigu jis priklauso 
tokiai partijai, kurią jis pasi
renka ir su tam tikra sąlyga

j Šitoks stovis yra Alber
toje, Saskatchewane, Ontarijo 
je ir Quebec'e.

Apygardos rinkimuose gali
ma rasti truputį partizaninės 
politikos. Tos dvi didelės par
tijos nemėgsta pažymėti savo 
kandidatų, kad ir jų politiniai 
ryšiai vietinių balsuotojų yra 
žinomi ir atpažįsfami. Tiktai 
CCF partija yra linkusi savo 
kandidatus atžymėti ir ji to
kiuose rinkimuose panaudoja gali būti renkamas ir išrinktas 
visą savo partijos mašineriją, j vyriausybę.

f- K ...... ™   “«. ' »*-------  ■ M- ■  

KĄ KITI RAŠO APIE MUS
Jolin Murray Gibbon, auto- tuciją, garantuojančią piliety- 

rius knygų „Steel of Empire", bę visiems „be skirtumo lyties, 
„Canadian Folksongs old and religijos ir tautybės“.
New", „Melody and the Ly- Buvo įkurta Lietuvos valsty 
rie“, išleido naują knygutę — binė opera ir Neprklausomy- 
„New Colour for the Canadian 
Mosair — The Distanced Per 
sons”, Toronto, 1951.

Šioje knygoje Jolin M. Gib
bon nagrinėja D. P. kaip nau
jų kanadiečių vertę ir jų dide
lį kultūrinį įnašą į kanadiečių 
gyvenimą.

Štai ką jis rašo apie lietu
vius:

„Naujausi iš išvietintų as
menų, atvykę į Kanadą, yra 
trys baltų grupės: lietuviai, lat 
viai ir estai. Pirmos dvi ka
tegorijos kalba kalba, priklau
sančia airių grupei, giminingai 
sanskritų, iš kurios yra kilusios 
įvarios Indo-europiečių kalbos 
ir taip pat yra giminingos teu 
tonams ir skandinavams. Es
tai gi aptariami kaip Uralo-Ati 
cai, pusbroliai suomių ir veng
rų.

Senumas lietuvių civilizacijos 
yra neginčytinas . 14—15 š. 
Lietuva buvo išsiplėtusi nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų, bet 
dėl jos artimos sąjungos su 
Lenkija, buvo padalinta tarp 
caristinės Rusijos ir Vokieti
jos 18 šimt. gale.

Po pirmo pasaulinio karo, 
Lietuva atgavo savo nepriklau 
somybę su 3 mil. gyventojų ir 

metus vėliau priėmė konsti-4

bės laikotarpyje žydėjo kultū
ra. Buvo -kurtas kultūros mu
ziejus, universiteto mieste — 
Kaune.

Lietuvių istorija yra trage
dijos istorija. Tas yra stip
riai pastebima jų rankdarbiuo
se, kad ši okupacija suteikia 
vieną iš didžiausių skausmų ir 
rūpesčių.

Lietuviai turi skirtingą kū
no struktūrą nuo kitų baltų. 
Jie yra gerai sudėti ir aukšti, 
pailgo veido ir gražių bruo
žų. . . kaip ir kiti baltai, jie tu
ri mėlynas akis ir švelnią odą“.

Iš anglų kalbos vertė V. L.
„DAINUOK—NEPASENSI”.

Galima gauti visokių dainų. 
Pav. M. Petrausko, Naujelio, 
Žilevičiaus, S. Šimkaus, ypa
tingai „Kur bakūžė samanota“ 
su dapildytu antru punktu. . (

Gražūs duetai: Gyvenki, 
Juokis ir Mylėk. . . Man gy
venimas saldus. . . Šlama Šil
ko vėjas. . . (Miš. chorui). Į 
Darbą Tėvynei ir žagre ir dai 
na. . . Už Tėvynę.

Dainų reklamos siunčiamos 
nemokamai.

K. žižiūnas.
6571 — 10th Ave. Rosemount, 

Montreal, Canada.
2 KARTuS.

Koncertas su lazdomis.
Karingiausis ir brutualiau- 

sis Amerikos lietuvių bolševi
kas L. Jonikas „Vilnyje“ įspė
ja „draugus“ į koncertą nesi- 
nešti lazdų, nors jis tame kon
certe būsiąs.

Bet patarlė sako: „Atsarga 
gėdos nedaro“. Todėl su L. Jo 
nikų susitinkant vis dėlto ge
riau turėti lazdą, nes iš jo raš
tų begalima susidaryti tiktai 
tokį įspūdį, kad prie jo be laz
dos prieiti 
žmogus taip 
iš jo belieka 
lio smurto.

O kad jis 
nių nebijąs, tai kuris gi smurti 
ninku garbintojas, o tuo pa
čiu ir pats smurtininkas, bijo 
artintis prie savo aukos?

Bimba meškos rolėje.
Bimbai labai pagailo p. Al

seikos, kad jis nepritaria len
kų imperialistinėms užma
čioms. Čia, reikia pasakyti, 
Bimba nuoseklus — jis impe
rializmą palaiko. Ir kaip ne
palaikys, kai „tėvas ir bažny
čios gelbėtojas“ Stalinas yra 
pirmasis imperialistas.

Tiktai kai Bimba, lyg ir ban
dydamas palengvinti Alseikai 
kovoti su lenkų imperializmu, 
perša šiam Rusijos Stalino im 
perializmą, tai jis vis dėlto la
bai panašus į tą mešką, kuri 
kankinosi su kalade. Veltui 
Bimba prakaituoja: rusų im
perialistinei meškai ateis ga
las — perdaug išsipūtusi nuo 
imperializmo ji pati sprogs.

Didelis tarybinis burbulas.
Vilniuje susirinko ruseliai 

Tarnovskij, Ivanov, Buinyj ir 
lietuvių vardu padarė „taikos 
kongresą“. Koks gi tas „tai
kos kongresas”? — O gi tie 
ruseliai mulkino lietuvius, kad 
sovietų okupuotoje Lietuvoje 
„vykstanti milžiniška staty
ba“, kad jie laimingi esą būda 
mi to liudininkais”.

Bet gi mes puikiai žinome, gėjai įspėjami visur, kur pasi- 
kad tai yra tiktai tušti žodžiai, rodys „TŽ” reporteris, dapėti 
burbulas užsieniams. Lietuva, daugiau druskos.
kiek ji buvo sugriauta, dar sto- Prof. šaipa.

pavojinga. Jeigu 
brutaliai rašo, tai 
laukti tiktai dide-

sakosi kitų žmo-

vi griuvėsiuose, tiktai nežymi 
dalis griuvėsių, nuvalyta arba 
atstatyta.

Mandrapypkis. 
ŠAIPUVA.

Amerikos Lietuvių spauda 
ginčijasi, kur būtų buvę geriau 
sušaukti Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimą: Wašing 
tone ar New Yorke. Mes siū
lome Plungę, nes ir dainoje sa
koma: „Plungėj labai gera bu 
vo, Plungėj ir nakvojau“.

Jugoslavija prašo iš kapita
listinės Amerikos 120 milionų 
dolerių baigti 40-tį socialisti
nių projektų. Pasirodo, be ka
pitalų net komunizmo kurti ne 
galima.

Nors sykį rusai ir lenkai su 
tarė: sutarė, kad Žalgirio 
šyje 1410 metais lietuviai 
vaidinę.

mu- 
nesi

vai-Pustapėdis sako, kad 
kams dabar sunku tėvų pėdo
mis sekti, nes tėvai automobi
liais važinėja ir pėdų nepalie
ka.

Tamošius Žalmokslis, uolus 
anglų kalbos studijantas, Chur 
chillį, pagal savo žodyną, iš
vertė kaip „bažnyčia ant kal
no“. Anglų konservatams, iš- 
tikrųjų jis buvo „in hoc signo 
vinces“ („šiuo ženklu laimė
si“).

Churchillis sakosi, vėl norįs 
augštų konferencijų su Stali
nu. Optimistas! Nejaugi ma
no, kad jo cigaras nugalės ru
sų vodką?

Kiekvienas lietuvių klubas 
turi kultūros kampelį — barą, 
iš kurio apšvieta sklinda stik
lais, stikliukais ir bonkomis.

„Tėv. Žib.“ skundžiasi pri
trūkę druskos. Parengimų ren
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Dr. Šapoka atsakė į mano 
savo laiku „N. L.” rašytą 
straipsnį „Ar tikyba mus turi 
skirti“, kuriame aš dr. Š. pa
stačiau keletą klausimų dėl jo 
referato II-jo Kanados Lietu
vių Katalikų Suvažiavimo me
tu. Atrodo, kad dr. Š. mano 
mintis netaip suprato ir vieto
mis padarė neaiškių ir priešta
raujančių išvadų. Labai atsi
prašau, kad varginu G. G. „N. 
L.“ skaitytojus, bet randu rei
kalą pačius didžiuosius netiks
lumus pataisyti. Nors ir veng 
siu dabar mūsų lietuviškoj spau 
dos polemikoje vartojamų iš
sireiškimų, kaip „kreivus kur
palius“ ir pan., tačiau iškeliant 
kai kuriuos faktus, šį kartą ne 
galėsiu apeiti kiek aštriau prieš 
tai nepasisakęs.

Dr. Š. man duoda suprasti, 
kad išsiaiškinčiau, ar mano dva 
šioj netūno mintis panaši į pro 
testanto kun. Niemeolerio — 
„geriau tebus bolševikai, negu 
katalikai“. Jei tai tektų išgirsti 
pirmą kartą, tai aš galėčiau pa
klausti : prie ko čia man cituo
jama kun. Niemoelerio mintis? 
Bet aš tai suprantu, nes žinau, 
kad šiandien tam tikruose 
sluogsniuose praktikuojama 
kiekvieną nepatogų ir nemalo
nų oponentą kitų akyse pasta
tyti komunistu. Perskaitęs dr. 
Š. atsakymą, aš stebėjausi, kad 
Š. manęs tiesiog nepavadino 
bolševiku, bet tai pa.darė da
bai atsargiai, suformuluoda
mas kun. Niemeolerio savotiš
kas mintis į ką tik cituotą sa
kinį. Tiesa, dr. Š. prašo ma
nęs dėl to neužsigauti. Aš jam

Atsakymas dr. A.Sapokai ir diskusijų galas
ANSAS LYMANTAS

Motto: „...Mielieji mūsų mažlietuviai ir protestantai, 
nedrauskite katali kams pasirinkti tokį kelią, ko
kį jie laiko tiksliu ...”

t*

Mrs K. Aitkins per CBC 
tinklą pirmadieniais ir penk
tadieniais 10.30 a.m. dnoda 
moterų pasaulio įdomybes.

metęs kaltinimą didesnį. Ka 
žin, kuris kaltinimas ištikrųjų 
didesnis: paklausimas tų prie
žasčių, verčiančių dr. Š. skelb
ti tikybinę intoleranciją, ar jo 
mėginimas pastatyti mane ki
tų akyse bolševiku?

Toliau dr. Š. manęs klausia, 
ar tik aš su „N. L.“ neatsisto
jęs toj pačioj bauginimų ir kii- 
šinimų platformoj, kaip anuo
metiniai lietuvių susijungimu 
priešininkai. Kodėl aš nepasi
sakąs prieš tokią „N. L.“ de
magogiją, kuri rašiusi, kad ka
talikai visai nenori Maž. Lie
tuvos, nes ji nekatalikiška.

Jei palyginsime „N. L.“ tei
gimą, kad katalikai nenorį M. 
Lietuvos, nes ji nekatalikiška, 
su dr. Š. išreikšta mintimi, kad 
lietuvius iš kitų turi skirti ka
talikybė, ar tik negausime tą 
patį? Tai, kažin, kuris iš mū
sų toje kiršinimų platformoje 
atsistojame: ar dr. Š. su savo 
netolerantiška mintimi, ar aš 
su savo prieš oponuojančiu 
straipsniu, kurį rašyti mane pa 
skatino dr. Š. išreikšta mintis? 
Mano rašytą straipsnį objekty
vus skaitytojas vargu bus pa
laikęs bauginimu ir kiršinimų, 
bet dr. Š. išreikšta mintis ir at
sakymas lietuviams nekatali- 
kams jau šiek tiek baimės gali 
įvaryti.

Į tai, kas liečia man užmestą 
priekabiavimą, minties bei žo
džių prasmės iškraipymą, ga
lėčiau atsakyti tik paties dr. Š. 
žodžiais: „Ano sakinio min
ties gintis, aš nemanau“. O 
pats anas sakinys paimtas iš jo 
redaguojamo laikraščio „T. Ž.“ 
Tat nesuprantu prie ko čia 
man visa tai!?

Nemažai priekaištų dr. Š. 
man daro dėl formalinės pusės, 
kaip aš jo pareiškimą paniekiau 
G. G. „N. L.“ skaitytojams, ki 
taip sakant, juos suklaidinau, 
nes jie, skaitydami mano 
straipsnį, turėjo pasidaryti iš
vadą, kad „T. Ž“ buvo atspaus 
dintas pilnas dr. Š. referatas, 
bet ne kelios referato mintys.

Turiu drąsos prisipažintis, 
kad dr. Š. čia teisus. Man iš
tikrųjų reikėjo pažymėti, kad 
straipsniui motto paėmiau iš 
reportažo. Už tai dr. Š. labai 
atsiprašau. Norėdamas viešai 
G. G. skaitytojams atsitaisyti

aš taip pat pabrėžiu, kad „T. 
formalinę pusę, gal užteks, jei 
Ž.“ nr. 31—32 skaičiau ne dr. 
Š. referatą, bet p. Kralikausko 
reportažą apie II Kanados Lie 
tuvių Katalikų Suvažiavimą, 
iš kurio matyti,kad dr. Š., re
feruodamas lietuvybės išlaiky
mo reikalą, tarp kitko pareiš
kė, kad mus, lietuvius, iš kitų 
turi skirti katalikų tikėjimas ir 
lietuviškieji papročiai.

Tačiau kaltės sumetimas ra- 
porteriui, kuris prie minėto sa
kinio prikergęs dr. Š. pavardę, 
nieko nepateisina. Juk dr. Š. 
ne tik minėtos paskaitos refe
rentas, bet dar ir pats „T. Ž.“ 
redaktorius. Tokju atveju 
juk būtų bene lengva reporte
rio duotus netikslumus patai
syti. Pagaliau, nėra ko ir per 
labjausiai pykti, nes dr. Š. sa
vo atsakyme pareiškia, kad ano 
sakinio minties gintis ir nema
no.

Nežiūrint visų mano puoli
mų“, dr. Š. ir šiandien lietu
viams katalkiams pareikštų, 
kad išlaikymas savojo tikėjimo, 
išireiškimus ištikrųjų nelaiky
tų pakampių šūkiais ir vėl ne
pasakytų „mokąs apdairiai ap
lenkti aplinkybes“ prieš savo 
norą, priverstas patiekti bent 
vieną faktą. Tai nėra koks 
nors lokalinio pobūdžio faktas, 
bet faktas, liečiąs protestantiš
ką jaunimą.

Lietuvos Skautų Vadovybė 
tremtyje žinojo, kad be katali
kų, jų tremties draugovėse yra 
nemažas skaičius lietuvių skau 
tų protestantų tikybos. Būda 
ma tolerantinga, ji į 1949 m. 
Šeinfelde įvykusį skautų vadi- 
jos posėdį, pakvietė abiejų kon 
fesijų skautų dvasios vadus. 
Tačiau, tik katalikų dvasiškis, 
matydamas, kad norima kvies 
ti lietuvių protestantų kunigą 
patvirtinti lietuvių protestan
tų skautų dvasios vadu, pareiš
kė griežtą protestą. Žinoma, 
skautų vadija per tai pateko į 
didelį nemlonumą. Norėdama 
gelbėti padėtį, vadija įkaitu
siais veidais buvo priversta pra 
šyti lietuvių protestantų dva-

(Dr. Š. „N. L.“ nr. 40).

sios vadovą apleisti posėdį. Vil
tųsi konfesine organizacija, 
Skautų S-ga, prieš savo inte
resus turėjo atimti lietuviškam 
protestantiškam jaunimui gali
mybę — būti pilnateisiais skau 
tais. Gal čia kiršinimas iš anti 
katalikinės propagandos? 
Pakampių šūkis? Labai gaila, 
kad tokių faktų panagrinėji- 
mas ir išsiaiškinimas, kai kur 
tik ta prasme tesuprantamas.

Didelį svorį savo atsakyme 
dr. Š. duoda ant to, kad aš jo 
žodžių negirdėjęs ir, antra, kad 
tai buvo pasakyta ne protestan 
tams ar kitų tikybų lietuviams, 
bet lietuviams Patalkiams jų 
uždaroje šeimoje, svarstant jų 
vidaus klausimus.

Visų pirma aš nesu tos nuo
monės, kad ir uždaruose tiky
biniuose subuvimuose, svars
tant savo reikalus, leistina nei 
giamai nuteikti vienos tikybos 
tautiečius prieš kitus. Jei jau 
be to negalima apsieiti, tai ar 
ne perdrąsu būtų tokias min
tis dar skelbti spaudoj? Aš ir 
nesistebėsiu, kad suvažiavimo 
dalyviai, gal ir su gailesčiu tu
rės žiūrėti į lietuvius nekatali- 
kus, kaip į lietuvius, neturin
čius „pilnutinio lietuviškumo“ 
ir „tikros“ tėvynės meilės.

Teisybė, kad negirdėjau dr. 
Š. žodžių. Jų negirdėjo ir dau
gelis „T. Ž.“ skaitytojų. Tat 
ar ir čia nebūtų per drąsu iš 
jų reikalauti, kad skaitydami 
viena, turėtų suprasti kita, 
ypač tokį svarų pareiškimą?

Dr. Š? klausia, ar man teko 
būti lietuvių ev. sinode. Ar 
ten, kokią nors problemą svars 
tant, esą nurodomi receptai n 
katalikams? Dr. Š. prašo, kad 
iš jo nereikalaučiau, kad kal
bėdamas į katalikus prisimin
tų ir nekatalikus.

Aš esu buvęs ne tik sinodų 
suvažiavimuose, bet ir daugel 
kituose protestantiškuose pa
rengimuose, kursuose ir pan. 
Kad sinode aptariami tik pro
testantų reikalai, rodos, vi
siems aišku. Kad naivu klaus 
ti, ar tokiuose suvažiavimuose

tik nebūsite bolševikiškos dva
sios.

Aš čia nekalbu apie įvairiais 
pavadinimais išeinančius religi
nio turinio laikraštukus, bet 
apie tuos, kurie nori tarnauti 
visiems lietuviams. To juk sie
kia ir „T. Ž.", kurie man ro
dos, labai pyktų, jei tokiais ne
būtų laikomi. Kaip nesunku 

siekimas bei parašyti reportažus apie reli- 
kad lietuvis

nustatomos gairės ir neprotes- 
tantams. Tačiau, bent man dar 
neteko pastebėti, kad lietuviai 
protestantai, seklbdami savo 
nutarimus, darytų apibendri
nančias išvadas. Tikro tikybi
nio sugyvenimo' 
taktas neleidžia,
katalikas, Skaitydamas reporta 
žą apie protestantų suvažiavi
mą, jaustųsi užgautas. Pav., 
mes, mažlietuviai, trokštame, 
kad mūsų broliai iš Didž. Lie
tuvos, kuriuos mes žinome, 
kad jie katalikų tikybos, domė 
tusi mūsų kraštu, mūsų vargais 
ir džiaugsmais. Ar tas jų pri
sirišimas prie mūsų būtų at
siektas, jei tarp įvairių gražių 
žodžių ir straipsnių lietuvis ka 
talikas turėtų pasiskaityti mūsų 
rašytą reportažą, kad, pav., 
toks ir toks protestantų senjo
ras pareiškė, jog lietuvį iš kitų 
turi skirti protestantizmas? 
Gavę pastabą, mes, protestan
tai, vargu šį disonansą ir atsi
prašymu atitaisytumėm, o jau 
visiškai ne, jei pereitumėm į 
demogogiją ir katalikus mokin 
tume, jog reporteris niekad pil
nų minčių neperduoda, kad ab
surdu tokiuose suvažiavimuo
se reikalauti rezervų ir dėl ki
tos tautos dalies, kad tai buvo 
pasakyta tik protestantams ir 
dar būtų duodama suprasti, ar

ginius subuvimus, konferenci
jas ir pan., neužgaunant kitų 
religinius jausmus, galima ma
tyti iš tikybiniu atžvilkiu tole- 
iantiškų lietuviškų laikraščių, 
pagaliau ir iš to paties mažlic- 
tuvių „Keleivio“.

Ar aš neįeisiąs katalikam?, 
svarstant jų vidaus reikalus, 
Lietuvoje įprastu būdu, išlai
kymas lietuviškų tikybinių pa 
pročių bus geriausias lietuvy
bės išlaikymo laidas.

Kuris protingas žmogus ga
li lietuvius katalikus dėl to ap
kaltinti ir daryti jiems prie
kaištų. Juk ir aš savo straips
nyje pasakiau, kad tikyba svar 
bus veiksnys prieš nutautimą. 
Negana to ir dr. Š. rašo, kad 
aš tokių išvadų priėjęs, tik su 
skirtumu, kad aš jį už tą patį 
apšaukęs nusikaltėliu ir ėjęs 
prie protesto. Deja, ne apie 
tai eina kalba. Aš tik paabejo 
jau, ar vien religija, kokia ji ir 
būtų, gali mus apsaugoti nuo 
nutautimo, kaip tai mėginta 
įrodyti ir p. Kralikausko repor

Atkelta iš 8 puslapio.

Paisley Maxwell populiari radijo srityje kaip rašytoja, 
vaidintoja, pranešėja, su tradiciniu arbūzu.
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Laiškai Redakcijai tas tos grupelės pirmininku.
Tuo reikalu, vyresniųjų pa- landoje sugebėjus išlaikyti pa

siuntinybės narių iniciatyva vyzdingą tarptautinį padoru- 
įvyko paistarimas p. Škirpos mą ir retą integralumą, 
bute, nes visi vienodai buvome 
susirūpinę likusio pasiuntiny
bės personalo orumo išlaiky
mu. Deja, p. Škirpa pasikeitu 
sios padėties suprasti nenorė
jo. Jis save laikė ne tik „su
spenduotu“ šefu, bet siekė bū
ti ir savarankiu „fiureriu“. Tas 
žinoma, nei vienam vyresniųjų, 
pasiuntinybės tarnautojų ne
buvo priimtina.

Tiesa, ne pirmas tai buvo ma 
no su p. Škirpa pasireiškęs rim 
tesnis nuomonių skirtumas ar 
susirėmimas.

Pirmo rimtesnft) nesutikimo 
jau būta 1939 metais, būdin
gomis rugsėjo dienomis, kai 
Vokietija koneveikė Lenkiją.

Kaip žinoma, nuo pašonėje 
verdančio konflikto Lietuvos 
vyriausybė nutarė laikytis nuo 
šaliai, taigi, likti neutrali. Ta 
prasme buvo padaryti atitinka 
mi valdžios pareiškimai, noti- 
fikuotos svetimos valstybės ir 
duotos atitinkamos instrukci
jos pasiuntinybėms svetur, Ber 
lyno neišskiriant.

Dešimčiai metų praėjus, mes 
turime progos įsitikinti, kad 
Lietuvos anuometinėje geopo
litinėje būklėje tai buvo svei
kas ir, galima sakyti, vienin
telis protingas sprendimas.

Istorijos rato viena ar kita 
prasme pasukti vis vien nega
lėdama, Lietuva darė viską, 
kad išlaikytų savo tarptautinį 
taurumą ir suverenei valstybei 
prideramą rimtumą, nors Hit
lerio smūgių parblokšta ir pa
skutines dienas gyvenanti Len 
kija buvo bejėgė mums kelią į lo p. Škirpą sustabdyti ir pri- 
Vilnių pastoti. minti, kokia yra centro politi-

Ir rytoj, kai sovietų agresiją ka, įsakmiai p. pasiuntinį kvie- 
sutramdžius, šiandien dar pa- čiant prie rimties ir santūrumo, 
vergtos valstybės ir vėl jung
sis į laisvų tautų bendruome- užsienio politikai vadovaujan- 
nę, Lietuva stos su skaisčiu čių veiksnių Kaune ir Lietuvos 
nieku nesuteptu veidu, netgi pasiuntinio Berlyne nebuvo 1951 m. spalių 3 d.
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su pasididžiavimu, sunkioje va tik taip sau nuomonių skirtu
mas, kas normaliai imant* la
bai dažnai būna neišvengiama, 
dargi sveika.

Pagaliau, tenka pasisakyti 
dar dėl dviejų p. Škirpos raši
nio vietų, kurių viena yra aiš- 
insinuacinio pobūdžio.

Rašinio gale p. Škirpa paste
bi, esą (Karo Attache) išvyko 
į saugųjį užokeanį, kai tik pra
dėjo nubyrėti kiek daugiau 
bombų ant Berlyno priemies
čių iš' anglų lėktuvų.

Insinuaciją sąmoningai pra 
leisdamas, noriu tik pastebėti, 
kad ne anglų lėktuvų bombos 
mane skatino Berlyną apleisti, 
o aplinkybė, kad atsakingų pa
reigų užsimojęs imtis pareigū
nas stodavo rimties ir santū
rumo.

Lygiai ne visai vykęs p. Škir 
pos priminimas, kad kai Berly 
ne likę Latvijos ir Estijos Ka
ro Attache turėjo progos ir to-

Ka
ne
To 
vi-iki 

as- 
per- 

ėjo į paprastų emigrantų pa
dėtį. P. Škirpos tvirtinimas, 
esą jis atsidūrė „suspenduoto 
pasiuntinybės šefo“ būklėje, 
reikalo esmės nekeičia, nebent 
visą reikalą matuoti teozofinės 
amžinybės mastu ir terminą 
„suspenduotas“ laikyti laiki
nos būklės išraiška iki sekan
čios „inkarnacijos”.

P. Škirpai į „saugųjį užoke
anį“ kiek pavėluotai pačiam at 
vylkus, jis ir toliau su tokiu pat 
pasisekimu galėtų save tituluo 
ti „suspenduotu pasiuntiny
bės šefu“.

Taip pat laikau mažai įtiki
nančiu ir p. Škirpos priminimą 
apie Lietuvos pasiuntinių kon
ferencijos Romoje priimtą nu
tarimą, kad „suspenduotų“ 
(mano kabutės) Lietuvos pa
siuntinybių šefai ir vyresnieji 
tų pasiuntinybių nariai pasilik 
tų sostinėse, kur jie skaitosi 
akredituotais.

Atpasakoto nutarimo esmės 
besilaikant, p. Škirpa, atrodo, 
turėtų būti ne Dubline, ne Wa 
shingtone, o Berlyne. . . ir lauk 
ti „inkarnacijos”.

Tarp kitiko, „pasiuntinių 
konferencijos“ institucija man

reigūnai, nuo aukščiausio 
žemiausio, virto privačiais 
menimis ir automatiškai

Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau!

Rugsėjo 20 d. „Nepr. Lie
tuvos' ‘ numeryje, Kazio Škir
pos rašytame „Sukiliminės Vy
riausybės Genezės“ 9-me tęsi
nyje užtikau ir mane, kaipo 
buvusį Lietuvos Karo Attache, 
liečiantį komentarą.

Vardan bešališkumo, pra
šau neatsisakyti Jūsų redaguo
jamo savaitrašio puslapiuose 
patalpinti čia dedamą pareiški
mą.

Dėl visos eilės sumetimų, bu 
vau nusistatęs tam tikromis ma 
no tarnybinę padėtį liečiančio
mis temomis nerašinėti, nes 
laikiau, kad nei laikas nėra 
tam pribrendęs (1), nei asme 
niškos aistros nėra pakanka
mai aprimusios objektyviam ir 
ramiam netolimos praeities 
įvertinimui (2). Ir jei šio nu
sistatymo nepaisydamas, ry
žausi imtis plunksnos, tai vien 
p. Škirpos iniciatyvos skatina
mas.

Trumpai suglaudus, p. Škir
pa apgailestauja, 'kad Lietuvą 
rusams su vokiečiais pasidali
nus, o Lietuvos pasiuntinybę 
Berlyne uždarius, aš, su Lie
tuvos pasiuntinio 
nesiskaitydamas, Karo atache 
postą sauvalingai (mano pa
braukta) apleidau ir išvykau į 
saugųjį užokeanį (suprask yra šiokia tokia naujiena ir jos 
Ameriką).

Anų laikų mano supratimui 
vertinti, reikalą tenka imti tiek 
formaliu požiūriu, tiek iš es
mės.

Formaliuoju požiūriu imant, 
Lietuvos pasiuntinybė buvo 
vokiečių uždaryta ir sovietams 
užleista 1940 metų rugpjūčio 
14 dieną. Nuo tos dienos Lie
tuva savaime neteko diploma
tinės bei konsularinės repre
zentacijos Vokietijoje, kitaip 
tariant, visi pasiuntinybės pa

įspėjimais
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Škirpos nusiskundimas dėl 
ro Attache laikysenos ar jo 
siskaitymo su „įspėjimais“, 
kių „įspėjimų“ p. Škirpa iš
so neturėjo teisės tais laikais 
kam nors davinėti, juo mažiau 
Karo Attache, kuris, tarnybi
nės subordinacijos prasmėje, 
net ir normaliais laikais pri
klausė Kariuomenės Štabo Vir 
šininkui ir tik politinių reikalų 
vykdymo srityje klausė pasiun 
tinio nurodymų.

Jei pasiuntinys ir pasiuntiny 
bė, 'kaipo toki, buvo likviduoti 
rugpjūčio 14 d., Karo Atta
che faktinas perėjimas į emi
gracinę būklę įvyko jau liepos 
22 dieną. Tą dieną, Kariuome 
nės štabo viršininkui (Gen. S. 
Pundzevičiui) pasiųstame ir 
210 Nr. paženklintame rašte 
aš pranešiau, kad Lietuvą so
vietams okupavus, tolimesnę 
tarnybą naujoje būklėje laikau 
nesuderinama su mano įsitiki
nimais ir pažiūromis, o Kau
nui įvairiais įsakymais mane 
bombarduoti nesiliaujant, lie
pos 26 pareiškiau, kad „sveti
mos valstybės primesto kariuo 
menės vado įsakymai man ne
gali būti privalomi”.

Apie savo nutarimą pereiti 
į emigracinę būlklę vokiečių ka 
ro vadovybei pranešiau liepos 
22 d., ta pačia proga paprašęs 
politinės pastogės teisės, gi pa
siuntiniui atitinkamą raštišką 
pareiškimą padariau liepos 29 
dieną.

Tiek dėl formalios reikalo 
pusės.

Imant reikalą iš esmės, 1940 
m. rugpjūčio viduryje visi at
sidūrėme politinių emigrantų 
padėtyje ir jei koks bendradar 
biavimas buvusių pareigūnų 
tarpe ir buvo įmanomas, tai 
tik bendro susitarimo ir visiš
ko pariteto principu, kitaip sa- 

pagrin- 
dais. Savaime aišku, ir p. Škir

nutarimų tekstų niekuomet ne 
su net matęs.

Taigi, nuo rugpjūčio 14 die 
nos, p. Škirpos tiek tarnybinė, 
tiek juridinė Lietuvos pasiun
tinio galia savaime užsibaigė, 
kaip užsibaigė ir jo galia bu
vusiems pasiuntinybės parei
gūnams ką nors įsakinėti. Kiek 
vienas pareigūnas, Karo Atta
che neišskiriant, buvo laisvas 
tvarkytis, kaip jam geriau tin kant, demokratiniais 
Ika.

Dar mažiau pagrindo turi p. pa turėjo šansą būti pripažin-

Kitokios nuomonės laikėsi 
p. Škirpa. Nuo pat vokiečių - 
- lenkų konflikto pradžios p. 
Škirpa darė viską Lietuvai pa
stūmėti Vilniaus sritį ginklu 
atsiimti nors ir privalėjo su
prasti, kad toks žygis Lietuvą 
automatiškai padarytų Hitle
rio agresijos sąmokslininke, 
bendradarbe ir nacizmo sate
litu, su visomis iš to plaukian
čiomis pasekmėmis.

Nie'ks neginčija Lietuvai pa
darytos skriaudos ir Lietuvos 
teisės į Vilnių. Tačiau, daug 
kas ginčys p. Škirpos 1939 me 
tų rugsėjo mėnesį susidariusio 
je konjuiktūroje parodytą užsi
spyrimą leistis į ginkluotąjį są 
mokslą su hitlerininkais, nors 
ir labai kilnių Vilniaus vadavi
mo motyvų skatinamą.

Karą Vokietijai kaip tik dėl liau palaikyti santykius su vo- 
Lenkijos užpuolimo paskelbu- kiečių karo vadovybės atsakin

gaiš karininkais . . .mūsų karo 
attache apleido savo postą.

Kniedi man p. Škirpos pa
klausti: ar tai tam, kad būtų 
galima dasiristi iki SS vienetų 
formavimo „didžiojo Fiurerio 
ir Vaterlando*1 garbei, kaip tą 
buvo priversti padaryti latviai 
ir estai?

Manding geriau patinka lie
tuvių parodytas atsparumas, 
dargi be pasiuntinio ir karo at 
tache tarpininkavimo.

Gestapo visokeriopo spaudi-

sios, Anglija su Prancūzija, 
vargiai, tesivaržytų su Lietu
va.

Dar labjau praktiška pras
me imant, netenka abejoti, kad 
p. Škirpos nusistatymą pase
kus, 39-ais metais agresore pa 
skelbta Lietuva šiandien pa
siuntinybių laisvą,iame pasau
ly neturėtų. . .

Vadinasi, netenka stebėtis, 
kad p. Škirpos nusistatymas ir 
jo beatodairinė akcija buvo su
kėlusi itin daug susirūpinimo 
ne tik vyresniųjų pasiuntiny- mo nepaisant, lietuvių rezisten- 
bės pareigūnų tarpe, bet ir 
Kaune, kol vyriausybė, atskira 
šifruota telegrama rado reika-

Iš to galima matyti, kad tarp

cija prie SS legijono formavi- - 
mo neprileido, o kai vietinę 
rinktinę okupantas mėgino sa
vo reikalams panaudoti kitur, 
savo krašto reikalus tinkamai 
suprantą patriotai mokėjo pa
sakyti ryžtingą „Ne!“.

Tikrai Tamstą gerbiąs 
Pik. K. Grinius, 

buvęs karo attache Berlyne.
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Didžioji ir Mažoji — viena Lietuva.

ROMANTIKA AR REALYBĖ?
Rusgsėjo 2 d. Melbourne kijos ir Sov. Rusijos. Rusai 

Liet. Kultūros Fondo skaityk- skirtąją Lietuvai dalį šiandien 
los salėje, dalyvaujant gau- yra neteisėtai pasisavinę, bet 
šiam tautiečiu skaičiui, įvyko ateis diena, kai viskas pasi- 
MLBD-jos Melbourne sky- keis, o tam mes turime būti pa 
riaus steigiamasis susirinki- siruošę.
mas. Susirinkimą atidarė Org. Po paskaitos Maž. Liet. Bi- 
K-to narys ir įgaliotinis Mel čiulių D-jos Org. K-to pirm, 
bourno apylinkei A. Krausa, Alb. Pocius trumpai supažin- 
nušvietęs šio susirinkimo tiks- dino susirinkimo dalyvius su 
lą. i draugijos tikslais, uždaviniais

Išrinkus prezidiumą ir per- ir įstatais.
skaičius susirinkimo dienot- Po šio pranešimo bajlsų dau 
varkę, buv. Maž. Letuvos Ta- guma į skyriaus valdybą išrink 
rybos narys Dr. V. Didžys ti: Dr. V. Didžys, A. Krausa 
skaitė turiningą paskaitą „Ma- ir p. Zembribas. Į rev. Komisi- 
žoji Lietuva — realybė ar ro- ją: Ign. Alekna, p. Kalpokas 
mantika“. ir p-lė Giedraitytė.

Prelegentas būdamas kilęs Baigiant susirinkimą buvo 
iš Pietnemunio krašto (nuo Til nutarta pasveikinti Maž. Lie- 
žės) vaizdžiai nušvietė Maž. tuvos Tarybą ir remti Maž. 
Lietuvos klausimą, pabrėžda- Lietuvos lietuvių Vokietijoje 
mas, kad mes turime siekti, leidžiamą „Keleivį“, o kad tai 
jog Lietuvai atgavus laisvę nebūtų tušti žodžiai, čia pat bu 
prie suvienytos demokratinės vo suaukota 7.17.0 svarų. 
Lietuvos valstybės prisijungtų Į naujai įkurtą skyrių kartu 
ne vien Klaipėdos kraštas, bet su gyvenančiais Melbourne 
visa Maž. Lietuva, kadangi apylinkėse įsirašė 64 nariai, 
šiandien Rytprūsiai yra „Pots „Keleivei“ liet, spaudos kios- 
damo" linija padalyti tarp Len ke išplatinama apie 15 egz 

kalevdorius

Lietuviai visur Iš vsur ir apie viską

4.29; 25 d. teka — 7.09, sėsta — 4.24.
Mėnulis: lapkričio 6 d.— priešpilnis; 13 d. — pilnatis;

21 d. — delčia; 29 d. — jaunas.

LAPKRITIS 30 d
1 K Visų šventųjų, Vaivara.
2 P Vėlinės. Šalna, Skiųdris.
3 Š Malakijus, Vosgilė, Vidmantas.
4 S Karolis, Buteikė, Arūnas.
5 P Elzbieta, Vygaudė.
6 A Leonardas, Ragelis, Gražydė.
7 T Vilibrordas, Kvietė, Girtautas.
8 K Severas, Viktorinas, Uolkertė, Svirbutas.
9 P Teodoras, Miglė, Ašautas.

10 Š Andriejus, Nimfa, Vaisilga, Šiaurė.
11 S Martynas, Menas, Snaigūnė, Kelkis.
12 P Šv. M. GI., Kadinė, Austomas.
13 A Didakas, Gražvyde, Narvydis.
14 T Juozapatas, Saulenė, Ramantas.
15 K Albertas, Žilinę, Vaidila.
16 P Gertruda, Aiškutis, Kubile.
17 Š Aušros V. Šv. P. M., Stangė.
18 S Poncijonas, Ledrūna, Lizdeika.
19 P Elzbieta, Audronė, Dainotas.
20 A Feliksas, Rūstelė, Kurtautas.
21 T Marijos paauk., Eibare, Vygandas.
22 K Cecilija, Dainė, Rūstenjs.
23 P Kariuomenės šventė, Visuomis, Liubarte.
24 Š Jonas nuo kryž., Rumbaudas, Bykelė.
25 S Katarina,...................... Germė, Vismantas.
26 P Silvestras, Švitrigailė, Žempūtis.
27 A Maksimas, Girdutė, Almantas.
28 T Steponas, Ringelė, Rimgaudas.
29 K Saturninas, Daujutas, Pumpuris.
30 P Andriejus Ap., Linksmuolė, Davainis.
Saulė: Lapkričio 4 d. teka — 6.41, sėsta — 4.46; 11d. te-

ka — 6.51, sėsta — 4.37; 18 d. teka — 7.00, sėsta —

—XX ~xk-  xx..........xx......~xx ■■■iui ■xx——^rxx:
Istorinių dokumentų ir Kazys
faktų konstatavimas. Š K I R P A

Sukiliminės vyriausybės
geneze

15.
Kruopštus, pilnas visokįų ri 

zikų, beveik ištisų metų dar
bas neliko bergždžias: birželio 
23 d. apie 10 vai. ryto buvo pa 
gauta radijo žinia iš Kauno, ku 
ri LAF Vadovybei pasą/fcė, jog 
sukilimas įvyko ir pasisekė, t. 
y., kad tapo deklaruotas Lie
tuvos suverenumo ir valstybi
nės nepriklausomybės atstaty
mas, ir kad sudaryta nauja tau 
tinė Lietuvos Vyriausybė. Vi
sa tai įvyko tuo metu, kai vo
kiečių kariuomenės daliniai 
dar buvo toli nuo Lietuvos 
centrų, Vilniaus ir Kauno, ku
riuose savietiškasis okupantas 
dar bandė išsilaikyti. Tačiau 
lietuvių sukilėlių pasiryžimas 
buvo galingesnis už rusų 
Raud. Armijos tankus ir NK 
VD okupacinių dalinių kulkos 
vaidžius.

Pagautoji radijo žinia, kurią 
Kauno stotis pakartojo ir sve
timomis kalbomis, buvo bega
lo džiugi. Ją sutikome sponta
niškais „Valio“ ir lietuvių ak
tyvistų sveikinimosi šūkiu „Ko 
vok!“. Visi buvę tuo metu 
prie radijo LAF Vadovybės 
nariai, galėjome širdingai pa
spausti vienas kitam rankas, 

nes tai buvo didelis politinis 
lietuvių tautos laimėjimas. H 
goms prakalboms tada nebuvo 
laiko. Kaip stovėjęs tos vado
vybės priekyje, tepasakiau tik 
šiuos kelis sakinius, apibūdin
damas tą, kas atsitiko:

„Esame liudininkais ir daly
viais istorinės reikšmės įvykio 
mūsų kraštui ir mūsų tautai. 
Nepriklausomybės paskelbimo 
niekas jau nebeišdildys, ką vo
kiečiai dėl to bedarytų, nes už 
ją pralietas mūsų tautos ge
riausiųjų sūnų kraujas. Mūsų 
idėjos draugai tuo atliko savo 
pareigą Tėvynei. Naujų mūsų 
tautos didvyrių pasiaukavimu 
vienkart tapo nuplauta gėdos 
dėmė nuo dabartinės mūsų kar 
tos už tai, kad buvo nepriklau
somybę praradus“.

Prisimenu, kad po šių žo
džių dar aiškinau tiems, kas 
buvo arčiau manęs, jog gink
luotą kovą laimėjus, lieka dar 
pakelti nelengvesnę diplomat! 
nę kovą Berlyne. Buvo savai 
me aišku, jog kils iš nacių pu
sės audra prieš LAF-tą, pir
moje eilėje prieš jo vadovybę, 
ir kad gali dar tekti pergyven 
ti aštrių momentų. Tai greitai 
pasitvirtino. Padaręs sau už

* Vysk. Bnzgys iš Italijos 
spalio 3 d. pasiekė New Yor- 
ką. Tą pačią dieną jį priėmė 
kardinolas Spelmanas. Svečias 
apsistojo pas kan. J. Končių. 
„Amtrikos Balsui“ vysk. Briz 
gys davė pasikalbėjimą, skir
tą Lietuvai.

* „Chikagos ateitininkai su
tinka naujus metus kukliu po
būviu. be šokių ir be alkoho
linių gėrimų. Moterys ir mer
gaitės ateina vaidilučių uni
formoj. Po meninės dalies mes 
sukalbėsime rožančių ir*išklau 
sysime Šv. Mišias“.

* 5-sis NEI (tarptautinis 
krikščionių demokratų sąjun
gos) kongresas įvyko rugsėjo 
14, 15 ir 16 dienomis Bad 
Ems, Vokietijoje. Dalyvavo 
17 Europos šalių, jų tarpe Lie 
tuvos delegatai. Iš viso dau
giau 150: daug žymių politi
kų, parlamento narių, buvusių 
ir einančių pareigas valstybių 
ministerių. Ypatingai buvo 
stipri ir gausi vokiečių delega
cija su kancleriu Dr. K., Ade- 
naueriu priešakyje.

* Amerikonui Gėrybai kilo 
mintis, „pastatyti tai, ko dar 
niekas nėra matęs“, — ir jis 
„sukūrė“ namą iš įvairiausių 
kraštų akmenų. Tai tikrai „re 
tenybių rinkėjų rojus“. Tarp 
jų rasime akmenų iš Kaliforni
jos rūdos kasyklų, auksinių 
smiltainių ir kt. rūšių gabalų, 
fosolinių formacijų, įvairiausių, 
kokių tik begalima rasti Euro
pos ir Amerikos uolienų atlau 
žų. Virtuvės langas padarytas 
iš Italijos, Prancūzijos, Ten- 
nesy ir Misūri marmuro.

* K. Šlapelis yra stambiau
sias Pietų Amerikos lietuvis 
kelių statytojas ir valstybinių 
darbų rangovas.

Kuomet K. Šlapelis atskri
dęs iš Patagonijos porą tūks
tančių kilometrų nusileido Bs. 
Aires aerodrome, atliekant for 
malumus, buvo paklaustas 
aviatoriaus breveto (leidimo). 
„Neturiu“, sako mūsų tautie
tis ir priduria: „Savo lėktu
vais skraidau jau dešimt metų 
ir Patagonijoje niekas manęs 
jokio breveto neklausė.“ Te
ko atlikti formalumai ir „bre
vet” lengvai gautas. Pasikal
bėjime su „A; L. Balso“ re
daktorium p. Šlapelis pasakė: 
„Aš tik dėl to skraidau, kad 
laiką taupau. Be to, 800 kilo
metrų kelionei reikia tik 80 lit 
rų benzino. Taigi, pigu ir pa
togu“. Nusipirkęs mineralo
gijos darbams aparatų ir atli
kęs kitus savo plataus darbo 
reikalus; Šlapelis išskrido at
gal į savo gyvenamąją vietą— 
Patagonijon, Senger upės pa
upin.

* Inž. Laskauskas išvyko į 
Lineri. Espirito Santo vals
tijoj, darbo reikalais, nuo Rio 

rašą apie pagautas iš Kauno ra 
dijo svarbias informacijas, tu
rėjau pasiryžti pirmam uždo- 
kumentavimui lietuvių tautos 
valios vok. Užs. Rkl. Minister! 
jai. Jis turėjo galutinai išsiaiš 
kinti ar III-sis Reich'as skaity 
sis su Lietuvos suverenumo ir 
valstybinės nepriklausomybės 
faktu, apie kurį eventualumą 
buvom birželio 19 d. memoran 
durnu vok. Ausw. Amt'ą loja
liausiai įspėjęs, ar, atbulai, pa
seks Kryžiuočių Ordeno pėdo 
mis — nesiskaitys su jokia lie
tuvių tautos teise į laisvę.

Tuo tikslu pasiprašiau, kad 
tuojau būčiau kieno nors iš at
sakingų vok. Užs. Rkl. Minis
terijos pareigūnų priimtas, mo
tyvuodamas savo prašymą tuo, 
kad turiu labai svarbų ir skubų 
reikalą. Buvau priimtas to pa 
ties Pasiuntinio von Grund- 
herr, Pabaltijo ir Skandinavi
jos skyriaus vedėjo, kuris ke
letą dienų prieš tai priėmė iš 
manęs aukščiau suminėtą ofi
cialų Lietuvos memorandumą.

Kada šiam aukštam vok. 
Ausw. Amt'o pareigūnui dės
čiau tai, kas Lietuvoje įvyko, 
t. y., kad tautos sukilimo būdu 
tapo atstatyta Lietuvos valsty
binė nepriklausomybė ir suda
ryta tautinė Lietuvos Vyriau
sybė, mačiau kaip visa tai par 
veikė von Grundherr lyg būtų 
kas įmetęs į Ausw. Amt'ą 
sprogstamąją bombą. Paėmęs 
iš manęs užrašą apie įvykius 

de Janeiro 800 km.
* Penki Rio de Janeiro gy

venantieji lietuviai rengiasi iš
vykti Kanadon.

* Pianistas prof. Ružickis, 
virš poros metų gyvenęs Rio 
de Janeire persikėlė į Sao Pau 
lo.

* Argentinos Lietuvių Bal
sas statosi sau Buenos Aires 
mieste nuosavus namus. Ar
gentinos PLIAS sk. vicep. inž. 
P. Kropovickas, kaip turįs vi
sas teises, pasirašė namų sta
tybos planą. Statybai vadovau 
ja architektai J. Steikūnas ir 
L. Stašaitis. „A. L. Balso” 
spaustuvė statoma Bs. Aires 
miesto daly Villa Lugano, ne
toli nuo Dr. J. Basanavičiaus 
vardo Lietuvių Centro.

* Tautinėse kapinėse Čika-< 
goję buvo surengta tinkama 
sukaktuvėms paminėti prog
rama. Kalbėjo „Naujienų“ 
red. dr. P. Grigaitis, „Sanda
ros“ red. M. Vaidyla ir prof. 
Vk. Biržiška. Per 40 metų 
Lietuvių Tautinės kapinės išau 
go į didelę organizaciją, turi 
68 akrų žemės plotą, palaido
ta per 5.000 lietuvių ir parduo 
ta arti 2.000 žemės sklypų. Ka 
pinės finansiškai stipri organi
zacija, turtas siekia 351.280 
dol. Šiemet nupirkta įsienė 
(urna) sudegintų lavonų pe
lenams padėti. Dabar ten pa
dėta ir dr. K. Griniaus urna.

* Už komunistinį veikimą į 
savo kilmės kraštą bus ištrem
ti ir keturi lietuviai: Alf. Ku
činskas, VI. Bukas, Paulina 
Černiauskienė ir MagdL Valen 
tienė, Brazijos lietuvius komu 
nistus atstovavusieji Pietų 
Amerikos lietuvių komunistų 
kongrese, Montevideo mieste.

* Dr. Navakienė - Deveikė 
baigia ruošti spaudai (Done
laičio „Metų“ dydžio) istorinį 
veikalą apie mūsų valdovus, 
ypatingai paryškindama Min
daugą ir Lietuvos krikštą.

* N. Zelandijoj lietuviai pa
tys pirmieji iš ateivių suorga
nizavo savo draugiją, kuri da 
bar rodo gražią veiklą. Iš kai
mų, miško ir kelio darbų be
veik visi jau persikėlė į mies
tus, kur yra susiradę geresnių 
darbų, kiti nusipirko net ne
kilnojamo turto. Dalis jauni
mo lanko un-tą ir spec, mo
kyklas.

* Bendruomenės choras S. 
Paulo įdainavo dvi lietuviškas 
plokšteles.

* J. Žalas netoli Rio mies
to nusipirko restoraną.

* J. Funkaitis, senas Rio 
prekybininkas, pirko naują 
prekybą - barą ir restoraną.

* J. Filipauskas ir Aleksand 
ras Spinkus loterijoj laimėjo po 
350.000 kruzeirų. Abu yra 
staliai ir dirba vienoj dirbtuvėj.

Lietuvoje, kur buvo paduota 
ir naujosios vyriausybės sudė
tis, von Grundherr, nebesusi
valdydamas, pradėjo karščiuo
tis, pašoko iš savo fotelio ir pra 
ėjo kelis kartus per savo erdvų 
kabinetą iš kampo į kampą, su 
siėmęs rankomis už galvos ir 
priekaištaudamas Lietuvai, lyg 
jai pagrąsindamas maždaug 
šiais žodžiais:

„Ką Jūs pridarėte! Ką Jūs 
pridarėte! Tas Lietuvai kai
nuos !“

— Už ką? — paklausiau iš 
savo pusės. — Ar už tai, kad 
lietuvių tauta sukilo prieš bol 
ševizmą, siekdama savo valsty 
binės nepriklausomybės atsta
tymo?

„Bet kaip galima tokius da
lykus daryti, kada Reicho ka
riuomenė žygiuoja prieš prie
šą? — išmetinėjo man von 
Grundherr.

— Tai kas Lietuvoje įvyko, 
nėra vokiečių kariuomenei 
staigmena, — atsikirtau, paaiš 
kindamas, jog apie sukilimo 
ruošimą buvau vok. Karo Va
dovybę iš anksto įspėjęs, kad 
ji šiam lietuvių pasiryžimui pa 
rodė daug simpatijos ir supra 
timo Lietuvos valstybės ats
tatymo reikalo; pridėjau, jog 
už visą tai, kas Lietuvoje vy
ko, aš prisiimu ant savęs pib 
ną atsakomybę, kaip LAF Va
das ir Lietuvos Pasiuntinys.

„Bet nieko apie tai nebuvo 
žinoma „usw. Amt'ui“, — gin 
čijo von Gr.

— Brazilijos kavos JAV 
1950-51 metų laikotarpy įsi- 
vežė 21 milioną maišų už 1. 
400 mil. dolerių, tuo tarpu 
1949-50 metų laikotarpyje bu
vo įsivežta 19 mil. maišų už 
860 mil. dol. Brazilija yra svar 
biausias JAV kavos tiekėjas, 
maždaug užpildo 60 proc. Ame 
rikos kavos importo.

_ Osservatore Romano“ 
rugsėjo 17 d. laidoje paskelbė 
Šv. Tėvo laišką Lenkijos epis
kopatui, kurį palaimino.

— Tito kalbėdamas apie ru
sų siūlomą valstybių konferen
ciją taikos paktui sudaryti pa
sakė, kad tokia konferencija 
padarytų sprendimus, nepri
imtinus mažoms tautoms. Svar 
blausioji ir pirmoji sąlyga tai
kai yra ta, kad Sovietų Sąjun
ga privalo atsisakyti pretenzi
jų kištis į kitų kraštų vidaus 
reikalus.

Pirmoji sąlyga, kurią Vaka
rai turėtų pastatyti Sovietų Są 
jungai, prieš pradedant bet ko 
kias derybas yra — pasitrauk 
ti už savo buvusių sienų. Šis 
žingsnis yra labai paprastas 
,ir jei Stalinas jį įvykdytų, tai 
parodytų pasauliui, kad jis tik 
rai siekia taikos. Tada taikos 
pafktui pasirašyti nebūtų jo
kių kliūčių.

— Tyrinėtojai paskelbė sa
vo atradimus, rastus Mississi 
ppi upės slėnyje. Čia rasti in- 
dionų kaimo likučiai, kurie yra 
iš 1500 metų prieš Kristų. Tai 
maždaug yra Mozės gyvenimo 
laikai. Čia yra rasta titnagi
nių peilių ir akmenims mėtyti

B. DARLYS „HALKOJE“

Spalio 7 d. Čikagos opera, 
dalyvaujant žinomojo filmų ar
tisto Jono Kiepuros broliui — 
Kiepurai, Ladis, pastatė Mo- 
niuškos operą „Halką“, kurios 
svarbiąją rolę — Halkos išpil
dė Lietuvai žinomoji daininin
kė, dramatinis sopranas Bar
bara Darlys-Drangelienė. P. 
N. Gugienė labai teigiamai 
apie solistės pasirodymą atsilie 
pė JAV lietuvių spaudoje.

— Dramos artistas Henri
kas Kačinskas rusų teatre vai
dino Ostrovskio „Bielugino 
vedybose“ Agišino rolę. Spau 
da labai gerai įvertino jo pasi
rodymą viename geriausių New 
Yorko teatrų. Lapkričio 17 
d. tame teatre H. Kačinskas K. 
Dickenso veikale „Svirplys už
krosnyje“ vaidins pagrindinę 
rolę. Tame pastatyme daly
vaus ir dramos aktorė Asė Dau 
guvietytė.

— Inž. Malinauskas, dirbda 
mas fabrike, studijuoja New 
Yorko universitete specialius 
dalykus. Lietuvoj jis vedė 
popieriaus fabriką.

— Ne mano dalykas, kad 
vok. Karo Vadovybė nepain
formavo Ausw. Amt'o, — pa
siteisinau. Be to, priminau von 
Grundherr, jog dar balandžio 
mėnesį buvau pas jį atsilankęs 
ir daviau jam suprasti, ko lie
tuviai siekia; o taip pat, kad 
prieš kelias dienas įteikiau jam 
pačiam motyvuotą memoran
dumą, Lietuvos reikalu.

„Taip, taip, bet. . . ” — kaž 
ką von Grundherr dar norėjo 
pasakyti, bet jam pritrūko kva 
po. Tuo pačiu metu'kažkas pa 
skambino telefonu, ir mudvie
jų pasikalbėjime pasidarė pau- 
za.

Iš von Grundherr laikysenos 
kalbant telefonu buvo aišku, 
jog jam kaž kas referavo apie 
tą patį reikalą, būtent apie įvy
kius Lietuvoje ir darė kažko
kių piktų prieš Lietuvą suges
tijų. Tačiau, iš von Grundher 
r‘o trumpų atsakymų, kuriuos 
aš dalinai galėjau nugirsti sė
dėdamas jo kabinete, pas mane 
susidarė įspūdis jog voin Grund 
herr nesiskubina tomis sugesti 
jomis pasinaudoti. „Taip, aš 
jau apie tai patyriau“. „Nieko 
ypatingo“, „Nederėtų persišku 
binti“; „Jo Ekscelencija kaip 
tik yra šiuo metu pas mane ir 
mudu draugingai šnekučiuoja
mės“. Visa tai rodė, jog įtam
pa atslūgsta. Pasakymą, jog 
šnekučiavomės draugingai, von 
Grundherr, matyt pavartojo 
sąmoningai, kad aš tai nugirs- 
čiau, nes žvilgtelėjo į mane ir 

lazdų su praskeltu vienu galu, 
į kurį būdavo įspraudžiamas ak 
muo. Arklių indėnai neturėjo 
iki jų negavo iš ispanų ateivių. 
Ne visi indėnai buvo klajokliai. 
Kolumbo laikais Amerikoje, į 
šiaurę nuo Meksikos buvo tik. 
apie 900.000 indėnų. 1870 m. 
jų buvo likę tik 300.000. Jie 
išnyko tarpusavio karuose ir 
nuo ligų. Iki 1945 m. jų priau
go iki 450.000. Iš indėnų mes 
daug ką esame gavę. Bulvės, 
pomidorai, guma, quininas yra 
iš jų. Pietinės ir Vidurinės 
Amerikos indėnai turėjo gumi
nius batus ir sviedinius prieš 
Kolumbui atvykstant į Ameri
ką. Ilgai Europos visuomenę 
nebuvo galima sudominti gu
ma, tik po 1751 m. Prancūzų 
mokslo akademija pastebėja 
gumos vertę.

Indėnai į Ameriką atėjo per 
Beringo sąsaiurį, per Aliaską, 
keliomis bangomis. Iš senųjų 
stovyklų ugniaviečių radioak
tyvumo nustatoma, kad pir
mieji atvykimai galėjo būti 
prieš 5.000 metų.

— Žydų sionistų kongresas 
Jeruzalėje susidūrė su nauju 
sunkumu: nauja emigrantų 
banga slenka į Izraelio valsty
bę. Iš Persijos ir Irako žydai 
tūkstančiais keliauja į Izra
elio valstybę. Įsikūrus Izra
elio valstybei, žydų gyvenimas 
muzulmonų kraštuose darosi 
nebepakenčiamas. Arabai juos 
visokiais būdais persekioja. Iz 
raelis negali pabėgėlių nepri
imti. Atbėgėliai ateina su no 
ru dirbti senojoje tėvynėje. Ta
čiau tai ir viskas, ką jie atsine
ša. Jie neturi nei pinigų, nei 
sugebėjimo dirbti.

— Ryt. Vokietijoj visu ry
tiniu pasieniu įvesta 20 km plo
čio draudžiamoji zona, pana
šiai kaip kituose sovietų val
domuose kraštuose. Zonos 
įvedimo tikslas — pasunkinti 
bėgimus iš rusų valdomų kraš
tų per Vokietiją į Vakarus.

— Lenkai iškėlė Gdynės 
uoste karo metu nuskandintą 
vieną didžiausių vokiečių karo 
laivą „Gneisenau“.

— Vokietijoje pasiliekantie
ms užsieniečiams, neturintiems 
IRO globos, bus išduoti užsie
niečio pasai (Fremdenpass). 
Pase turės būti atžymėtas po
licijos leidimas Vokietijoje gy
venti ir už jį mokamas mokes
tis.

— Prof. H. Soderman'as 
Stockholmo kriminalinės labo- 
latorijos direktorius, laikomas 
didžiausiu policijos ekspertu 
Europoje, buvo vakarų Vokie
tijos vyriausybės pakviestas pa 
dėti suorganizuoti Vokietijos 
kriminalinę policiją.

— Dėl piniginių sunkumų 
sustojo Prancūzijos katalikų 
partijos dienraštis „L'Aube“.

maloniai nusišypsojo. . .
Kai von Grundherr baigė sa 

vo pasikalbėjimą telefonu aš 
aiškinau, jog vokiečiai neturi 
nei mažiausio pagrindo mums 
lietuviams nei priekaištauti, sa 
kiau, jog sukilimas įvyko ne 
prieš vokiečių kariuomenę, bet 
sovietiškąjį okupantą bei Ru
sijos Raud. Armijos užnuga
ryje. Nurodžiau, jog niekas ne 
gali uždrausti lietuvių tautai 
kovoti už savo laisvę ir šiam 
tikslui pavartoti tokią priemo
nę, kokią ji skaito reikalinga. 
Kadangi lietuviai sukilėliai į 
pražygiuojančius per Lietuvą 
vokiečių karius nešaudo ir tarp 
jų ir šių pastarųjų faktinai su
sidarė kuodraugingiausi santy
kiai kovojant prieš bendrą bol- 
ševistinį priešą, tai patariau, 
kad Reicho vyriausybė skaity
tus: su faktu Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir ne
daužytų parcelano su Lietuva. 
Išvadoje, paprašiau, kad von 
Grundherr teiktųsi apie tą vi
są perduoti Ausw. Amt’o vir
šūnėms ir suaranžuotų man ofi 
cialią audijenciją pas von Rib 
bentropą, kaip Reicho Užs. 
Rkl. Minister}, kad tuo būdu 
viešai pamanifestavus, jog tarp 
Vokietijos ir Lietuvos jokio ne 
susipratimo nėra įvykę.

Von Grundherr sakė., jog jis 
tą padarys ir pažadėjo duoti 
skubų atsakymą, atsižvelgiant 
reikalo svarbumo ir jo skubo
tumo.

Bus daugiau.
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Jeronimas Cicėnas
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PROGA.
Jeronimas Cicėnas. Kas iš 

lietuvių jo nežino? Kas ne
skaitė jo straipsnių? Kuris laik 
raštis jo raštų nespausdino? 
Kuris lietuviškas klausimas ne 
perėjo per Jeronimo Cicėno es 
mę išryškinančią plunksną? 
Dėl kurio lietuviškojo reikalo 
jis nesisielojo? Kurio rašyto
jo minties jis neparyškino, ne
iškėlė ir skaitančiai visuome
nei nepatiekė reljefia forma? 
Ką vertinga Jeronimas Cicė
nas apėjo nepastebėjęs, nesus 
tojęs ir neprataręs nuoširdaus 
žodžio? — Jis visur 'ten, kur 
tiktai lietuviškas reikalas, del 
kurio negali nurimti jautri vi
suomenininko, publcisto plunks 
na. Ir taip jau visus 25 metus.

Lietuvoje jis velka Lenkijos 
okupacijos jungą Vilniuje ir 
dirba sunkų pavergtosios Lie
tuvos dalies spaudos darbą. 
Vilniaus krašte, šiaurinėje jos 
dalyje, Zarasų krašte, Dūkšto 
valsčiaus, Garšvinės kaime, Jis 
jaunystę leidžia ties didžiuoju 
melsvųjų vandenų, šiurių nend 
rynėlių, kaip akvarele papieš
to aukštaitiško Dysnų ežero 
peizažo aplinkumoje. Ledynų 
laikotarpio suformuotieji kal
neliai, pakalnės ir ežerai, eže
rai, kaip ašarotos akys, tarp pu 
šingų, kaip Dysnų nendrynai, 
miškų, formuoja aukštaičio dva 
sinę struktūrą: daugšališką, pa 
stabią ir jautrią. Ir iš čia Je
ronimas Cicėnas savyje nešio
jasi aukštaičio esmę.

Jo tėviškė prie ribos. Čia 
susikerta lietuvio egzistencija 
su slavų įtakomis ir užmačio
mis. Čia veržiasi rusų imperia 
lizmo pasėtoji sėkla. Čia per 
didžiuosius Vilniaus vartus iš 
pietų veržiasi lenkų imperia
lizmas. Čia šiaurėje, lenkų ir 
rusų susidūrime, pradėjęs bu
joti gudų navikas lietuviška
me kūne. Tai čia yra gimęs ir 
augęs Jeronimas Cicėnas. Tie
sa, gal čia ne tiek riba, kiek tų 
viesulų sukeltos sąvartos, bet 
labai jaučiamos, neduodančios 
nurimti ir užmigti.

Ir Jeronimas Cicėnas ties 
Dysnais, kurio pakrantėmis 
tarp Dūkšto ir Ignalinos ku
ria, ilgą dūmų juostą paliekan 
tieji traukiniai, kur Garšvinės 
kaimo „pastorius“, rytą, sau
lei tekant išgindamas bandą 
trimituoja ilgu, balta beržo to 
še apvyniotu, trimitu ir budina 
piemenis iš saldaus miego; kur 
vakarais kvapiuose berželių 
raistuose suokia lakštingala,— 
čia jis išvydo nuostabųjį pa
saulį ir čia jis susiformavo sa
vo pasauliovaizdžius: tyrus, 
skaidrius ir skaisčius, kaip jo 
gimtinės padaira.

Paskui brendo Gedimino 
mieste. Barokas; siauros, rau
donomis plytomis grįstos Vil
niaus gatvelės; bažnyčių bokš 
tai, sutemose skambantieji var 
pai ir visa Lietuvos praeities 
grazna, kuri dvelkia iš kiekvie
nos Vilniaus vietos, iš kiekvie 
no architektūros kūrinio, iš 
kiekvienos istorinės vietelės, 
— ryškino ir tikslino Jeronimo 
Cicėno pasauliovaizdį. Kad ir 
lenkiškas Batoro universitetas, 
bet negalėjo nuslėpti istorinės

praeities, kuri lietuviui tiek 
daug pasako. Jeronimą Cicė
ną ji suartino su praeitimi, ku
rios niekas gražiau dar neap
dainavo, kaip Adomas Micke
vičius, gyvenęs ir mokęsis ta
me pačiame universitete.

Jeronimas Cicėnas ten bu 
vo naujovišku filaretu, pasir’ 
siekti savo tautos ir savo tė
vynės laisvės ir ateities. „

Ir Jeronimas Cicėnas jos sie
kia atsidėjęs.

Lenkų okupacijos metais jis 
tikrai vargsta ir skursta Gedi
mino mieste. Lietuvis kovoja 
už lietuviškąją egzistenciją, ko 
voja už teises, kovoja drauge 
su visais patriotingais lietu
viais. Jeronimas Cicėnas tam 
tikslui bando panaudoti visus 
rašliavos žanrus. Jis ir žurna
listas, jis ir publicistas, jis ir 
beletristas, jis ir feljetoninin- 
kas, jis ir tautosakininkas. 
„Vilniaus Žodyje,* jis veda li
teratūrinį skyrių, Kūrybos ir 
Kritikos redaktorius. Jis daly
vis ir „Jaunimo draugo'* ir len 
kiškųjų laikraščių lietuviškai
siais klausimais informuotojas. 
Jis visur ten, kur tiktai lietuviš 
kieji reikalai. Visur tas pat 
lietuviškasis reikalas ir visur 
sielojimasis dėl savo tautos.

Beletristine forma 1937 me
tais „Dvaruose praėstos die
nos“, Jeronimas Cicėnas pie
šia krašto kaimiečio gyvenimo 
skurdą ir vergavimą ponams. 
„Daugėliškiniais burtais“ jis 
atskleidžia šio krašto tautosa
kinius perlus. 1944 m. jis pie
šia Lietuvą pro „Vilniaus Ži
nias“. Taip Jeronimas Cicėnas 
nenuilstamai budi tautos sar
gyboje.

Tremtyje, kad ir skurdžiau- 
siose sąlygose, kad ir badauda 
mas tremtinių stovyklose, Je
ronimas Cicėnas rotatorium lei 
džia žurnalus „Kelyje Tėvy
nėn“ ir „Akiratį“. Kad ir iš
vargęs, kad ir alkanas, jis ne
nuilstamas visų tremties laik
raščių bendradarbis.

Atsidūręs (emigracijoje, JA 
V, Omahoje, Nebr., Jeronimas 
Cicėnas, nors ir sunkiai dirbda 
mas, nenuleidžia rankų ir tebe
dirba spaudos darbą — atsi
dėjęs, nagrinėdamas kiekvie
ną lietuvišką rimtesnį pasireiš
kimą, vertindamas kiekvieną

Vienas gražiųjų Vilniaus kam pelių — Dailės muziejaus fasadas ir vaizdas į Vilniaus ir 
Didžiosios gatvių aikštę. Dailės muziejus yra garsiojo Vilniaus architekto, kuris pasta
tė ir dabartinę Vilniaus kated ra ir Lietuvos Versalį — Verkių rūmus — Stokos-Gucevi 

čiaus kūrinys.

KULTURWWKROjVIKA
ATVYKO MUZIKAS STASYS GAILEVIčIUS

Spalio 26 dieną Montrealį 
pasiekė pasižymėjęs lietuvių 
muzikas — Lietuvos Operos 
koncertmeisteris, dirigentas ir 
kompozitorius Stasys Gailevi- 
čius.

Jis atplaukė laivu „Gaya“ 
su keliasdešimt lietuvių, kurie 
atvyko į Kanadą iš Vokietijos. 
P. Gailevičius atvyko su savo 
motina laivu į Halifaxą, o iš 
uosto traukiniu į Montrealį, 
kame gyvena jo dukrelė, tu
rinti kambarį pas pp. Dikinius.

P. St. Gailevčius Lietuvos 
operoje buvo vienas iš gerųjų 
akompaniatorių, vėliau iškilęs 
į drigentus ir dirigavęs operas 
Kaune ir Vilniuje.

Be to, p. Galevičuis yra pa
rašęs nemaža naujoviškos mu
zikos kūrinių, kurie solistų 
mėgstami ir pildomi koncer
tuose. Kaip žinoma, neseniai 
miręs St. Gailevičiaus tėvas, 
taip pat buvo muzikas ir taip 
pat kompozitorius, ypač daug 
komponavęs dūdų orkestrams.

Malonu p. Gailevicių, kaip 
vieną žymiųjų muzikų, susi
laukti Montrealy ir palinkėti 
jam čia sėkmės.

-— Op. sol. V. Puškorius jau 
atvyko į Pitsburghą vargonin- 
kauti.

neigiamybę pagal jos dydį.
Emigracijoje — jis dar ir 

knygnešys. Pastebėjęs, kad ir 
tie patys tremtiniai dalinai ap
klausta, jis neša knygas per bu
tus ir platina šviesą ir tiesą, 
kurios pareigą mums įrašė Tau 
tos Himnan Vincas Kudirka.

Visur, kur tiktai bepažvelg
sime į Jeronimo Cicėno darbus, 
veiklą, — visur matysime tuos 
didžius ir gražius tikslus, ku
riems jis tarnauja, kaip taurus 
tautos riteris.

Mielas Kolega, šių sukaktu
vių proga priimk ir mano nuo
širdžius sveikinimus, tikrą pa
sigrožėjimą Sveiko gražiais 
tikslais ir linkėjimus nenuils
tamai ir didžiu pasiaukojimu 
tarnauti objektyviai šviesai ir 
tiesai, nors dėl to tenka turėti 
ir nemalonumų ir net nuken
tėti. Tavo J. Kardelis.

— Kauno Konservatorijos 
prof. S. Paleček-Levickienė 
New Yorke dirba kaip pianis
tė dviejose baleto studijose.

— Op. sol. A. Brazis jau 
persikėlė į New Yorką ir pra
deda darbą Meropolitain ope

roje.
— JAV, Čikagoje, atidary

toje dailės parodoje dalyvauja 
du lietuviai dailininkai — p. 
M. Šileikis ir p. J. Pautienius.

VYTAUTO AUGUSTINO 
VAIZDŲ KNYGA IŠEINA

Visiems suinteresuotiems 
tautiečiams leidykla Vaga ma
loniai praneša, kad Vytauto 
Augustino Lietuvos vaizdų kny 
ga baigiama spausdinti ir lap
kričio mėn. prdžioje jau pasi
rodys knygų rinkoje. Dide
lio formato liuksusiniame po
pieriuje telpa per 100 įvairių 
meniškų vaizdų. Knygos įva
das ir parašai po paveikslais 
yra lietuvių ir anglų kalbomis.

Gerbiamiems šios knygos 
prenumeratoriams pranešame: 
nors knygos kaštai pasirodė 
esą žymiai aukštesni, negu 
anksčiau buvo numatyta, bet 
visiems prenumeratoriams ji 
bus išsiuntinėta už jų atsiųstus 
3 dolerius. Mūsų ankstyvesni 
pranešimai spaudoje ir dauge
liui asmenų išsiuntinėti laiš
kai knygos kainos požiūriu 
nustoja galios. Knygų rinkoje 
ji bus pardavinėjama po 5 do
lerius.

Knygos tiražas yra kuklus, 
todėl tautiečiams patariama šį 
retą ir vertingą leidinį iš anks
to užsisakyti. Prenumerata 
dar priimama šiomis naujomis 
sąlygomis: kas iki š. m. lap
kričio 1 d. atsiųs 4 dolerius, 
tam ši knyga pirmomis lapkri 
čio mėn. dienomis bus išsiun
tinėta. Pavėlavę už ją priva
lės mokėti pilną kainą. Per
skaitę šį pranešimą, nedelsda
mi siųskite užsakymą su pini
gais šiuo adresu: P. Ališaus
kas, 107—17 118 Street, Rich 
mond Hill, N. Y„ US.

Nepavėluokite įsigyti šią 
naujieną! Leidykla VAGA.

Moksfo-tecfinikos naujienos
NAUJAS GINKLAS —

Išradėjai dabar lenktyniuo- 
ja išrasti kokį nors nepaprastą 
dalyką, kurio pagelba galima 
būtų turėti pirmenybių karuo
se.

Ryšium su atominės bombos 
išradimu ypač žymiai išryškė
jo radioaktyviųjų medžiagų 
veiksmingumas. Todėl pasku
tiniu metu daug dirbta, kaip pa 
naudoti radioaktyvumą pYieš 
priešą, nes stiprios radioaktin- 
gosios medžiagos naikina gy
vybę.

Amerikos išradėjai dabar yra 
sukombinavęs būdą, kaip me
džiagų radioaktingumą panau 
doti naikinti priešui. Jie nau
jai išrastąjį būdą pavadino 
RW (Radiologikal Warfare). 
Tai vadin. mirties smėlys. Be 
JAV, Kanados, Anglijos ir 
Prancūzijos, mirties smėlį turi 
pasigaminusi taip pat ir Rusi
ja-

Radioaktyvios medžiagos, 
smėlio ar kitokių biralų formo 
je, yra patogios gabenti lėktu
vais ir išbarstyti. Apkrėstą 
vietą priešas bus priverstas ap 
leisti, nes, ilgiau pasilikus, pra 
deda ardančiai veikti jų gam
ma spinduliai. Šių spindulių, 
kaip ir A. bombos, paliestieji 
netenka plaukų, suserga ane
mija, jūros liga.

Panaudojus RW, užpuolikas 
gali būti priverstas atitraukti 
įsibrovusius dalinius, nutrauk 
ti apsupimo žiedą, pasitraukti 
iš užimto miesto, iš savo įsi
tvirtinimų. Apkrečiant RW 
priešo užnugaryje esančius tie 
kimo mazgus, karo pramonės 
ir aprūpinimo centrus, priešas 
bus priverstas palikti visus 
įrengimus.

Kiek tokių medžiagų reikė
tų?

New Yorko plotui apnuodyt 
reikėtų apie 400 svarų „mir
ties smėlio“.

Radioaktyvios medžiagos 
dar gali būti panaudotos debe 
sų formoj, kurie, plaukiodami, 
veiktų kaip nuodingos dujos.

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
muotame Hollywood Floridoj. Apartmentus užlaiko
me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna nuo
latinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsiveža
me, paskambinus telefonu 33290.
------

MIRTIES SMĖLYS
Įkvėpti alfa ir beta spindu

liai plaučiuose atliktų griau
namąjį darbą.

Plutonius, radioaktyvus kai 
cium‘as, ytrium'as yra pavo
jingiausi organizmui ir leng 
viausiai akumuliuojasi skys
tyje, kuris gali būti purkštu
vais paskleidžiamas iš lėktuvų, 
radioaktyviams debesims su
daryti. Šiam tikslui gali būti 
naudojami ir artilerijos svie
diniai.
KRAUJO BANKAI IR SĖK

LŲ SANDĖLIAI.
Tikras mokslas nesustoja 

prieš jokius kliuvinius ir nuo
lat žengia pirmyn.

Daugelis jau yra girdėję 
apie kraujo bankus. Sveiki ir 
tvirti žmonės savo kraujo dalį 
aukoja nesveikiems, reikalin
giems pagelbos. Tuo tikslu 
Raudonojo Kryžaius įstaiga 
priima kraujo davėjus - dona- 
torius ir paima jų aukojamą ar
ba net ir parduodamą kraują, 
kuris paskiau atiduodamas į 
ligonines ir naudojamas nusti
pusiems ligoniams sustiprinti 
— įleidžiant į jų kraujagysles.

Įdomu tačiau, kaip kraują 
išlaikyti gyvą ir nesugedusį. 
Pasirodo, kad šiam tikslui yra 
naudojama konservuojanti me 
džiaga — Glycerolis. Ši me
džiaga atšaldo kraują ligi — 
79 laipsnių Celsijaus arba — 
174 Farenheito. Tokioje tem
peratūroje kraujas išsilaiko il
gus laikus gyvas ir nesugedęs. 
Toks kraujo laikymas vadina
mas kraujo bankais.

Neseniai Edinburgho gydy
tojas dr. A. S. Parkes, Angli
jos medicinos tyrinėjimų insti
tuto direktorius, ištyrė, kad to 
kiu būdu galima konservuoti 
ir visokias sėklas — augalų ir 
gyvulių, o taipgi ir žmogaus. 
Tokiu būdu galima sudaryti 
visokių sėklų sandėlius, kuriuo 
se galima išlaikyti visokių or
ganizmų veisles ištisus šimt
mečius, ir augalų ir gyvulių.
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NELĖ MAZALAITĖ.

PAKELĖJE
Iš kokio medžio padarytas šitas laivas, kad jis taip spin

di mėnesienoj? O visos jo burės išskleistos, ir iš balčiausios 
drobės yra jos, ir iš tvirčiausio lino, o vėjas nėra varęs grei
čiau jokio laivo, kaip šitas. Iš tikrųjų, ką padarė mėnesiena, 
ji taip peršviečia laivo šonus, kad gali permatyti kiaurai iki 
dugno, gali regėti, kaip jo apačioje pradalgėmis gula vanduo, 
ir po vandeniu sklando žuvys. Ji mato visą laivą, bet ji žiūri 
tiktai į keleivį — ar ji gali į ką nors kitą žiūrėti, kaip tik į 
savo brolį? Laivo priešakyje stovi jis — ar tai ji nepažintų, 
šitokio mėlynumo akys tėra tiktai vienos, ir tiktai vieni tegali 
būti tokio tamsumo plaukai, ir jis stovi aukštas, truputį sulin
kęs — ne, gali ir nebūti mėnesio, gali jai užrišti akis — savo 
brolį ji pažins per visos žemės plotį. O jis čia stovi netoli, 
laivo priešakyje, ir laivas priplaukė uostą. Ir tada yra per
mestas tiltas, ir į laivą įžengia vienas pasitikti atvykusių, ir 
mėnuo dar skaisčiau suspindi ties jo galva — jis prieina prie 
to, kuris stovi laivo priekyje ir sako jam:

— Ko tu atplaukei? Tu tur būt, sumaišei laivus, mes 
tavęs dar nelaukėm.

"— Nežinau, — atsako brolis, — nežinau, bet mane čia 
įleido. Matai, praėjo daug laiko, aš vis stovėjau prie jūros 
ir joks laivas manęs nepaėmė, joks laivas. Man ištraukdavo 
laiptus iš po kojų, kai norėjau užtinti. kartais aš jau stovėda-
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vau ant denio, ir laivas pasijudindavo, mes visi, kurie kelia
vome, mojome iš džiaugsmo rankomis, ir staiga aš pamatyda
vau, kad vėl stoviu prie jūros ir laivas išplaukia. Ir pagaliau 
mane ir nuo jūros pradėjo varyti, ir buvo taip šalta, ir aš pa
vargau. Ir aš buvau toks vienas, — sako jis ir balsas yra 
vaikiškas, ir jis prašančiai šypsojosi. -— Ir šitas laivas mane 
paėmė.

— Dieve mano, — tarė ji ir sugniaužė rankas — buvo 
diena, ji sėdėjo virtuvėje, tarp jos pirštų gulėjo pilkas laiškas, 
ir jame tebebuvo parašyta tas pats, kaip prieš valandą, laiške 
buvo parašyta. — „Tavo brolis mirė“.

— Ne, — murmėjo ji, — ne. Jie meluoja ar apsiriko, 
nėra praėję pusantrų metų, kaip tu mane išlydėjai, kad tavęs 
sulaukčiau, tu buvai toks tvirtas ir linksmas, tu buvai viltin
gas ir kantrus. Kietas neteisingas įstatymas liepė tau laukti, 
o aš važiavau, kad tau galėčiau padėti — aš važaviau statyti 
tau tiltą, kalbėjom mes, — sako ji karčiai, bet ar tu manai, 
kad savo skausmu ir troškimu, kad ašaromis tai galėjau pada- 
-yti? Bet aš padarysiu, juk tu dar plauksi? Sakyk, tu dar 
gali plaukti, sakyk, kad tu lauki, sakyk — šaukė ji.

Bet jis negalėjo atsakyti — ji matė, kad jis kalba su tuo, 
kuris pasitiko jį — ano galva dar labjau švitėjo mėnesienoje, 
ir ji regėjo tos šviesos atšvaiste savo brolio veidą — ir jos 
širdis degė iš sielvarto ir gailesčio, nes jis buvo labai pavar
gęs, o jo klausė: • 1

— Ką tu čia atsivežei su savim — šitas ryšulys yra per
sunkus tavo rankoms, kodėl tu jį laikai nepaleisdamas?

— O, — tarė brolis ir jo balsas buvo mažas ir bailus, —■

jūs nepykite, aš ten negalėjau baigti savo darbų ir pasiėmiau 
su savim, — ir jis dar stipriau priglaudė savo turtą, tačiau 
tasai, kuris klausinėjo, pakėlė ranką ir ryšulys atsirišo. O, 
kaip staiga suskambėjo ir sugiedojo, tarytum visokia muzika 
buvo paberta čia, tarytum buvo paleista begalės paukščių, ir 
brolis tyliai pasakė:

— Tai tiktai dainos ir pasakos.
— Tu atsinešei jas atgal į tėviškę, — prabilo tasai, ku

ris pasitiko jį, ir ištiesė ranką, globojančią ir šviesią, ir šviesa 
krito ant jos brolio veido, ir jis buvo toks nurimęs — jie ėjo 
abu iš laivo, o muzika ir paukščiai lėkė apsukui juos — ir 
skambėjo ir giedojo viskas.

— Ach, ne—ji susiėmė galvą ir uždengė ausis—iš pilko 
laiško mušė būgnai, jie kartojo ir kartojo: „Rytoj jis bus lai
dojamas stovyklos kapinėse“.

— Ne, — dejavo ji — ne. — Jie nieko nežinojo, joks 
svetimas negalėjo to žinoti, ji turėjo pasiklausti brolį, ji šaukė 
jį vardu, bet jis buvo nuėjęs, ji regėjo kaip geso šviesios pė
dos, kur jį buvo nusivedę. Net laivo nesimatė, jis buvo išvy
kęs naujon kelionėn, — niekas jai — negalėjo padėti, ji galėjo 
tiktai sėdėti virtuvėje ir raudoti. Bet kai pakėlė galvą ji pa
matė tiltą — ne, jai nepavyko pastatyti tokio, net mažo liep
to, bet šitas buvo tvirtas — reikėjo tiktai nueiti atgal ir pa
matyti, kad nebuvo jokio kapo, reikėjo paimti brolio ranką 
ir atsivesti. Ir ji pradėjo bėgti. Čia jau negalėjai eiti, reikėjo 
bėgti, ir ji kalbėjo: — Aš nesapnavau, kad nulūžo medis, nei 
sieloje girdėjau galandant dalgę — tu nemirei. Argi aš to 
Bebūčiau pajutusi, argi nenu-jaučiau, jog mes esame vieni
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kristi, kaip termometras šiau- jau senovės Romos juristų dės- 
rės vėjuje. , j

Kada vienas prasitaria, jog -saksų teisinę sistemą • 
esą nekilnojamo turto įkaino- 'a* emptor“ — tegul pirkėjas 
tojai, kurie specializuojasi už pats apsižiūri, ką ir kaip perka! 
palyginamai nedidelį užmokės- Rapolas, išpiltas prakaito, 
tį namų įvertinime, Rapolas nu skuba į banką sulaikyti jo pasi- 
sprendžia pirmadienį pasinau- rašyto 700 dol. čekio išmokė- 
doti vieno tokio objektyviu pa jimą. Deja, apsukrsusis agen- 

23. Mūsų sunkiai dirbanti šeima susitaupė tam tikrą pinigų tarnavimu. Jo nuomonė varg- 
sumą ir dabar yra nutarusi nusipirkti gyvenamą namą, šą pirkėją dar labjau pritren

kia. Namas esąs vertas, atsi
žvelgiant į jo amžių, statybinę 
medžiagą, pramonės rajoną, 
viešųjų susisiekimo priemonių 
atstumą ir kitas aplinkybes 
apie dešimt tūkstančių dolerių.

Rapolas dabar nebeturi nė 
mažiausios abejonės, kad jis 
yra greitai kalbančio agento 
nauja auka. Jis lekia pas tei
sininką. Šis, perskaitęs pasira 
šytą sutartį, paaiškina namo 
pirkimo sąlygas. Pirmiausia, 
pirkėjas namą gausiąs ne tuš
čią, kaip agentas žodžiu buvo 
prižadėjęs, bet su nuominin
kais. Antra, pats pirkėjas tu
rėsiąs susirasti 5 tūkstančių 
dol. trečią „mortgage“ (hipo
teka - paskola) ir turėsiąs pa 
dengti su tuo susijusias išlai
das. Pasirodo, R. to klausimo 
iš viso nebuvo svarstęs su agen 
tu. Be to ant namo jau yra 
užtrauktos dvi hipotekos, su 
aukštais mėnesiniais mokėji
mais ir palūkanomis. Tada ad
vokatas dar priduria, kad jis ne 
galįs apsiimti tos transakcijos 
tvarkyti, nes esą neįmanoma 
gauti trečią hipoteką penkių 
tūkstančių dol. sumoje, kai dvi 
ankstyvesnės hipotekos 6 tūks
tančių dol. sumoje dar nesan
čios išmokėtos.

I KLAUSIMAI
IR ATS AK KM A!

VEDA JONAS J. JUŠKAITIS

Tai mūsų pirma tokios rūšies transakcija, o mes kalba
me silpnai angliškai. Patarkite, j ką teikėtų ypatingai 
atkreipti dėmesys, investuojant santaupas į nekilnoja
ma turtą, kad vėliau neturėtume nuostolių ir nemalonu
mų? '
(Atsakymas į ponų VI. N. klausimą, Winnipeg, Man.)

Po paskutinio pasaulinio ka ta sutartis, tas namas tikriau- 
ro Kanadoje jaučiamas chroniš šiai rytoj būsiąs parduotas ki- 
kas senų ir naujų gyvenamų 
namų trūkumas. Paklausa yra 
didesnė negu pasiūla ir dėl to 
nekilnojamo turto kainos yra 
aukštos ir vis dar rodo tenden 
cijos kilti. Natūralu, kad in
vestuodamas savo santaupas, 
pirkėjas pageidauja gąuti na
mą ir žemės sklypą kuo geriau
siomis sąlygomis. Šeimos gal
va trokšta apsidrausti save ir 
šeimą nuo nemalonių netikėtu
mų.

1. Atsargaus apdairumo su
agentais.

Normali procedūra jieškant 
namo pirkti yra kreiptis į nekil 
nojamo turto tarpininką.Jis yra 
pardavėjo agentas, sudaręs su 
juo sutartį, kad už namo par
davimą jis gaus tam tikrą pi
nigų sumą, kuri paprstai būna 
proporcinga pardavimo kainai. 
Taigi, juo daugiau pinigų gaus 
pardavėjas, tuo didesnis bus ir 
agento uždarbis. Iš tos aplin
kybės išplaukia, kad agentas 
pirmoje eilėje yra užinteresuo- 
tas pardvėjo biznio pasiseki
mu, o ne pirkėjo gerbūviu. Tą 
faktą kiekvienas būsimas namo 
pirkėjas turi gerai atsiminti. 
Nors didesnė dauguma nekil
nojamo turto agentų yra sąži
ningi žmonės, bet kad apsisau
gotų nuo tų kelių procentų iš
naudotojų, nė didžiausias at
sargus apdairumas negali būti 
per didelis. '

2. Pirmaeilio svarbumo yra 
pirkimo pasiūlymo sąlygos.

Kiekviena nekilnojamo turto 
transakcija susideda iš dviejų 
pagrindinių fazių, žiūrint iš pir 
kėjo taško.

Pirmiausiai pirkėjas ir par
davėjas, tarpininkaujant agen
tui, sudaro raštu taip vadina
mą pirkimo pasiūlymo sutartį 
(Offer to Purchase). Jos pa
sirašytos sąlygos vėliau riša 
abi šalis ir gali būti tik joms 
abiems sutikus modifikuotos 
arba panaikintos.

Aiškiau tai suprasti, paimki
me pavyzdį iš kasdieninio gy
venimo. Rapolas Lietuvninkas 
nueina pas agentą David Gold 
stein pasiteirauti apie namo 
pirkimo galimybes. Goldstein 
nusiveža Rapolą po darbo, 
temstant, į pramonės rajoną. 
Parodęs fabriko rūkstančių ka 
minų šešėliuose paskendusį tri 
jų aukštų namo kontūrus, agen 
tas pareiškia, kad tas namas 
esąs 20 tūkstančių dol. vertės. 
Susidėjus aplinkybėms, jis ati
duodamas už 15 tūkstančių dol. 
Mat, buvęs savininkas numi
ręs, o jo našlė norinti išvažiuo 
ti į Floridą žiemos praleisti. Jei 
gu nebūsianti iš karto pasirašy

tam pasitaikiusiam laimingam 
pirkėjui.

Rapolas, pirmą kartą savo 
gyvenime pirkdamas namą, 
apie nekilnojamo turto trans
akcijas nusimanydamas tiek, 
kiek šių eilučių autorius apie 
tautinių juostų audimą, ir bū
damas iš prigimties lengvai pa
sitikintis, pagalvoja padary
siąs neblogą pirkimą.

Įmokėti reikia tik 3000 dol., 
kuriuos Rapolas ir jų žmona 
turi susitaupę banke. Depozi
tas siekia 700 dol., kuriuos 
agentas išgauna pakišęs čekių 
knygutę pasirašyti. Nuleidus 
agentui tūkstantį dol., Rapo- . 
lo pasitikėjimas juo dar lab- . 
jau (padidėja. Pasinaudoda- , 
mas silpna akimirka, Dovydas , 
pakiša savo iš anksto užpildy 
tą „Offer to Purchase“ blan- j 
ką. Rapolas greitai perbėga 
akimis smulkų šriftą. Jis toli 
gražu negali visko suprasti. 
Betgi negražu pasirodyti ne
mokša! O Dovydas čia pat 
spaudžia į ranką drėgną plunks 
nakotį ir saldžiai kalba. Rapo
lui nebelieka nieko kito daryti, 
kaip tik pabraukti vardą ir pa
vardę. Kitą vakarą jam prista 
tomą ir namo savininko pasira 
šyta sutarties kopija.

Gražią sekančio šeštadienio 
popietę Rapolas nusiveža žmo 
ną ir pažįstamus namo apžiū
rėti rudens dienos šviesoje. Su 
silaikydamas nuo namo kainos 
išdavimo, jis prašo savo paly
dovus pasisakyti. Daugumos 
nuomone yra, kad namas ver
tas nuo 11—12 tūkstančių dol. 
Rapolo entuziazmas pradeda

Visi įsigykite Naują Knygą, 
POEZIJOS ANTALOGIJĄ „ŽEMĘ“.

Antalogiją redagavo Kazys Bradūnas. Studijinį (65 psl.) 
knygos įvadą parašė Juozas Grinius.

ŽEMĖJE — savo brandžiausią kūrybą spausdina: Juozas 
Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas, Vytautas 
Mačernis ir Henrikas Nagys.

ŽEMĘ išleido „LIETUVIŲ DIENOS“, 9204 S. Broad
way, Los Angeles. California. Knyga yra iliustruota ir at
spausta dviem spalvom. Apie 200 puslapių. Kaina 4,— dol.

ŽEMĘ galima įsigyti pas leidėją ir šio laikraščio adminis
tracijoje.

Rapolas pamato, kad jis yra 
ne tik permokėjęs už namą, bet 
ir pasirašęs sutartį, kurios są
lygos yra jam visiškai neįkan
damos. Jis prašo advokato pa
naikinti sutartį ir išreikalauti 
iš agento 700 dol. Bet advoka
tas turi atsakymą paruošęs, ku 
ris nukrečia Rapolą lyg šal
tas dušas. Pasirašytą sutartį 
panaikinti būsią labai sunku, 
nes R. kalbėjęs su Goldsteinu 
angliškai ir būdamas blaivus 
pasirašęs sutartį, žinodamas, 
kad tai nėra koks laiškas pažįs 
tarnam, bet namo pirkimo pa
siūlymo sutartis. Čia agentui 
ir pardavėjui į pagelbą ateina

FILATELISTŲ ŽINIAI,

Festival of Britain proga, BRITŲ PAŠTAS išleido 
6 rūšių festivalį propoguojančius PAŠTO ŽENK
LUS, kurių bendra vertė 38 šilingai ir % peno. Jų kai 
na Kanadoje doleriais 5,70. NORINTIEJI šių pašto 
ženklų įsigyti, PRANEŠA savo tikslų adresą ir PINI
GUS SUMOKA „NL“ ADMINISTRACIJAI. Ženk
lai užsisakiusiems bus išsiųsti tiesiogiai iš Anglijos.

„NL“ Administracija .

vienas kitam visoje žemėje, ir turime žinoti viską apie vienas 
kitą. Mane tiktai išgąsdino — tai buvo ženklas, kad yra tiltas, 
kad aš pati atsivesčiau tave, tiktai turiu surasti. Ir nereikia 
gaišti, gal būt, kad tiltas yra tiktai tam kartui. — Ir ji bėgo ir 
bėgo, ji nejautė jokio nuovargio: kai širdis skuba dėl tokių 
dalykų, negali pavargti. Šitaip ji netruko pakljūti į stovyklą. 
Tačiau kaipgi čia buvo, kad negalėjai pažinti, jog seniai esi čia 
gyvenęs? Tada čia žaidė ir mokinosi vaikai, žmonės šoko 
švenčių metu, ir dirbo kasdieną, jie kalbėjosi, pykosi, ir nusi
juokdavo, o visi turėjo planų, nebuvo nė vieno, kuris neturėtų 
savo kelionės maišo paruošto — buvo žmonės — jie gyveno.

Ir dabar negalėjai nieko atpažinti — tai negalėjo būti 
toji vieta, kur ji buvo buvusi, ne. Ji bėgo tolyn, ir kitos sto
vyklos gulėjo jos kelyje ir visur buvo tas pats — tuštuma ir 
baimė buvo visur. Šitos stovyklos buvo kaip salos su raup
suotais — visi laivai aplenkdavo jas, o jie stovėjo ir mojo 
kiekvienam — maži vaikai ir seniai, ir ligoniai su savo lovo
mis, ir apskųstieji neteisių liežuvių, ir tie, kurie nenorėjo atsi
traukti nuo savųjų jokią valandą. Aušo ir sutemdavo, o jie 
stovėjo ir mojo, ir laukė, jie degindavo laužus iš paskutinių 
medžių, ir nuimdavo nuo savo kūno paskutinį apdarą, kad iš
keltų pavojaus vėliavą — bet laivai plaukė pro šalį.

Aš turiu skubėti, — galvojo ji, — mano brolis taip pat 
stovi kur nors ir nežino, kad yra tiltas — aš turiu skubėti. — 
Ir ji bėgo per šitas stovyklas, iš vienos į kitą, ir vis negalėjo 
atrasti tos, iš kurios ji buvo išėjusi. Ji regėjo pakeliui kapus, 
jie buvo vieniši, kaip piliakalniai — Dieve geras, kokie jie

gesnio pardavėjo įtakoje, pa
jėgs objektyviai ginti kartu ir 
pirkėjo, jam nepažįstamo, in
teresus, yra klausimas, į kurį 
atsakymą rasti gerb. Skaityto
jams nemanau kad bus sunku.

Neseniai atvykusieji į šį kraš 
tą dažniausiai perka namus su 
sidėję. Kyla problema, kieno 
pavardėmis ir kokioje formoje 
turi būti nuosavybės dokumen 
tai paruošti. Jeigu nuosavy
bės dokumentuose įrašoma ir 
žmonos pavardė su prierašu ,as 
joint tenants“, žmona vėliau 
turi teisės pareikalauti pusės 
pardavimo sumos, nors ji prie 
namo pirkimo ir nebūtų prisi
dėjusi nė vienu doleriu. Tai 
atsimintina kai kurioms šeimos 
galvoms!

Kada perka namą keli asme
nys susidėję, sakysim trys vien 
gungiai, visų trijų geriausiam 
apsisaugojimui verta įsirašyti 
savo pavardes į dokumentus. 
Jeigu Fricas sumokėjo du tree 
daliu pirkimo sumos, jis pa
darys labai protingai, paprašy 
damas teisininką tą faktą at
žymėti nuosavybės dokumen
tuose. Kitaip, kilus nesutari
mams, jis gali būti priverstas 
pasitenkinti tik vienu trečda
liu nuosavybės.

Perkant namą trims vien
gungiams susidėjus, prierašas 
dokumentuose „as joint te
nants“ reiškia, kad vienam mi 
rus, jo turto dalis atiteks liku 
siems dviems partneriams. 
Prierašas „as tenants in com
mon“ reiškia, kad mirusio tur
to dalis atiteks jo giminėms.

Baigiant tektų paminėti, kad 
daugelis žmonių tik vieną kar 
tą savo gyvenime ..perka namą, 
i ji įdėdami visas savo santau
pas. Jie tai darydami turėtų 
būti labai atsargūs ir apdairūs.

(Copyright). ,

2. Ar namas bus perleidžia
mas tuščias, ar su nuominin
kais. Jų iškėlimas yra dažnai 
susijęs su papildomomis išlai
domis, bylinėjimosi ir užtrun
ka kartais iki 6 mėnesių.

3. Jeigu namas perkamas su 
nuomininkais, turi būti atžy
mėta, kiek kiekvienas nuomi
ninkas moka nuomos ir kokios 
yra nuomavimo sutarčių sąly
gos.

4. Kokios hipotekos yra už
trauktos ant namo ir kokios 
yra tų hipotekų palūkanos bei 
išmokėjimo sąlygos.

5. Jeigu namo pirkimas fi
nansuojamas naujos hipotekos 
užtraukimu, svarbu atžymėti, 
kad pardavėjas pats surastų 
^mortgage!“ ir padengtų su 
tuo susijusias išlaidas. Sunku 
yra gauti antrą „mortage“, o 
trečią beveik neįmanoma su
rasti.

6. Jeigu su namu perkami 
ir baldai, atskiras inventoriaus 
sąrašas turi būti sudarytas ir 
pasirašytas.

Randu būtina šioje vietoje 
paminėti The statue of Frauds 
įstatymą. Jis nusako, kad teis 
mas negali priversti šalies vyk
dyti sutarties nuostatų, jeigu 
ta sutartis nėra sudaryta raš-, 
tiškai. Pav., teismai niekados 
nekreips dėmesio į Rapolo tvir 
tinimą, kad agentas net prie 
kelių liudininkų žodžiu paža
dėjęs, kad pirkėjas gausiąs tuš 
čią, be nuomininkų, namą.

4. Nuosavybės dokumentai.
Pasirašius pirkimo pasiūly

mo sutartį abiems šalims, pir
kėjas tos sutarties kopiją pri
stato savo teisininkui, kad šis 
galėtų paruošti nuosavybės per 
leidimo dokumentus ir vado
vauti pačiam turto perdavimui. 
Tai yra antroji fazė nekilnoja 
mo turto transakcijoje.

Dažnai agentas pasiūlo savo 
pažįstamą teisininką arba par
davėjo advokatą. Atiduoti pir
kėjui savo interesų gynimą į 
pardavėjo advokato rankas, bū 
tų labai neatsargus žingsnis. 
Sunku yra tarnauti vienodai < negalintiems išvažiuoti lietu- 

... - ------r- gerai dviem ponam, jau Šven- viams gelbėti. Aukas prašome
ciemesj ^sekančias esmines su- tajame Rašte yra rašoma. Ar siųsti: United Lithuanian Re-

: advokatas, būdamas dažniau- lief fund if America, 105 Grand
1. Tiksli nuosavybės perlei- šiai pardavėjo geras senas pa- Street, Brooklyn 11, New

dimo data; žįstamas, bei finansiškai pajė- York.

nis, vėliau perimtas ir į anglo
,Cave

pats apsižiūri, ką ir kaip perka!
Rapolas, išpiltas prakaito,

tas jau prieš tris dienas buvo 
leidęs čekį patvirtinti, ir pini
gų išmokėjimo sulaikyti nema
noma. Kas belieka Rapolui da 
ryti? Pirkti namą tokiomis są
lygomis, kokiomif jis yra pa
sirašęs, reikštų bankrotą. At
simesti nuo sutarties, reikštų 
mažų mažiausiai prarasti 700 
dol. depozitą. Be to advoka
tas jam dar praneša, kad jeigu 
pardavėjas apsispręstų, jis ga 
lėtų R. per teismą priversti na
mą pirkti už 14 tūkstančių dol., 
kaip sutarta. Rapolas, pasiren
ka iš dviejų gresiančių negero
vių mažesniąja. Jis atsimeta 
nuo sutarties, praranda 700 
dol. ir nesaugiai vaikščioja, su 
gresenčiu teismo sprendimo jo 
nenaudai pavojumi, lyg Damok 
lo kardu virš galvos.

Aš žinau, gerb. Skaitytojai 
pasakys, jog tokių Rapolų ne 
daug pasitaiko. Bet tikrovėje 
yra kitaip. Vien tik mano prak 
tikoje yra žinomi keli Rapolai 
dėl savo neatsargumo prara
dę depozitą ir turėję kitokių 
išlaidų ir nemalonumų. O kiek 
yra nukentėjusių mažesniu 
mastu!

3. Kaip išvengti nesusipratimų.
Iš viršuje paminėto pavyz

džio, paimto iš gyvenimo (Vien 
tik pavardės yra fiktyvios) 
aišku, kad agentui tarpininkau
jant pasirašoma pirkimo pasiū 
lymo sutartis yra nepaprastai 
svarbi ir lemianti. Pasirašyti 
tokią sutartį aš tik patarčiau 
prieš tai aptarus ir išsiaiškinus 
smulkiai visas sutarties sąly
gas su teisininku, geru vertė
ju arba kitu asmeniu, kuris su
pranta teisinę kalbą ir turi 
praktiško patyrimo kilnojamo 
turto transakcijose. Pasirašy
damas, pirkėjas turi • atkreipti

DABAR VYKSTA BALF-o

Visose kolonijose prašome 
suruošti vajaus proga rinklia
vas dar Europoj likusiems ir

tarties klausules:

dimo data;

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

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

Mr., Mrs................................................................................ .**■’..................
(vardas ir pavardė — rašykit spausdint ais rašmenimis)

nr. gatvė miestas valstybė

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

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

Pridedu: čekį-money orderį.

Leidyklos pastabos :

M
<nw tn tn y> 52.JU rJD &M c/>. rn 

c* E" e* E" w

2. 2. 2, 
-C -C .C

-9

<n C

(parašas)
<z> w 
oo cn oi

ES. 52.
c

• S.
• 5
■• CA

■e» 
ts>

o>

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

veiniši — galvojo ji — jeigu gyvasis yra tarp svetimų, jis 
gali nors truputį pasitraukti kitur — kapai ne. — Ji baimingai 
žvalgėsi ir džiaugėsi, kad tai nebuvo brolio kapas: — jis yra 
gyvas: — aš turiu skubėti. — Tačiau buvo taip sunku bėgti
— tos stovyklos buvo taipgi tarytum užgriuvusios kasyklos, 
niekas jų ir nemanė atkasti, nors ir žinojo, kad ten yra gyvų
— tai buvo perdidelis darbas, o nebuvo laiko, pasaulis turėjo 
skubėti. O, kasyklos buvo jau išsemtos, ir tie, kurie užgriuvo 
jie buvo tiktai maži ir seni, jie sirgo, jie galėjo palaukti, kol 
laikas nuo laiko po vieną išmirs. Ir jie žinojo tai, tie, kurie bu 
vo kalnų viduje, jie neturėjo vilties niekam. Tačiau kartais ko 
kia ranka praverdavo griuvėsius, ji įmesdavo žvakę ar paduo
davo vandens, arba priglausdavo lūpomis ir šnibždėjo surami 
nimo žodį, ir tie, kurie buvo užgriauti vėl tikėjo, kad gyvens.

Dieve mano, — galvojo ji — juos reikia atkasti, reikia 
tiktai pasakyt visiems, kad sueitų ir kastų — turbūt niekas ne 
žino to, nežino, kad taip yra. Juk čia mūsų tėvai. O, kaip mes 
raudojome, kad išbėgome neatsisveikinę savo motinų, ka'd tė
vas liko atkirstas pakelėje, o šitie tėvai yra iš mūsų žemės, 
gal būt, mes esame raikę duonos kepalą, kuriam rugius išau- 
gipo šitos rankos. Ir tie vaikai, kurie čią užgriauti — tai ga
lėjo būti mūsų vaikai ir jų vietoje, ir mes patys galėjome sirg 
ti ir likti čia. O, kaip mes to visko nežinojome, nes argi ki
taip mes nebūtume subėgę ir nekeltume tų uolų, nors nagais 
ir dantimis mes negalėtume užmigti, jeigu žinotume, kokie jie 
vieniši ir apleisti. O, aš negaliu ir galvoti, koks turi būti ma
no brolio gyvenimas, tarp šio užgriuvimo. Kol tiltas tebesto 
vi aš pirmiausia išvesiu jį. — Ir ji bėgo ir bėgo, o staiga keis

O

s 
v

tai sušnarėjo žolė, tarytum nukrito ant širdies. Ir medžiai 
kol — ėjo — ji turėjo sustot šitoje vietoje — čia buvo sausas 

smėlys, — kapinės, — vienintelė vieta, dėl kurios nesivaržė 
gyvieji, vienintelė stovykla, kurios niekur neperkilnojo nė vo- 
kečiai nė užkariautojai. Ir šitas kapas, kuris buvo prie jos ko
jų — buvo jos brolio kapas, pajuto ji, ir jį apkabino. Ji gu
lėjo tenai sukritus, ir dejavo: — Kaip tau buvo baisu gyventi 
taip, kaip jie gyvena. Ir tegu būna palaimintas kiekvienas, 
kas tau suteikė lašą suramnimo — vėjas ir pavasaris palaimin 
ti tebūna, kad kad praskleidė savo žiedus ir lapus prieš tau iš 
einant, palaiminta kiekviena ranka ir žodis, kurie tau padarė 
gerą šitoje pasmerktoje ištremties vienumoje.

— Tegu būna palaiminti, — sako iš gliumos, ir ji šaukia.
— Bet, tu nemirei, kaip tu gali nugalėti tamsoje šitokią 

saulėtą dieną? Kelkis! Tu negali mirti svetur, šitoje žemėje 
tu negali būti — kelkis. Tiltas dar tebėra, mes išeisime — 
skubėk, kelkis!

O iš gilumos kalba:
Nebelaukite manęs prie jokio kranto — 
Aš tariau: šičia ir pailsėsiu — 
Tiktai, kad širdis vis nepripranta, 
Ji nemirs, ji amžinai ilgėsis.

Ir kai grįšite, prašau, manieji žmonės, 
Neaplenkit pakelę šią nykią.

' Ir mane pažadinkit kelionei — 
Ir manęs, svetur čia, nepalikit.
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Visiems Lietuviams, Organi 
zacijoms ir Atstovybės Sky
riams. į 
Liečia:

1. Atstovybės Kanadoje pa
pildymas.

2. Tautos Fondo Valdytojo 
atvykimas,

3. Kolonijose Atstovybės 
skyrių organizavimas,

4. Aukų lapams pristatyti 
terminas,

5. Susirinkimų ir parengimų 
organizatorių dėmesiui,

6. Atstovybės padėka.
1. Pasiūlius K. L. B-nės L. 

O. K-ui autos Fondo Valdyba 
prie V. L. I. Komiteto, patvir
tino du naujus Tautos Fondo 
Atstovybei Kanadoje narius: 
p. Domą Jurkų ir p. Petrą Ada 
monj. (Tautos Fondo Valdy
tojo raštas š. m. rugsėjo mėn. 
9 d.). Atstovybės nariai, susi
rinkę posėdžio, š. m. spalio m. 
14 d. pasiskirstė pareigomis ir 
pradėjo darbą:

P-lė M. Arlauskaitė — pir
mininkė.

P. L. Girinis-Norvaiša ir Do
mas Jurkus — informacijos ir 
organizacijos ^reikalams.

P. P. Adamonis — raštve
dys.

2. V. L. I. K-o narys Tau
tos Fondo valdytojas prof. J. 
Kaminskas yra atvykęs į J. A. 
Valstybes. Ta čia proga jis ap 
lankys T. F. Atstovybę Kana
doje, Montrealyje ir lankys lie
tuvių kolonijas. Sąryšy su tuo 
atstovybė prašo:

a. Gerb. svečio apsilankymo 
proga supažindinti Kanados vi 
suomenę su VLIKo darbu ir 
Lietuvos padėtimi. Esant ga
limybėms surengti organizaci
jų atstovams, spaudos darbuo
tojams oficialius priėmimus.

b. Sušaukti lietuvių susirin
kimus ir ta proga paskatinti au 
koti Tautos Fondui.

3. Planingesniam lėšų telki
mui kiekvienoje kolonijoje su
daryti T. F. Atstovybės skyrių, mėam miestelį Banf. Vaišnis.

TAUTOS FONDO ATSTO VYBĖ KANADOJE 
Aplinkraštis Nr. 4.

Kur toks skyrius dėl vietos ap
linkybių negalintas sudaryti 
apylinkės LOKas imasi šių pa
reigų. Kolonijose be bendrų 
organų ar be organizacijų iš
renkamas iš vienos organizaci
jos ar vieneto patikimas žmo
gus ir pristatomas atstovybei, žų ir nedarbingų vaikų, pagrin- 

44. Paskirose kolonijose yra dinį maistą sudaro bulvės ir sil 
užsilikusių Tautos F. vajaus 
aukų lapų. Prašome aukų la
pus ir pinigus prisiųsti Atsto
vybei iki š. m. lapkričio mėn. 
30 d.

5. Atstovybės nariai ir sky
rių nariai lėšų telkimo reikalu 
numato lankyti didesnius lietu
vių susibūrimus: susirinkimus, 
parengimus, minėjimus. Šiuo 
prašomi rengėjai leisti Atsto
vybės nariams priminti susirin 
kusiems Tautos Fondo idėją. 
Kur toks sambūris yra su ap
mokamu įėjimu — grynai pa
reigas einantį Atstovybės narį 
įsileisti nemokamai.

6. Atstovybė reiškia nuošir 
džią padėką visiems aukoju
siems Tautos Fontlui ir organi
zavusiems aukų rinkimą.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

M. Arlauskaitė, 
1951 m. Spalių mėn. 20 d.

D P Jaunimo vargai Vokietijoje
MATUL1ONYTĖ

Kai I. R. O. perdavė D. P. 
stovyklas vokiečių administra
cijai, tremtinių gyvenimas la
bai pasunkėjo; ypatingai opus 
pasidarė maisto klausimas. Dau 
gelis šeimų, ypač kur yra ma-

Pas

KANADOS VAKARUOSE 
GILI ŽIEMA.

East Coulee, Alberta, 
mus, vakarinėj Kanadoj, jau
žiema. Ypač Albertos pivvin- 
cijoj.

Kai spalio 18 d. karalška po
ra Inkėsi Albertos didmiesty 
— Calgar.y, tai radijas pranešė, 
kad karalaitė Elzbieta vilkėju
si mink kailinius, 
gary buvo tik 15 
lio, o sniego keli

Karališka pora 
vo sutikta su dideliu entuziaz
mu. Iš Calgary, karališka po
ra buvo išvažiavusi į tarp uo
linių kalnų stovintį ir turistų 
labai lankomą su krštom vers

Tą rytą 
aukščiau 
coliai. 
Calgary

Cal 
nu-

bu-

kės; tik sekmadienį mėsos ga
balėlį bedarbiai D. P. tėvai ga 
Ii patiekti savo išalkusiems vai 
kams. Tokio alkano gyveni
mo pasekmės vaikų sveiktai, 
gana liūdnos.
sarį patikrinus D. P. 
sveikatą Hannoverio, 
schveigo, Goettingeno ir Ol- 
denburgo srityse buvo rasta, 
kad 80 proc. visų vaikų reika
lingi sveikatos pata|>ymo vasa
ros stovyklose. Be gydytojų 
patikrinimo pusei tų nusilpu
sių vaikų buvo paskirtas 4 sa
vaičių vasaros poilsis su page
rintu maistu. Šių paliegusių D 
P vaikų globą pasiėmė YMCA. 
Neturėdama pakankmai lėšų 
YMCA kreipėsi į Voluntary 
Agencies ir vietinę vokiečių 
valdžią, prašydama paramos. Į 
YMCAos kvietimą gyvai atsi
liepė World Federation Uni
tarian Service Committee, 
Friends Service Council ir Lan 
desregierung von Niedersach- 
sen. Harzo miškinguose kal
nuose, prie gražaus ežero, ne
toli Clausthal‘io YMCA pusra
čiu pastatė eilę palapinių ir jos 
iškarto prisipildė. Šimtai iš
alkusių, išblyškusių ir nusilpu 
siu DP vaikų iš visų pusių su
plaukė į YMCAos atidarytą sto 
vykia, kad sustiprėtų ir sveika 
tą atgautų. Net 9 tautybių at
sirado vaikų; jų tarpe buvo 
kelaisdešimts ir lietuviukų. Pra 
džioje būdavo graudu žiūrėti, 
kaip išalkę vaikai pulte-puola 
prie stalo ir valgo, valgo. . . Bet 
jau po keleto dienų vaikučiai 
atsivalgydavo, atsigaudavo ir, 
pamiršę alkį, pagyvėdavo. Vai 
kų visos dienos laikas praeida-

Praėjusį pava- 
vaikų 

Braun-

NOEGES.
vo pagal YMCAos vadovybės 
paruoštą programą. Svarbiau
sias tos programos uždavinys 
buvo vaikų poilsis ir užsigrūdi
nimas. Lengvi žaidimai, plau
kiojimas, pasivaikščiojimas po 
miškus ir kalnus, dainos — ir 
visam tam vaikai atsiduodavo 
su didžiausiu užsidegimu. Be 
to, buvo stengiamasi juose 
įdiegti draugiškumą, pamėgi
mą švaros, tvarkos ir punktu
alumo. Paskatinimui tam tik
ra stovyklos komisija kiekvie
ną rytą išrinkdavo švariausią 
ir tvarkingiausią palapinę. Ma 
lonu pastebėti, kad per pirmą 
4 savaičių periodą kiekvieną 
dieną be išimties, garbės sky
das, kaipo pasižymėjimo ženk
las, stovėdavo prie lietuvių mer 
gaičių palapinės. Be to, per 
įvykdytus Olimpinius varžybų 
žaidimus lietuvaitės laimėjo 
daugelį pirmųjų vietų.

Kasvakarą stovykloje buvo 
sukuriamas laužas, prie kurio 
turėdavo pasirodyti tautinės 
grupės ir kas vakarą per Harzo 
kalnus ir klonius aidėdavo lie
tuviška daina. Be to, YMCA 
parūpindavo, kad sekmadie
niais katalikų vaikai galėtų iš
klausyti šv. mišių.

Grynas kalnų oras, geras 
maistas ir tvarkingas gyveni
mas bematant atgaivindavo 
vaikus; vidutiniškai kas savai
tę vaikai priaugdavo po 1 kg 
svorio. Maistas buvo gamina
mas lauko virtuvėje, kurioje 
vaikai turėdavo dirbti iš eilės; 
ypač nemėgdavo mažieji sto
vyklos gyventojai bulvių skus
ti, bet kai prieidavo paskutinė 
stovykloje buvimo diena ir pri 
simindavo vaikai, kad jau reiks 
apleisti stovyklą ir grįžti na
mo, kur jų laukia tik bulvės ir 
silkė ir galbūt mėsos gabalė
lis tik šventadieniais, ne vienas 
iš jų net su ašaromis akyse 
maldaudavo dar keletui dienų 
paliktų stovykloje, pąsižadėda 
mas už tai kasdien bulves skus

U

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS Telefonas: HE 0100

CAPITOL FURNITURE CO., ji
391 St. Catharine St. W. Montreal. 4

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

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. 4 
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- $ 

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. 4
! TEL. LA 8621. &

PASIREIŠKIMAI (OKUPOUTOJE LIETUVOJE
8. Ar ir toliau tebevežami 
musų tautiečiai į Sibirą? 
Trėmimai į Sibirą nė dabar 

nėra pasibaigę, nors tokių ma
sinių trėmimų, kaip kad seniau, 
jau nėra. Dabar užtat stengia
masi veikti slapčiau, tyliau. 
Masiniai vežimai, ypač plačios 
apimties buvo 1948-49 metais, 
„.buožės“' visi sutvarkyti, pa
galiau nemaža buvo išvežta ir 
toKių, kurie tu; ėjo po du, tris 
ha. Daug išvežta į Krasnojars 
ką, Inkucką, Kazacnstaną. Pas
kiausiai (1949-50 m.) vežė 
„laisvu noru vykstančius iš ba
daujančios Lietuvos kurti Sov. 
Sąjungoje kolchozų”. Išvež
tieji pirmiausia turi dirbti prie 
miško uarbų, upių, uostų, kol
chozuose. Prie Volgos - Kui- 
bysevo elektros jėgainių ir ka
nalų dirba daugiausia kaliniai. 
Dėl tų išvežimų dar ir dabar 
rasi istisus ruožus, kur. buv. 
ūkininkų sodybos apie Šiaulius, 
Customs ir kitur, stovi tuščios, 
įaugai, durys apkaltos lento
mis. Laukai apžėlę usnimis, 
lyg apie kokį Leningravą, kur 
taip pat ištisais plotais pro trau 
kimo langus matysi tik kark
lus, žoles, usnis.

9. Kokie yra Lietuvoje judėji
mo suvaržymai?

— Yra ir tiesiogių suvaržy
mų, ir netiesiogių, buvusios po 
karo trys zonos dabar jau pa
naikintos, bet į pajūrio ir pa
sienio zoną, lygiai, kaip ir į 
įmonę ar fabriką be spec, leidi
mo pašalietis neįeis. Paprastai 
žmonės vis prie ko nors prire
gistruoti, bolševikiškai tariant 
— „pritvirtinti“: prie kol. 
ūkio, tabriko, įmonės etc. Jei 
nori pasitraukti iš vietovės, kur 
esi tokiu būdu „pritvirtintas“, 
be atleidimo dar reikia gauti 
spec, dokumeųtus, kad nebū
tų pakeliui bėdos per visokias 
darbo ir saugumo kontroles.

Į Rytprūsius jau reikia leidi 
mo. Lenkijos - Lietuvos pasie
nis saugojamas iš abiejų pusių. 
Šiaip vykstant, geriausia, jei 
kas turi komandiruotę. Be jos 
daug bėdos pridarys visokie tik 
rinimai: gal iš darbo pabėgai, 
gal šiaip esi koks „šnipas“. 
Ypač griežta kontrolė visu pa
jūriu.
10. Kaip atrodo lietuviškasis

pajūris?

Kaip eina rusifikacija?
ji eina smarkiai.

Klaipėdon laivų iš užsienio 
neatvyksta. Iš Klaipėdos atei
ty numatyta padaryti didžiau
sią žvejų uostą Pabaltyj. Nau
ja statyba nevyksta. Kaip po 
karo nieko nebuvo likę, taip ir 
dabar dar viskas šiurpiai tebė
ra. Po karo vokiečius varė į 
Vokietiją, jie negalėjo gauti 
darbo, todėl pasivadino lietu
viais ir tapo LTSR piliečiais. 
Po keletą tokių atlietuvintų 
žvejų gyvena Klaipėdoj, Šven
tojoj, Palangoj. Giruliuose 
svarbiausia pionierių stovykla. 
Bet ten siunčiami daugiausiai 
rusų vaikai.

11.
— Visur

Rusai visur stengiasi užimti vi 
sas svarbesniąsias vietas, neat 
sižvelgiant į jų sugebėjimą. Vi 
sas gyvenimas taip sutvarky
tas, kad rusai visur turėtų fak
tiškai patogesnę padėtį. Ypač 
1946-47 m. į Lietuvą prigužė
jo būriais išbadėjusių ir per
balusių rusų. Atvažiavo jie į 
mūsų tėvynę, kuri jiems rodo
si esanti mažutė Amerika, tie 
siog aplipę traukinių stogus, 
prisikabinę ant vagonų durų ar 
pervažų. Nors tik su vienais 
marškiniais, bet vis tiek visi 
veržėsi į Lietuvą, ypač į Klai
pėdos kraštą ir Rytprūsius, kur 
jiems rodėsi, turės atsiverti 
naujas gyvenimas. Ir sulig jų 
atvažiavimu prasidėjo visokie 
plėšimai, vagystės, apgaudinė 
jimai. Jie be jokių išimčių pjo 
vė žmones, atiminėjo lagami
nus, nuvilkinėjo praeivius. Taip 
elgtis iš dalies juos skatino ir 
jų tautiečiai, aukštesni bolševi 
kų pareigūnai Lietuvoje, žadė
dami už 500 červoncų ar dau
giau duoti vietą. O iš kur juos 
toks „biedniokas“ ims? Aiš
ku, nebeliko kitos išeities, kaip 
pjauti kitus ir atiminėti iš jų 
pinigus. Vilniuj naktį nepra
eisi gatve dar ir dabar. 15— 
20 žmonių būna papjauti, už
pulti, nuvilkti etc.

Bus daugiau.
PRISIŲSTA PAMINĖTI.
Lietuvos Ūkio ATSTATY

MO STUDIJŲ KOMISIJOS 
DARBAI. Sąsiuvinis III. 1951 
m. spalio mėnesio. Turinyje: 
Dipl. inž. N. Davydovo studi
ja — Lietuvos durpynai ir jų 
energetinis įvertinimas.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

=>e

VICTORIA
CLEANERS

DYERS CO.
X.

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

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

o AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

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

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies 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.

!

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas:
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius 

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

—----------------įf-— v tr ■ ac—-

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

Allard Tr. 1135

7578. 
ir vi-

atlie- i

ui $o.o! $!.000.<Kt
.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

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASJRŪOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AM h erst 0894

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS )
IMPERIAL AUTO COLLISSION į 

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

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. 1
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — j 

--------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.--------- j

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que.

Tel. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

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

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g) 
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntiny* Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

2
1
1
i

SOTUS ALKANAM PADEK
zdD OVERSEAS, INC 2241 W 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

liuiMMa

sv. marmelado
sv. deg. kavos
sv. kakavos
sv. cukraus
iv margarino

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių

2.60

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

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

o užsakymai iš Chicugoe siunčitth AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS K IEKIUS DUODAMA NUOI AIDA.

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

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

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

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95
■i t,v. rūkytu ImShiiu 
f mv. kiauliniu taus u
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4*4 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

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

| 3 *v. kiaulinių taukų

i" Įj'ggBisš=
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos 

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

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

kų ...............$
C. 15 sv. k. taukų $
Siuntinys Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70

tau-
5.25
8.00
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ATSAKYMAS 
jieškodami visokių tik galimų 
priemonių, stengiamės visus 
mūsų išblaškytus tautiečius 
jungti į lietuviškas bendruome 
nes, daugiau nori iškelti ir pa
brėžti — mus visus vienijantį 
Lietuvos vardą ar mus skirian
čią jos religiją?

Dar labjau nesuprantu, kodėl 
čia minimi mūsų poetai? Aš 
manau, kad jų kūriniai nei vie
no iš mūsų nepateisina, kad 
įvairiais pareiškimais rūšiuotu- 
mėm lietuvius pagal jų tikybą 
į pirmaeilius ir antreailius tau
tiečius.* *

Dr. Š. man nurodo, kur nu
vedąs užsidegimas pulti kata
likus nesiskaitant su gyvenimiš 
ka patirtimi. Jis nežinąs, ko
kių tremties stovyklų pakam
pių šūkiais aš vadovaująsis, nes 
apie tai esąs gidrėjęs tik anti- 
katalikiškoje propagandoje.

Nors toks dr. Š. išsireiški
mas ir duoda suprsati, kad nu- 
rodyčiau faktus, bet kaip jau 
savo straipsnyje buvau minė
jęs, tai daug garbės mums ne
atneštų. Būdamas vienijimo, 
o ne slkadymo šalininkas, bet 
nerandu reikalo jų iškelti per 
laikraščius mūsų tuatiečių kir- 
šinifui. Bet, kad dr. Š. mano 
pasakyti sakinį be rezervų del 
protestantiškos tautos dalies, 
klausia manęs dr. Š., Aš ne
galiu pakeisti jo nuomonės, 
kad jis per spaudą su visais skai 
tytųsi. Ta progavtegul jis man 
leidžia nušviesti vieną faktą, 
kaip įžeidžiami kitų tikybų tau 
tiečiai, nenorint prisilaikyti re
zervų.

Paimkime, kad ir, rodos, to 
kį menką faktelį. Prieš kurį 
laiką Montrealyje viena ponia 
perėjo iš protestantų į katali
kų tikybą. Atrodo, nieko ypa
tingo. Pasirinkti žmogui tiky
bą, kurią nurodo jo sąžinė, kul
tūringame krašte niekas ne
draudžia, nesmerkia, ar taiko 
kokių sankcijų dėl to. Man tik 
įdomu, kaip reporteris tokią ži
nutę patiekia skaitytojams ir 
kaip ji talpinama laikraštyje. 
Reiktų manyti, kad bent žinių 
skyrius, kad ir religinės pakrai 
pos laikraščio kitų tikybų atž
vilgiu yra tolerantingas. Bet 
ne! Rasta reikalo ir ten skaity 
tojui pabrėžti, kad minėtoji po
nia nutarusi žengti tikruoju kri 
kšionišku keliu“, kad dabar ga
lėsianti bendrai siekti „vienin
telės ir tos pačios tiesos“ ir 
pan. („T. Ž.“ nr.).

Ar čia reporteris tik ne per
daug minčių perdavė, siekda
mas pažemti kitų lietuvių tiky
bą ir mėgindamas naujai įpirš
ti senai lietuviams peršamą 
nuomonę, kad jie žiūrėtų į mus 
lietuvius nekatilikus kaip klai
datikius? Gi, pagaliau, mieli 
broliai katalikai, mes irgi neti
kime į kokius dangaus kūnus 
ar kitas žemiškas būtybes. Jei
gu mūsų tikybos ir yra skirtin
gos, ar tai šiandien naudinga 
sėti tikybinę intoleranciją net 
paprastoj korespondecijoj ?
Be to religija yra kiekvieno 
žmogaus gilus sielos, jausmų 
ir įsitikimų dalykas, kuris ne
reklamuojamas kaip paprasta 
prekė, nustatant jos kokybę.

Dr. Š. kartą rašė: „. . .Lietu 
vio niekas tiek nejaudina, kaip 
jo tikėjimo įžeidimas. . .“ („T. 
Ž.“ nr. 1. 49). Ar tik tuo, ka
žin, nepasitvirtina, kad mes, 

. nekatalikai, ne lietuviai? Tik

DR. A. ŠAPOKAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

taže, patiekiant dr. Š. referato 
mintis. Taip pat norėčiau pri
minti, jog pasakiau, kad tai 
'klausimas, kuriuo galima turė
ti įvairių nuomonių. Kadangi 
dr. Š. savo atsakyme pareiškia, 
jog ir jis netikįs, kad vien reli
gija mus gali apsaugtoi nuo 
nutautimo, tai nežinau, kodėl 
jis mane puola ir jaučiasi už
pultas. Tenepasivadina dr. Š. 
dėl to nuskaltėliu, nes jei jau 
ėjau prie tariamo protesto, tai 
tik jau ne prieš tikybą, kaip ; 
bereikalingą veiksnį lietuvybės 
išlaikymui, bet dėl kitos prie
žasties.’ Visa tai aiškiai nušvies 
ta mano rašytame straipsnyje 
„Ar tikyba mus turi skirti.“ .< 

Dr. Š. ta proga kelia kitą 
diskutuotiną klausimą ir tei
gia, kad aš suabejojęs, ar nuo
širdus mažlietuvių religingu
mas padėjęs juos apsaugoti 
prieš nutautimą, kartu . 
patardamas man pasiskaityti 
mažlietuvio kun. Paupero tuo 
klausimu rašytus straipsnius. 

Malonu, kad dr. Š. sutinka 
su kun. Paupero straipsniais, 
bet gal. dr. Š. galvojo, kad 
pabijosiu priminti visiems ži
nomą faktą, kad veikiant stip
riai germanizacijai, nežiūrint 
sakytojų veikimo ir mažlietu
vių gilaus religingumo, nutau
tėjo nemaža dalis mažlietuvių, 
kurie šiandien visokių Kur- 
schat‘u, Szameitat‘u bei ktių 
pavidale puola nenutautusius 
ir susipratusius Maž. Lietuvos 
žmones.

Jeigu dr. Š. manytų, kad gal 
aš nebemoku tinkamai įvertinti 
mažlietuvių sakytojų atliktų 
darbų lietuvybės išlaikymui, 
klysta. Bet tegul man leidžia 
ir čia būti kritiškam, jei žiūrė
damas iš politinės ir tautinės 
plotmės konstatuosiu, kad maž 
lietuvių tautinis atgimimo dar
bas yra ir nuo sakytojų nuken
tėjęs. Bet tas tarp kitko. Gal 
vėliau bus kada nors proga ir 
tuo klausimu pasisakyti. Bet 
jei dr. Š. mano objektyvumą ki 
taip supranta, jei jis galvoja, 
jog esąs „notariškas puolėjas“, 
jaučiąs malonumo pasireikšti 
ta prasme, kad būtinai iš bal
to norįs padaryti juodą, patar
čiau, jei jam prieinama ir jis 
tuo domisi, pasiskaityti maž
lietuvių tautinio atgimimo vei
kėjų rašytus prisiminimus.

Dr. Š. manęs klausia, nejau
gi aš nuginčysiąs, kad netiks
lu yra Lietuvą vadinti katali
kišku kraštui Nejaugi aš pul
siąs ir mūsų, poetus, kurie, ap
rašydami Lietuvą kaip kryžių 
ir rūpintojėlių šalį, vistiek 
Maž. Lietuvą laiką lietuvišku 
kraštu?

Aš nesuprantu, kodėl dr. S. 
man tokį klausimą stato, nes 
savo straipsnyje nesu nieko 
panašaus iškėlęs, nei nugin
čijęs. Jei dr. Š. prie kiekvie
nos progos randa reikalą visuo 
met pabrėžti, kad lietuva kata
likiška, tai jo dalykas. Bent, 
mes, mažlietuviai, kalbėdami 
ar rašydami apie savo tėviškę 
— Mažąją Lietuvą, ką ir to
liau taip vadinsime, nes nema
tome reikalo kiekvienam lietu
viui ypatingai pabrėžti, kad, 
štai, ji protestantiška. Tačiau, 
jei dr. Š. šį tikybinį Lietuvos 
dalių skirtumą taip dažnai mi
ni, štai ir aš galėčiau paklaus
ti : ką jis tuo metu, kai mes, lietuvis jaudinasi, jei jo tikėji-

Uz 5 dol, nau/a farmamas įžeidžiamas, vadinasi, 
mums „nelietuviams“ to nepri
dera. Įdomu, ant kiek dr. Š. 
mus lietuvius nekatalikų tikė
jimo laiko naiviais, kad galvo
ja, jog tokių netolerancijos pa 
sireiškimų nesugebame paste
bėti?

Kuo derinasi nuoširdūs ap
rašymai, kad ir apie tuos maž- 
lietuyius, jei pabrėžiama, 
„ . . . kad katalikiškumas yra 
neatskiriamas lietuvio charak
terio bruožas. . .“, kad „žaloti 
pilnutinį lietuviškumą“ reikš 
tų paneigti katalikišką bruožą, jums visuomet būsime dėkingi.

. .mus lietuvius iš kitų turi Kurkite katalikiškas organiza- 
” ir cijas, laikykite jūsų iš tėvų pa 

veldėtą dvasios turtą, savo per 
šimtmečius paveldėtas Dievo 
garbinimo formas, papročius ir 
panaudokite tą visą prieš nu
tautimą čia svetimųjų jūroje. 
Už tai tik pikti apšauks jus nu 
sikaltėliais, o sąmoningi jus tik 
pagirs, stengsis jumis net pa
sekti ar iš jūsų pasimokyti. Ta
čiau vieno mes prašome, nekur 
kite ant tikybinio pagrindo tė
vynės meilės monopolio ir ne- 
pastatykite panašiais pareiški
mais mus, lietuvius, nekatali- 
kus, į abejonę — ar mes iš viso 
dar esame letuviai. Aš manau, 
kad mes esame per maža tau
ta, kad galėtume pasivėlyti lie
tuvio vertę įkainuoti pagal jo 
religiją.

Būdami tolerantingi, jūs 
mums taip pat padedate mūsų 
sunkioje kovoje prieš nutauti
mą. Senieji mūsų priešai, kas 
liečia religinius skirtumus, 
skleidė savo propagandą be
veik tuščiomis rankomis, tat 
neleiskime, kad šiandien, tęs
dami savo nelemtą darbą, jie 
remtųsi nusipelnusiųjų Lietu
vai asmenybių pareiškimais.

Redakcija, davusi galimybę 
pasisakyti abiems pnsėms, lai
ko diskusijas baigtomis o nuo 
savęs nori pridėti sugestiją, 
kad visi lietuviai, kokių tiky
bų jie bebūtų, kad vieni kitiems $ Gerard Cool 4337 Verdun

[Ave., Verdun. YO 3323.

Pabaiga.
Lengvatos nelaimės atveju.
Būti pripažintu tinkamu že

mei gauti reikia būti nejaunes 
niam, kaip 18 m. Moterys turi 
lygias teises su vyrais, bet vy
ras ir žmona gali gauti nedau
giau kai ppusę sekcijos (320 
akrų).

ten, kur jau taktas ir toleranci
ja to reikalauja. Mes už tai

skirti katalikų tikėjimas.
t. t. Tat ar yra ko stebėtis, kad 
toks nuolatinis katalikiškos dva 
sios persunktas tėvynės meilės 
skiepijimas sukūrė katalikiškų, 
ypač ilaudies sluogsnių nuomo 
nę, kad mes nekatalikai nepil
ni lietuviai?

Kaip tikybinės intolerancijos 
skiepijimas gali privesti prie 
fanatizmo ir kokį laipsni jis pa
siekia, galima pastebėti ir pa
saulinėj spaudoj. Kaip pavyz
dį paimsiu tik vieną faktą, sa
kysim, kad ir tuos pačius ai
rius, kuriuos dr. Š., kalbėda
mas apie nutautimą, pastatė 
pavyzdžiu. Š. m. spalio mėn. 
Londonerry‘je, Š. Irijoje su
streikavo 200 „Claudy“ fabri
ko darbininkių, reikalaudamos 
atleisti tūlą Cicilia Reyby, o bū 
tent todėl, kad ji perėjo iš ka
talikų į protestantų tikėjimą. 
Atvykusiems korespondentams 
ji pareiškė, kad darbininkės ne 
iš asmeninių priežasčių reikalą 
vo ją atleisti, bet todėl, kad jos 
vyras protestantas, o ištekė
dama perėmė vyro tikybą („M. 
Star“ š. m. spalio 3 d.). Ne
manau, kad panašūs įvykiai mū 
su tarpe prisidėtų prie darnaus 
sugyvenimo ir pasitarnautų lie 
tuvybės išlaikymui.

Mieli broliai katalikai, mes 
prašome, mūsų nesibijoti. Mes 
lietuviai protestantai, būdami 
mažoji tautos dalis, jūsų tiky- būtų tolerantingi, gražiai sugy- 
bai tikrai nepakenksime, net ventų ir nuoširdžiai dirbtų savo 
nemanome nieko panašaus da- tautos ir tėvynės labui. Dau- 
ryti. Todėl nepašykštėkite ir giau rūpinkime tuo, kas mus 
mums priderančių žodžių bent jungia,o ne tuo, kas mus skiria.

Estiška kailių prekyba siūlo Tamstoms gražius, aukštos 
kokybės

Kailinius paltus
fabriko kainomis. Galima ir išsimokėjimui. Atsilanky

kite ir įsitikinsite.
Darome taip pat pataisymus perdirbimus.

Kailininkas A. KOTKAS.
1481 Bishop St., Apt. 3,

Montreal. Tel. BE 4075.

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

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

BSSJ

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd, Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36.

dirbamos žemės.
Kitos sąlygos yra tokios 

pat, kaip ir seniau buvę stato
mos. Pav., toks asmuo turi gy 
venti savo ūkyje arba netoliau 
kaip per 3 mylias nuo jo nema

Žemė yra išnuomojama 20 
metų su teise atnaujinti, bet 
ūkininkas gali tą žemę įsigyti 
pilnon nuosavybėn per 5 me- žiau kaip 6 mėnesius per me
tus: kaina tuomet yra 100 do
lerių už ketvirtį sekcijos (160 
akrų) ir 200 dol. už pusę sek
cijos (320 akrų). Aišku, ūki
ninkas prieš tai turi būti atli
kęs vias savo sutarties sąlygas.

Penkerių metų bėgyje jis 
pasistatyti gyvenamą na- 
vertą nemažiau 500 dole- 
Bet jis gali turėti ir ki- 

gyve'namą vietą, kuri turi

tus. 
turi 
mą, 
rių. 
tur_
būti tačiau netoliau kaip 3 my- 

Jei ūkininkas tęsia ūkininkavi-i iios nuo jo farmos. Kasmet tu 
mą po 5 metų, neprašydamas rį būti nuvalytos nuo medžių 
nuosavybės dokumentų (title), ir išplėštos tam tikros sritys: 
tai jam kasmet ta pirkimo kai- ketvirtyje sekcijos per pirmuo 
na yra sumažinama 20 nuošim. sius ir antruosius metus po 5 
čiais, kol po dešimties metų jis .akrus, trečiais ir ketvirtais me- 
gauna pilną title nemokamai, tais po 10 akrų, penktais ir šeš 

tais metais visai nereikalauja
ma; septintais ir aštuntais me
tais po 15 akrų ir devintais 
metais 20 akrų.

Lengvatos numatytos neti
kėtiems įvykiams, kaip susižei- 
dimas, liga, ar mirtis. Jei ko
kia nelaimė neleidžia naujaku
riui vykdyti savo pareigų vie
nus metus, žemės ūkio minis- 
teris turi teisę suteikti jam „pa 
sigailėjimo sprendimą“, leisda
mas jam pasveikti arba kitaip 
„atsistoti į kojas“, nepraran
dant savo žemėse. Naujasis že
mės parceliacijos įstatymas 
(homesteading bill) yra pir
moje eilėje žmoniškas doku
mentas.

Parceliacija jau vykdoma. .
Dabar jau pradėta dalinti 

Mėlynių Kalno (Glueberry 
Mountain) sritis yra apie 25

Kol neįsigijęs nuosavybės 
dokumentų (title), naujakurys 
nemoka jokių mokesčių. Jei 
žemę gaunant į nuomą (lease) 
joje visiškai nėra kultivuoja
mos žemės, tai per pirmuosius 
trejus metus nereikia duoti jo-, 
kios duoklės grūdais. Po to 
laiko naujakurys moka vieną 
aštuntadalį derliaus nuo ploto, 
kurs pagal sutartį yra reikalin 
gas užsėti. Pavyzdžiui, jei 
plotas reikalingas apsėti, yra 
numatytas 480 bušelių der
liaus, bet naujakurys yra pasė
jęs tiek, kad jis gauna 1500 
bušelių, tai jis vistiek valdžiai 
teturi duoti 60 bušelių, tai yra 
aštuntąją dalį nuo 480 buše
lių. Visa kita yra visiškai jo. 
Jei derlius neužderėjo, tai vi
siškai nereikia duoklės mokėti. 
Jei naujakurys gauna kito ap
leistą ūkį su jau apdirbamu že 
mės plotu, tai per pirmuosius mylios nuo vienintelio geležin 
10 metų jis turi duoti duoklės kelio. Edmontonas, matuo- 
vieną ketvirtadalį nuo tos ap- Nukelta į 9 puslapį.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

76 Culver St., SIMCOE, Ont.

ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ:

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.

1

1

TEL. FA 0209
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Kanados ir Europos siuvėjas Toronte I

KARYS
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
gciiacsių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Avė, Toronto.

Telefonas: ME 8522.
X -ĮC............— —3F-

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

Pristatymas į namus, o penktadieniais ir į Longeuil.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

E-D- BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

NAUJIENOS
PIRMAS ik DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

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

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

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

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 
įdomios medžiagos.

Redaguoja ir leidžia: kpt. S. Urbonas, B. Aušrotas, 
S. Butkus

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

U. S. A.
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SUSIRINKIMUI BESIARTINANT
mi mokymo darbui, nes mokyk 
loj dėstoma ne dalykine siste
ma, bet skyrių.

APSIVEDĖ
Spalių 20 d. šeimos židinį su 

kūrė Kazys Bagdonas su Ele
na Rengvičiūte. Jaunasis ak
tingai reiškėsi visuomeninėj 
veikloj ir bendradarbiavo spau 
doj.

Vestuvių puota vyko „Dai
navos salėj, kurioj dalyvavo di 
delis būrys draugų ir pažįsta
mų. Jauniesiems linkėtina lai
mės šeimyniname gyvenime ir 
taip pat nenutolti nuo visuome 
nino darbo. JI. Dl. ,

LANKĖSI VYSKUPAS.
Spalio 24 d. Hamiltono lie

tuvių bažnyčią lankė Britų Ko 
lumbijos vyskupas. Jisai buvo 
atvykęs į svečius pas Hamilto
no vyskupą. Ha.niltoniečiui 
esant užimtam, jis vizitavo lie
tuvių bažnyčią ir pasakė gražų 
pamokslą, užjaučiantį lietu
vius. Paminėjo, kad reikia mo 
kytsi anglų kalbos, bet nepa
miršti ir savo tėvų kalbią bei pa 
pročių. Ta proga nemažam 
skaičiui asmenų suteikė sutvir 
tinimo sakramentą.

Pamaldų metu giedojo nese
niai įsisteigęs lietuviu choras.

' N. S.
mnnminwinuniin

Po ilgesnės pertraukos KL 
B. Hamiltono apylinkės Val
dyba šaukia visuotinį susirinki
mą lapkričio 4 d. Po paskuti
nio susirinkimo įvykusio gegu
žės mėn. iškilo visa eilė naujų 
problemų. Pati svarbiausioji 
tai sunormavimas santykių su 
centriniu LOK Montrealyj. Iki 
šiol Hamiltono Bendruomenė 
nėra pripažinta centro ir spau 
džiama santykius normuojant 
grįžti prie LOK.

(Tai yra neteisingas aiškini
mas. Centrinis LOKas Ham. 
bendruomenės organizaciją pri 
pažįsta, bet kadangi yra dau
giau organizacijų, tai reikalau 
ja pagal taisyklės sudaryti Alo 
ką, kuris turi vykdyti KLB or 
ganizavimą. Red.)

Hamiltonui, kaip didelei ir 
gyvai pasireiškiančiai koloni
jai svarbu vieną kartą prieiti 
darnų bendradarbiavimą su 
centriniu LOK.

Taip pat valdybos kadenci
ja pasibaigia ir šiame susirinki
me bus naujos rinkimai. Ta 
proga reikalinga iš anksto pa
galvoti, kad į valdybą būtų iš
rinkti asmenys nusiteikę rim
tai ir pozityviai dirbti.

Atsiras ir daugiau įvairių 
klausimų, kuriuos teks išsiaiš
kinti ir išdiskutuoti susirinki
me. Svarbausia visų pareiga 
skaitlingai dalyvauti, nes bus 
sprendžiami svarbūs klausimai 
ir nuošaliai pasilikti negalima.

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA
DIRBA.

šiui, K. Andruškevičiui, J.
Knystautui, K. Lukui ir J. Lu N 
košiūnui; G. Rukšėnui vedu- § 
šiam visą vakaro į 
sveikinusiems žodžiu — komi & $ 
teto vardu J. Leknickui ir S. £ $ 
Kęsgailai, drauge įteikusiam t L 
puikų dail. J. Akstino darbo ad ( 
resą, KLB-LOKo pirm. P. Jus 
kevičienei, KLCT — K. And- § 
ruškevičiui, T. F. ved. M. Ar- § $ 20.000 
lauskaitei, bendradarbių var
du K. Otto, Montrealio ALOK 
dr. H. Nagiui, LAS Montrea
lio sk. pirm. J. Lukoševičiui, 
LDTK — A. Dikiniui, „Švie
sos“ J. Parojui, DLK Vytauto 
klubo prezidentui D. Norkeliū 
nui, L. Balzarui; dovanas do
vanojusiems — Montrealio vi
suomenei už puikų Philips ra
dijo aparatą ir piniginę dova
ną, Toronto LVLS-gos kuo
pai už piniginę dovaną, už daik 
tines dovanas ;— C. ir J. In- 
drelėms, B. Indrelytei, J. ir B. 
Sriubiškiams (Toronto), M. ir 
J. Leknickams, V. Keturkaitei, 
J. Rukšėnienei, J. Šipelienei, 
B. Dikinienei, B. Rupšienei, V. 
Žemelytei, S. Gampp-Mašalai- 
tei, V. Girinienei, B. Pūkelevi- 
čiūtei, L. Stanevičiūtei, V. Ot 
tienei, p. Daugelavičiui, B. Ka 
tiliui, A. ir J. Knystautams ir 
P. Juodeliui; sveikinusiems 
raštu — Gen. Lietuvos konsu 
lui N. Y. J. Budriui, broliui A. 
Raciborskui, A. ir dr. Deve- 
niams, B. ir A. Novickiams, O. 
ir J. Audėnams (USA), E. ir 
A. Frenzeliams (Oakville), E. 
M. Chinams, E. ir J. Skaržins- 
kams (SSM), V. Grigaitienei,

programą; § Pav.:
7.000
8.000

10.000
15.000
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Didelis pasirinkimas iš 45 tabako ūkių

PADĖKOS
Didžiai dėkingi esame Mont 

realio lietuvių visuomenei už 
nepaprastai iškilmingai, graVysk. -M. Valančiaus vardo 

šeštadienio lietuvių mokykla sa žiai ir puošniai suruoštas tri- 
vo mokslo metus pradėjo rug
sėjo 8 d. ir dabar darbas vyks 
ta pilnu tempu. Šiais mokslo 
metais pamokas lanko 78 vai
kai, kure suskirstyti į penkius 
skyrius. Normalų darbą truk 
do patalpų stoka, nes šiemet 
padaugėjus vaikų skaičiui ir 
įkūrus penktą skyrių nebeuž
tenka turėtos klasės. O iš tos 
mokyklos, kurios patalpomis 
naudojamasi prašomų papildo
mai klasių negauta. Tuo būdu 
šiemet naujai sutikę dirbti mo
kytojai nėra pilnai panaudoja-

gubas mūsų sukaktuves. Ne
paprastą įspūdį mums padarė 
ir giliai sujaudino daugybė vi
suomenės, gražiai papuoštoje 
salėje prie turtingai paruoštų 
stalų ir šiltas mūsų sutikimas, 
kurio niekada mes neužmirši
me visą mūsų likusį gyvenimą.

Turime garbę padėkoti ini
ciatoriams M. ir J. Leknickams 
ir visam labai daug ir nuošir
džiai pasidarbavusiam rengi
mo komitetui — Br. Dikinie- 
nei, V. Keturkaitei, p. Pakštie
nei, St. Kęsgailai, M. Juodvir-

Jono LADYGOS 
baldu

studijoje
ARTIS“

įmokėti—50 akrų, teisė auginti 18 akrų, pilnai įrengta su trakt. —$ 28.000 & 
įmokėti — 67 akr., teisė sodinti 20 ak., trakt, ir visas įrengimas —$ 30.000 
įmokėti — 98 akr., teisė sodinti 32% akrų, traktorius ir kt. mašinos—$ 37.000 
įmokėti — 146 akrai, teisė sodinti 38 akrai, 6 kilnos su alyva la- §
bai geri visi pastatai, traktorius, štimeris, kombainas ir kt. maš. —$ 65.000 § 
įmokėti — 205 akrai, teise sodinti 68 akrai, 7 kilnos, 3 barnės, §
2 gyvenami namai, garadžius 2 mašinoms, traktorius ir visos reika- §
lingos tabakui auginti mašinos (Mount Bridges distrikte) — 68.000 §

$ Kreiptis: STAN. AUGUSTINE JR. Real Estate agent. T1LLSONBURG, R. R. 4.j 
§ Telefonas 602. R. 2. §
/ Remi Hoornaert Real Estate Broker. Tilisonburg, Ont. §

■■ ■ jt- --aC Jt— jC—-..........at-----------te
V. Grigaitytei, V. ir gen. Na- 
gevičiams, V. Puškoriui, komp. 
K. V. Banaičiui, A. ir J. Cicė
nams; red. M. I. Vasil, J. Gu
deliui, dr. V. Tercijonui su šei 
ma, S. ir D. Adomaičiams, J. ir 
A. Trečiokams, dr. B. Matu
lioniui (USA), prof. J. Pajau
jui (Alaska), dail. Tamošai- 
čiams, J. Juozapavičiui, Dr. ir 
P. Matulioniams, D. ir M. Ma- 
tulioniams (Winnipeg), dail^ 
Dociams už gražų adresą, Cal 
gary miesto ir apylinkių lietu
viams ir jų org. valdybai, KL 
T Wellando sk. jos pirm. J. 
Kutkos asmeny, A. ir S. Skais 
čiams, LRS Anglijoje ir LVL 
S-gos įgal. D. Britanijoje dr. 
S. Kuzminskui; už labai didelį 
darbą ruošiant vaišes ponioms 
— Rukšėnienei, Šipelienei, Gi- 
rinienei, Pakulienei, Salalienei, 
Rupšienei, Grybaitienei, Dau- 
derienei, Gaurienei, Meilutie
nei, Kandižauskienei, Burbie
nei, panelėms — .Ljngaitytei, 
Žemelytei, Bieliūnaitei, Šipe- 
lytei, Pakulytei, Rubšytei, Mar
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UŽ 5 DOLERIUS FARMA. .
Atkelta iš 8 puslapio, 

jant keliu, yra apie 380 mylios 
atstu. Planuojamas naujas 
plentas nuo Whitecourt iki Vai 
leyview, kuris jau išmatuotas 
pereitą žiemą, tą atstumą žy
miai sutrumpins.

Hines Greek, 30 mylių į 
šiaurės rytus nuo Blueberry 
Mountain, ir Battle River apie 
100 mylių dar toliau į šiaurę 
aukštesniojoje Peace River 
srityje, taip pat įeina į tuojau 
pradedamų parceliuoti žemių

kevičiūtei, ponams — Salalai, 
Trumpai, Kandižauskui, Jone
liui, Paukštaičiui, Šipeliui; p. 
K. Lukui už didelį. patarnavi
mą su automobiliu; visiems 
sveikinusiems asmeniškai po
būvio metu ir susitikimų pro
gomis, pavardžių tačiau neįma 
nant suminėti.

Visiems, visiems didelis ir 
nuoširdus mūsų ačiū.

Elzbieta ir Jonas Kardeliai.

vyriausybės planą. Aplen
kiant Fort Vermillion koloni
ją, kuri iki šiol skaitėsi toli
miausia Albertos apgyventa 
vieta, Battle River projektas 
nuties tos provincijos ūkinin
kaujamas sritis dar toliau į 
šiaurę, tačiau ši sritis numato 
ma pradėti dalinti ne anksčiau 
kaip 1953 metais, kadangi ten 
reikia dar atlikti žemės mata
vimus, dirvožemio tyrimus ir 
tt. Kiekviena naujai atidaro
ma kolonijos sritis apims maž 
daug po tris miestelius ir su
darys galimybę įsikurti po apie 
200 naujų Ikolonistų ir jų šei
mų.

Šios turtingos, viskuo aprū
pinančios Peace River srities 
blokas yra lyg ir visai atskira 
provincija. Peace River kraš
to gyventojai turi savo žymiai 
skirtingą folklorą ir socialinio 
gyvenimo papročius. Eilė žy
mių rašytojų yra ėmę temas 
savo veikalams iš Peace 
krašto. Pereito karo
šios Taikos upės krašto sava
norių karių nuošimtis buvo di
desnis nei kurios kitos Kana
dos dalies. Bet karui pasibai
gus ko ne visi grįžo vėl į savo

S „tolimąją šiaurę“.
« Dvidešimt penkios mylios 
« nuo geležinkelio jiems čia nie- 
J iko nereiškia. Žemė čia lengva 
S nuvalyti nuo krūmų, lietaus 

yra pakankamai, piktžolių ir 
S dirvožemio pūgų (soil drif- 

ting) čia niekas nė nežino, ir, 
* kaip vietiniai ūkininkai sako, 
• čia vsiuomet gali būti tikras,

J. Pr.

River 
metu

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

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

priimami užsakymai ir pa
taisymai salionų, sofų, fo
telių. „St. Louis Texti
les“ užuolaidų ir baldams 

medžiagų.

Didžiausias pasirinkimas 
atstovybė — pardavimas, 

gatavų minkštų baldų (per 

500 vienetų), matrasų, 
vaikams lovelių tisiog iš 

faebriko sandėlių.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

FREEMAN & NEWTON
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

Didžiausias šioje apylinkėje tabako farmų pasirinkimas 
su neaukštu įmokėjimu grynais.
Kreipkitės į mūsų bendradarbį, JUOZĄ ŽEMAITĮ, 
gyv. R. R. 6 Simcoe, Ont. (tab. farmoje).
Delhi

9
Turkey Point Road

>------------2 ml.------------->
Simcoe

Concession

>------ 0,8 ml.---------> (X)

w 
08

••
W

kad derlius bus geras.

REISE BOURDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.
SKUBUS PATARNAVIMAS

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų 
Canados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street. Telefonas FR 9141

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Išėjo iš spaudos J. Jazmino apysakaičių rinkinys 
MOTERIS, NUO KURIOS PABĖGAU.

Turiny 10 apysakaičių: Kiaulės mes, Baisiausias išgyveni
mas, Konfiskuota, Pavasario sapnas ir kt. Ir viena ilgesnė 
apysaka: Nežinomieji metai.
Užsakymus paštu siųsti: Mr. Jasinskas, 84 Grace St., 
Toronto. Kaina 1,— dol.

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Wool worth Bldg.,

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

irurmchan

| PRITYRĘS EUROPIETIS SIUVĖJAS |
| K. STRAZDINS J

priima vyriškų ir moteriškų drabužių už-mus ir pataisymus.^
$ 4858 Jeanne Mance, Montreal. TEL. CR 3668. |

Skambinti vakarais po 6 vai. (kalba latviškai, vokiškai, «į 
| rusiškai) |

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

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

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

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

! įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. * 
k — . . . •į Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popiens. «

LIETUVIŠKA

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

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

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti.

SAVININKAI BR. JOCAI.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

BALDU KRAUT UVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICMAITIS. PATARIMAI VELTUI.
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MOKT1REAL
VISŲ ŠVENTŲ ŠVENTĖ IR VĖLINĖS MONTREALY. į 

Bus daug svarbių praneši- • 
mų. Prašome skaitlingai da
lyvauti. /

Skyriaus Valdyba.
PP. IVAŠKEVIČIAMS 

PAGERBTI VAKARIENĖ 
ruošiama lapkričio 10 d. A. V. 
parapijos salėje. Užsirašyti ga 
Įima pas dr. A. Drevinskienę 
(7240 Querbes ir pas p. Urbo
naitę (2070 Patricia). Tai die 
nai išpuola pp. Ivaškevičių 30 
m. vedybinės sukaktuvės.

LDT KANADOJE 
kviečiamas gastrolių su „Bubu 
liu ir Dunduliu“ KLB Delhi 
apylinkės komiteto. 
ŠV. KAZIMIERO PARAPI

JOS VAKARIENĖ 
skelbiama lapkričio mėn. 18 
d., sekmadienį, 4 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje. 
MONTREALIO LIETUVIŲ 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 

Tėvų susirinkime išrinktas 
komitetas iš p. Vazalinsko, p. 
Piešinos ir p. Šveikausko. Mo
kykla turi tris mokytojus: ve-

Lapkričio 1 d. yra Visų 
Šventųjų minėjimo diena, o 
lapkr. 2d. — Vėlinės.

Lietuvoje šios dvi dienos tu
ri tradicines formas, ypač ge
dulingai iškilmingos Vėlinės, 
kada žmonės lanko kapines ir 
prisimena savo mirusius.

Vėlinių dieną minios žmo
nių užlieja kapines; ant kiekvie 
no kapo sužiba žvakės; kiekvie 
nas kapas papuošiamas gėlė
mis; giedamos gedulingos gies 
mės. Nepaprastą vaizdą Vėli
nių kapinės daro vakarą, naktį, 
kai tūkstančiai šviesų kyla nuo 
jų ir mirga, žiba ir žaidžia še
šėliais. Žmonės prisimena sa
vo tėvus, gimines, draugus, pa
žįstamus ir meldžiasi už jų vė 
les.

Čia, Kanadoje, lietuviai ir ka 
pinėse neturi net savo kampe
lio. Darbo sąlygos neleidžia 
dažnam nueiti į kapines. Bet 
už tai Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje lapkričio 1 d. iš ry
to 8—10 vai. bus Visų Šventų 
jų pamaldos, o vakare 8 vai. 
bus Vėlinių minėjimas — ge
dulingos pamaldos, kurių me- dejas p. Ališauskas ir mokyto- 
tu op. sol. E. Kardelienė gie- jai p. Lukoševičienė ir p. Juk- 
dos gedulo momentui pataiky
tus kūrinius — J. Raffo De 

>profundis ir Maldą už miru
sius, vargonuojant St. Gaile- 
vičiui, giedos p. Stravinskaitė 
ir p. Bačinskas.
RUOŠIAMASI NAUJŲ ME

TŲ SUTIKIMUI.
Kadangi Montrealy labai 

sunku gauti geresnę salę, tai 
KLCT iš anksto pasirūpino 
gauti salę Naujų Metų sutiktu
vėms. Tai yra labai graži ir 
jauki Bowling Academy salė 
Verdune, kur galima bus la
bai jaukiai ir gražiai sutikti 
Naujuosius 1952 metus.

KLT MONTREAL1O SK.
SUSIRINKIMAS.

K. L. T. Montrealio sky
riaus visuotinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. lapkričio mėn. 
11 d. 3 vai. pp. Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje.

LAPKRIČIO 4 D., SEKMADIENĮ, 6,30 VAL. vak., 
lenkų salėje, 62 Claremont St., muziko Br. Budriūno 
vadovaujamas DETROITO VYRŲ KVARTETAS, 
sėkmingai pasirodęs JAV valstybėse,
PIRMĄ KARTĄ KONCERTUOJA TORONTE.
Programoje lietuvių ir tarptautiniai kūriniai. Visa To
ronto ir apylinkės lietuvių visuomenė maloniai kviečia
ma skaitlingai dalyvauti. Bilietus prašome įsigyti „Tul
pės valgykloje arba sekmadienį po pamaldų liet, para
pijos salėje.

Toronto Lietuvių Dramos Mėgėjų Grupė.

DIEPHOLZO GIMNAZIJOS RĖMIMAS.
Vienintelė laisvame pasauly- 8640. Taip pat ir kiti valdybos 

je lietuvių gimnazija susilauks 
realios paramos ir iš Toronto 
lietuvių.

Pagal Toronto Ap. LOK šių 
metų pradžioj išsiuntinėtus vi- 

__________ ___ __  - ___ __ soms organizacijoms aukų la- 
'Pus buvo surinkta vienkartinių 
aukų 327,75 dol.

Be to, gimnazijos išlaikymui 
pasižadėjo kas mėnesį mokėti 
šie asmenys:

Po 1 dol.: Alonderis Anta
nas, Anysienė Valerija, Baraus 
kas Kazys, Bersenas Juozas, 
Bumbulis Antanas, Dragašius 
Juozas, Gaižutis Jeronimas, 
Grigaitis Kęstutis, Jucys Alek 
sas, Juodišius Vytautas, KaČa 
nauskas Gediminas, Kuolas 
Augustinas, Lelis Petras, Liut 
kus Klemensas, Pundzevičius 
Audrutis, Simonavičius Jonas, 
Sinkevičius J., Stepaitis Her
bertas, Skirgaila Vladas, Ta
mošauskas Liudas.

Po 2 dol. Naruševičius 
tautas ir Šadeikis Bruno.

Po 5 dol. „Dainos“ grupė ir 
Ribskis M.

Šių mėnesinių įmokėjimų su 
rinkimui ir išsiuntimui Toron
to ALOK pavedė M. Liet. Bi
čiulių D-jos Toronto sk. kuris 
tuo reikalu daugiausiai suinte
resuotas.

Todėl prašome gerbiamus 
gimnazijos rėmėjus ateity savo 
mėnesines aukas įmokėti M. 
L. B. D. Toronto šk. iždinin
kui Aug. Kuolui 143 Clare
mont Str., tel. EM 4-1581 ar
ba Vald. nariui E. Liaudinskie

nei 311 Crawford Ave, tel. LLklebonui.

MŪSŲ ^SPORTAS
SĖKMINGAS SĄSKRYDIS

Spalio mėn. 27 ir 28 d. To- kų sąskrydį tarp kitų organiza 
ronte pravestos sporto var
žybos susilaukė didelio pasise
kimo: iš JAV atvyko net 4 klu 
bų atstovai, būtent: Chicagos 
„Perkūnas“ ir „Ateitis“, Cle
veland© „Žaibas“ ir Detroito 
vyrū krepšininkai. Kanadie
čiai atstovaujami montrealie- 
^ių, hamiltoniečių ir pačių šei
mininkų vytiečių.

Šeštadienio susitikimuose 
buvo staigmenų ir gerų kovų. 
Stalo tenise Ontario meisteris 
Pr. Gvildys, pasiekęs pusfina
lį, nelauktai iškrito prieš G. 
Paltaroką (Hamiltonas). Ši
tose varžybose laurai pateko į 
svečių čikagiečių rankas, kurie 
atvykę su didele ekskursantų 
palyda, turėjo nuolat triukš
mingą paskatinimą.

Nelauktai neatvykus Čika
gos šachmatininkams, buvo 
pravestos draugiškos rungty
nės tarp estu ir lietuviu koman 
dų.

Varžybose dalyvauja ir di
dokas moterų skaičius, kurių 
komandos atvyko iš JAV.

Krepšinio fronte montrealie 
čiai ištraukė palankius burtus 
ir savo pusėj be didesnių kliu-

nevičienė. Mokinių mokyklą 
dabar lanko per 80, bet tikima 
si dar susilaukti, tada bus apie 
100.

Yra kilęs mokyklos vietos 
klausimas. Jeigu mokytojams 
nebus atlyginama šioje Ver- 
duno mokykloje, tai mokykla 
greičiausiai kelsis į Montrea
lio miesto ribas, nes miestas mo 
kytojams už darbą moka.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
VAKARIENĖ

Spalio 28 d. Šv. Kazimiero
parapijos salėje Šv. Onos pa- čių iškopė į baigmę. Kitoj pu

sėj supuolė stipriosios Chica- 
gos „Perkūno“ ir vytiečių ko
mandos, kurių susitikimas bus 
lemiamas turnyro nugalėtojui 
spręsti.

Šeštadienį įvykusiame ofi
cialiame atidaryme sportinin-
K

šalpinė draugija darė savo me 
tinę vakarienę. Atsilankė apie 
300 asmenų. Draugijos pirmi 
ninkė p. Girdauskienė į susirin 
kusius pasakė labai gražų, sim 
patingą, švelniu humoru pada
bintą, žodį. Po vakarienės bu 
vo loterija, kuriai fantus su
aukojo draugijos rėmėjai. O 
visa iškilmė užbaigta šokiais. 
Vakarenė buvo labai gražiai 
pravesta.

GRAŽIOS VESTUVĖS.
Spalio 27 d. A. V. bažnyčio

je susituokė Dr. S. Stonkus su 
p-le A. Renigeryte. Gražus 
povestuvinis pobūvis buvo Švei 
carijos konsulo p. Kaestli bute. 
LIETUVIŲ AKADEMINIO 

SAMBŪRIO
visuotinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio m.
4 d. 5 vai. pp. Skautų Būklo pa 
talpose — 3703 De Bullion St. 
Po dienotvarkėje numatytos 
paskaitos ir einamųjų reikalų 
svarstymo — linksmas pobū
vis su užkandžiais. — Visi pri- į viršų. Kiek blogiau nusiteikė 
jaučiantieji ir naujai Sambū- “ ’ ' 
rin įstoti norintieji maloniai 
kviečiami atsilankyti šiame su
sirinkime. Valdyba.

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS
27. 10. 51. Verdune pas pp. 

Gataučius įvyko Jevos ir Anta
no Kazakevičių 20 
binio gyvenimo 
staigmena - balius, 
apie 100 žmonių.

Įteikta brangių dovanų, pa
reikšta daug sveikinimų, links
mai praleistas vakaras, Tarp 
kitų vietinių svečių, dalyvavo 
sesuo su vyru iš JAV. Pokylio 
vyriausia šeimininkė buvo ver- 
dunietė p. Elena Monstavičie- 
nė. Jai talkininkavo p. Joni- 

Teirautis 1932 Iberville St., kienė ir p. Janulaitienė.
Montreal. Juozas Monstavičius.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

Galima ir su maistu.
2549 Montgomery.

Tel. GI 1527

DIDELIS KAMBARYS 
išnuomojamas dviem viengun
giams arba vedusių porai su 
teise naudotis virtuve, tarp 
Prince Arthur ir Pine Avė.
Teirautis kiekvienu dienos 

metu 3674 Drollet.
IŠNUOMOJAMAS 

vienas ar du kambariai 3805 
Arcade St., Montreal. Teirau

tis pas L. Jaugelį telefonu 
PL 7588.

REIKALINGA MOTERIS 
ar mergina namų ruošai. Ats
kiras kambarys, prausykla, ge
roje šeimoje, su geru atlygini
mu. Teirautis tel. EX 1388.

PARDUODAMAS 
SKLYPAS

(25X96). Teirautis 6903 Ma
zarin St., Montreal (Ville 

Emard). Tel. TR 5535.

TURĖDAMAS TUOJ 
IŠVYKTI, 

perleidžiu 3 kambarių butą ant 
rame aukšte su baldais už 

$ 500.00.

metų vedy 
sukaktuvių

Dalyvavo

x:
VILNIAUS RADIJĄ 

šaunūs vardai — šaunios 
ir paš. žolės.

Agr. St. Stripaitis Joniškio 
rajone metėsi į pašarinių žolių 
sėjomainų darbus. Anksčiau 
pašarinėms žolėms Lietuvoj 
vietos nebuvę, bet dabar jis 
laisviausia jas augina ir ne bet 
kokias, bet vienmetes, dvime
tes, trimetes ir keturmetes. Kol 
kas žolės sėjomainų kultūra 
labjausiai pasižymėjo Stalino, 
Lenino, Kyrovo, Auroros, P. 
Cvirkos, V. Kapsuko vardų 
kolchozų sėjomainos brigados. 
616 ha dydžio Stalino kolcho
zas iš „pašarų bazių“ keliamas

Jei

cijų atstovų, sveikino konsulas 
V. Gylys, kuris taip pat daly
vavo ir bendroj vakarienėj.

Bendrai Tbronto tomis 
dviem dienomis gyvena visiš
kai sportiškoj nuotaikoj, nes 
svečių atvyko iš visų Amerikos 
vietovių.

Plačau aipe sąskrydį bus se
kančiuose „NL“ numeriuose.

— alpuk —
KANADIEČIAI PAGERBIA 

P. VAITONĮ
Pereitą savaitę Hamiltone 

įvyko tarptautinės šachma
tų rungtynės tarp Hamiltono 
ir Toronto, kurių proga vieti
nis šachmatų klubas surengė 
išklimingą vakarienę. Pobū
vio garbės svečiu buvo pakvies
tas P. Vaitonis — naujasis ka 
nados šachmatų meisteris. Ka
nadiečių klubuose buvo išreikš 
tas pasitenkimas, kad P. Vai
tonis, kuris kelis kartus pirma
vo savo tėvynėj, pavyko šį gar 
bingą visos dominijos titulą iš
kovoti Hamiltono miestui. 
Miesto vardu jam buvo įteik
tas gražus žiedas prisminimui.

Po to sekusios rungtynės, 
Toronto nugalėjo šeimininkus 
kus 6%:3% ir pirmoje lentoje 
žaidęs P. Vaitonis nelauktai tu 
rėjo nusileisti kanadiečiui šach 
matų veteranui J. S. Morrison, 
kuris nuotaikingai žaisdamas 
išplėšė savo naudai pergalę.

ap.

BESIKLAUSANT.
ir T. Lietuva kolchozai. Bend 
rai ėmus šią žiemą ne vien gy
vuliai „sotūs žiemos šiltuose 
tvartuose“, bet ir kolchozinin- 
kams šis-tas liks. Pavyzdžiui, 
yra kolchozų, kurie pajėgė dar
bininkams gana aukštas premi
jas išmokėti: 132 svarus grū
dais, 6 kg kitais ūkio gami
niais ir po 600 kapeikų pini
gais. ..

P.

Vy-

nariai gali šias aukas priimti.
MLBD Toronto sk. 

Valdyba.
MIRĖ JUOZAS 
PILKAUSKAS

Netikėtai New Toronte mi
rė visuomenininkas ir didelis 
spaudos draugas Juozas Pil
kauskas, be kitų, visą laiką bu 
vos“ platintojas ir bendradar- 
vos“ platintojas ir besndradar 
bis.

Lietuviškoji visuomenė ap
gailestauja šią netikėtą mirtį. 
Velionis paliko šeimą: žmoną 
Juliją su dviem sūnumis — Jo 
nu ir Robertu.

Užuojauta šeimai ir apgai
lestavimas šio rimto ir kultū
ringo žmogaus netekus.

VYSKUPAS PAKLAUSĖ 
PARAPIJEČIŲ PRAŠYMO.

Kova tarp vienos Toronto 
parapijos klebono ir jo parapi
jiečių, jau prieš kurį laiką bu
vo užbaigta. Šventojo Barna
bo parapijos nariai, nepaten
kinti klebono Garbuto šeimi
ninkavimu per kelis metus, bu
vo užvedę jam bylą ir prašė 
vyskupo jį pašalinti nuo ėjimo 
pastoralinių pareigų jų bažny 
čioje. Dvasiškis visomis išga
lėmis priešinosi savo parapiė- 
čių valiai ' ir samdė advokatus 
savo apsigynimui. Bet tas nie
ko nepadėjo. Vyskupas pada
rė sprendimą parapiečių nau
dai. Kun. Garbutas turėjo ati 
duoti bažnyčios raktus savo 
įpėdiniui — naujai paskirtam

Jonas J. Juškaitis.

Kor.

Neužmirštamam, Brangiam Tautiečiui
A. A. JUOZUI PILKAUSKUI

mirus, kartu liūdėdami, jo žmonai Julijai ir sūnums
Jonui ir Robertui, reiškiame širdingiausią užuojautą.

Januševičių šeima.

Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas), nuosa
vybės perleidimo, paskolų parūpinimo, palikimų, pi
lietybės ir kiti reikalai. — Atstovavimas teismuose ir 
įstaigose. — Dokumentų patvirtinti vertimai ir nuora
šai. — Visokeriopos informacijos. — Gynimas lietuvių 
interesų Kanadoje ir kitose valstybėse atliekamas pri
tyrusių teisininkų ir kalbininkų, studijavusių Amerikos 

ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS ■ KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

Priekulės rajono, irgi Stalino 
vardo, kolchozininkai, nes kal
bos apie karą trukdą darbo na
šumą. Bet toks kolchozininkas 
Balsys sušauktiems gyvento
jams paaiškino, kad kam kam, 
bet priekuliškiams amerikiečių 
bijotis nėra pagrindo. Kalbą 
pagrąžino amerikiečių adresu 
siunčiamais keiksmais. Anykš
čių rajone, atrodo, reikalai pu
sėtini. Ten kolkas visur pir
mauja Červenkovskio vardo 
kolchozas, o jį vejasi Gėrybės

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

MŪSŲ LIGONYS
P. Samuolienė Victorijos li

goninėje sunkiai tebeserga, ko
voja su mirtimi. P. A. Pili- 
paitis perkeltas į centrinę Ge
neral ligoninę, kame jam pada
ryta rankos operacija: nuim
tas kairiosios rankos mažasis 
pirštas, kiti apsodinti oda.

Jau ilgesnis laikas kai serga 
p. Bakanavičienė, kuri gydosi 
namie. Ligoniams linkime grei- 
pasveikimo.

Šį šeštadeinį, lapkričio 3 d., Aušros Vartų Parapijos choras 7 v. pp. parapijos 
salėje ruošia

VAKARIENĘ
Bus skanių valgių, gėrimų, loterija, dainos ir šokiai. Šokiams gros „Melodija“. 

Įžanga $ 1,25.
Kviečiame visus kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Choro Valdyba.

Cvirkos obuoliai verti 
tūkstančių.

P. Cvirkos vardo Vilkijos 
raj. kolchozas numojo ranka į 
privačius vaisinius sodus, tuo
met beliko juos pavadinti „vi
suomeniniais“.
rė, kitaip kas būtų iš jų suskai
tęs tuos 50.000 rublių, gautus 
už vaisius.

Ir mokytojai domisi grožine 
literatūra.

Vilkaviškio vid. mokyklos 
mokytojai nusipirko už 1600 
rub. Stalino raštų. Jie taip pat 
domisi ir grožine literatūra. 
Kompartijai iš mokytojų pra
deda patikti Ašmonienė, Arbu 
taitė, Bielevičius ir dar vienas. 
Žiežmariuose mėto akis į gyd. 
Matulskienę, agronomą Dagį; 
įdomus ir zootechnikas Dau-, 
noras. Tauragės staliai, Sten- 
daras ir Popov'as nepaprastai 
brangūs žmonės, nes metinių 
normų nepripažįsta: laipioja po 
1953 metų skiedras. „Virš gra 
fikos“, po dvi normas. Elekt
ros skaitliukų fabrikas Vilniu
je gamina skaitliukus. 50.000 
skaitliukų pasiuntė į Stalingra
dą, Sverdlovską ir Kijevą, o už 
juos gaus Stalino raštų, kurie 
miestą apšvies geriau už elekt 
ros šviesą. Bet N. Vilnios sta
tybininkų cecho dailydėms 
„lux ex oriente“ reiklams lai
ko nelieka, nes juos įpareigojo 
vietoj vieno du namus statyti 
ir skubiausiai krauti į trauki
nius. Beje, traukiniai Lietuvoj 
pavaduoja kompasus. Pakly
dai, tai dairykis traukinio: į 
kur pilnas važiuoja — rytai, į 
kur tuščias — vakarai.

Iškylauti labai naudinga
Mokslų Akademijos Liet. Li-

907 Dundas St. W.» Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880
teratūros Instituto atstovai iš
maišė kone visą Žemaitiją. Ten 
surado Butkų Juzės, Broniaus 
Vargšo, Montvilos, P. Višins- 

Ir gerai pada kio, Žemaitės ir Tumo-Vaiž
ganto memuarinių užrašų ir 
kalbėjosi su gyvais ir mir. ra
šytojų liudininkais. Rastoji 
medžiaga perduota komparti
jos retušininkams.

„Tarybiniai dailininkai iški
lo iki Juodosios jūros, plaukio
jo ir gėrėjosi ir vėl plaukė. Jal
ta, Chersonas, Kaukazo kalnų 
debesys. Šatriją ar Džiugą, te 
įsikišie į kišenę! Katinas „nie
kuomet nežinojo, kad gyvena 
nuostabiai žavingam krašte”. 
Jis savo įspūdžius 50 kartų už
fiksavo teptuku ir parvežė į 
Vilnių parodyti. Rusų laivai 
skulptūrininkams dar nepri
taikyti, tai Mikėnas tuščiom 
parvažiavo. Rašyt. Korsakas- 
-Radžvilas daug sėdi namie, 
dažtiai prisimena K. Borutą ir 
baigė eilėraštį „Dėk parašą sa
vo ant šaukiančio lapo!“. Ped. 
mokytojų institute Vilniuj sa 
vo ordenus parodė ir pasigyrė 
„Sov. Sąj. didvyris Urbonavi
čius“.

as*

PARUOSIMAS ŠALČIAMS.
1951 m. lapkričio 10 d. St. 

Catharines L. B. L. O. K. ruo
šia žiemos šalčiams sutikti pui
kų pasilinksminimą — šokius, 
kurie įvyks Ukrainiečių salėje, 
177 Niagara St.

Kviečiami visi St. Cathari
nes, Wellando, Hamiltono, To 
ronto, Niagara Falls, Buffalo ir

KAS PATIRTA New YORKE
(Atkelta iš pirmo psl.) 

tikimų šaltinių, kurie yra tiks
liau patyrę apie minėtus pasi
kalbėjimus.

,Galiu čia pridurti dar žinių, 
kad VLIKo spalio 13 d. posė
džio nutirimas, New Yorke 
gautomis žiniomis, nėra visai 
aiškus. Bent jis gali būti dar 
visaip aiškinamas. Viena ta
čiau aišku, kad Lietuvių Fron
to patiektos rezoliucijos buvo 
aiškiai nukreiptos prieš susita
rimą. Maža to, kaip čia gana 
plačiai ir atvirai kalbama, 
tūla telegrama kaip tiktai bu
vusi L. F. išprašyta paremti 
prašytojui, kuris dėjo visas pas 
tangas, kad susitarimas nebū
tų patvirtintas. Todėl taip 
keistai ta telegrama nuteikusi 
VLIKo komisijos narius, ku
rių tarpe vieną didžiųjų vaid
menų vaidinęs ir dabartinis 
pranešėjas New Yorke prof. J. 
Kaminskas.

Kaip čia spėliojama, susita
rimas reikia laikyti nepasiseku 
siu, o tuo pačiu ir VLIKo san 
tykiai su diplomatais netenka 
ir tų saitų, kurie buvo ligšiol. 
Tai jau yra apgailėtinas reiški
nys. Kas už jį bus atsakingas? 
— tur būt klausia ne vienas

Jūsų kor.

kitų apylinkių lietuviai. Atvy 
kę nesigailėsite, nes čia, būsi
te vispusiškai parengti žiemos 
šalčiams.

Pradžia 6 vai. vakaro.
St. Catharines L. O. K.
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