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SVARBŪS KLAUSYMAI LIET. KONFERENCIJOSE
Šiandien turiu progą „NL” 

skaitytojams pranešti kaiką po 
zityvesnio.

Patariamosios Lietuviu Gru
pės pirm. V. Sidzikauskas gru 
pės vardu buvo susitaręs su 
Lietuvos įgaliotu ministeriu 
Washingtone p. Žadeikių dėl 
platesnių pasitarimų tarp Įga
lioto Ministerio, ALTo vykdo 
mojo komiteto ir PLG. Altui 
sutikus, pirmoji tokia konferen 
cija (jos greičiausia taps peno 
dinėmis) įvyko New Yorke lap 
kričio 20 d.

Konferencijoj dalyvavo: P. 
Žadeikis, Gen. Konsulas J. Bud 
rys, L. Šimutis, Dr. P. Grigai
tis, P. A. Olis, M. Vaidyla, V. 
Sidzikauskas, p. Trimakas, p. 
Bielinis, p. Audėnas, p. Nemic 
kas, p. Tolišius, p. Vainauskas 
ir p. Vaitiekūnas.

Pirmiausia buvo referuoti 
kiekvienos organizacijos nu
veiktieji darbai ir naujieji su
manymai.

PLG vardu pranešimą 
padarė grupės sekretorius dr. 
A. Trimakas. PLG darbai pas 
Loviai plečiasi, užimdami vis 
naujas ir naujas sritis. Jie ap
ima: 1. Nuolatinį ir pastovų 
kontaktą su Europos Laisvės 
Komitetu. 2. Nuolatiniai kon
taktai Rytų ir Vidurio Euro
pos exilų konferencijose Wa
shingtone, kur ne tik posė
džiaujama, bet prie kiekvienos 
progos teikiami memorandu
mai tiek U S vyriausybei, tiek 
UNO dalyviams. 3. Vis dau
giau ir daugiau išplečiama ben 
dradarbiavimo bazė su Latvi
jos ir Estijos PG. 4. Pastoriai 
dirbama Europos vidurio stu
dijų centre, kur dešimties pa
vergtų tautų atstovai varo eko 
nomines studijas, galimam 
ūkiniam bendradarbiavimui iš
laisvintoje, o gal ir bet kuria 
forma apjungtoje Europoje. 5. 
Įjungti lietuviai mokslininkai 
istorikai į UNESCO leidžiamą 
ją Pasaulio istoriją (visų tau
tų istorija). Dirba p. Sužiedė
lis, p. Puzinas ir p. Gimbutie
nė. 6. Išleistas pirmasis nume 
ris žurnalo „Lietuva“, rengia
mas jau ir antras. 7. Parengta 
Pabaltiečių „Baltoji knyga“ 
apie genocidą, kuri dar šios 
UNO sesijos metu bus įteikta 
jos nariams. 8. Prieš Naujus 
Metus išeis žurnalas „Baltic 
Review“, kuris jau atiduotas 
spaustuvei. Šis žurnalas lei
džiamas bendrai trijų Pabalti
jo tautų. 9. Jau beveik baig
tas paruošti didžiulis Lietuvos 
žemėlapis, kuriam mūsų moks
lininkai baigia išaiškinti vieto
vardžius, po ko jis bus atspaus 
tas. 10. Lygiai eina darbas pir 
myn ir ruošiamąja! anglų kal
ba knygai „Lithuania“. Jai an 
gazuota parašyti apie 60 auto 
rių įvairiais klausimais.

Dr Grigaitis apžvelgė ALT 
darbus.

Jis pasidžiaugė, kad Lietuvos 
Laisvinimo reigalams šiemet mū 
slį žmonės buvo duosnesni ir 
Tautos Fondui ir ALT reika
lams sudėjo daugiau lėšų ne
gu pernai.

Lietuvos reikalus labai atgai 
vino prasilaužę iš Lietuvos trys 
jaunuoliai žvejai, kurie apke
liavo apie 50 kolonijų po visą 
kraštą ir visiems papasakojo 
apie tikruosius Tėvynėje liku
siųjų vargus ir žiauriuosius bol 
šėrikų darbus.

Grigaitis kalbėjo trumpai, 
primindamas, kad platesnį AL 
To veiklos pranešimą padarys 
visos Amerikos Lietuvių Tary 
bos pilnaties konferencijoj, ku
li įvyksta lapkričio 22—23 die
nomis.

SPECIALUS PRANEŠIMAS „NL“ IŠ NEW YORKO.
Genocido ir kovos su juo 

klausimas.
Kaip žinoma, 1948 m. UNO 

yra priėmęs Genocido konven
ciją. Pagal ją visi tautų, reli
ginių ar etatinių žmonių gru
pių žudikai laikomi nusikaltu
siais prieš žmoniškumą n bus 
baudžiami. Klausimą refera
vo dr. Grigaitis, koreferavo dr. 
Nemickas. Vėliau ir kiti pla 
čiai dalyvavo diskusijose. Iš 
viso buvo padarytos išvados, 
kad nors konvencijoj yra kai 
kurių juridinių trūkumų, bet 
kaip geras įrankis kovoje 
prieš bolševikų žudomas tau
tas ji turi būti visokiais atve
jais panaudota. Konvenciją 
jau yra ratifikavusios 40 vals
tybių ir dėl to ji yra tarptauti
nis įstatymas

Tarptautinės padėties 
klausimu,

referavo V. Sidzikauskas.

VOKIETIJA PR IMS LIETUVOS ATSTOVĄ
VIETOJE BRAKO PRIIMTAS GELŽIN1S 

ORO PAŠTU IŠ TREMTIES
Nedaug ką galiu „NL“ skai 

tytojams pranešti apie lietuviš 
kus reikalus, bet tai yra gana 
įdomu.

Visų pirma tenka pasveikinti 
naują Vykdomosios Tarybos 
narį p. Gelžinį. M. Brakui iš
vykstant į Ameriką, Mažosios 
Lietuvos Taryba vieton išvyks 
tančio pasiūlė p. Gelžinį. Pa
gal esamą procedūrą, jo priėmi 
mas buvo balsuojamas. Kaip 
teko patirti, jis priimtas 6 bal
sais už. Du balsai prieš.

Dar įdomesnis, bet negaluti
nai paaiškėjęs reikalas, tai p. 
Lozoraičio lankymasis. Jis į 
Vokietiją atvyko ir pirmiausia 
lankėsi Bonnoje. Yra žinių, 
nors dar ir nepatikrintų, kad 
jis su Vokietijos vyriausybe 
susitaręs dėl Lietuvos ministe
rio grąžinimo į pareigas. To
kiu būdu galima laukti, kad 
p. Škirpa gali persikelti iš 
Washingtono į Bonną.

Kaip teko sužinoti, p. Lozo
raitis, pagal susitarimą, VLI 
Ko pirmininkui prel. M. Kru

Pasaulinė įvykių savaitė
NIEKAIP NEIŠSPRENDŽIAMAS KORĖJOS TAIKOS 

KLAUSIMAS
Korėjos taikos klausimas da 

bar yra pagrindinis JTO pil
naties klausimas, kuris tačiau 
nejuda iš vietos ir, kaip dabar 
stovi, jis neduoda jokių geres
nių vilčių.

INDIJOS KOMPROMISINĮ 
PASIŪLYMĄ VIŠINSKIS 

ATMETĖ
Vakariečiai buvo griežčiau 

nusistatę, bet Indija pasiūlė, 
kad būtų sudaryta mišri komi
sija — po du asmenis šalių ir 
penktas neutralus, — kuri 
įvykdytų karo belaisvių grąži
nimą. JAV nuėjo dar toliau ir, 
klausimą visai išspręsti pasiū
lė ,kad ši komisija turėtų teisę 
karo belaisvių klausimą visiš
kai užbaigti. Deja vakar Vi
šinskis pareiškė, kad Rusija bū 
tinai reikalauja visų priversti
nio karo belaisvių grąžinimo. 
Kadangi su prievarta vakarai 
nesutinka, o tam pritarė ir Ei 
senhoweris, tai išeities kitos 
nėra, kaip tiktai tęsti karą. Ma 
tyt, Rusija nusistačiusi prie tai 
kos Korėjos ir Kinijos nepri
leisti.

Jis palietė paskutiniuosius 
didesnės reikšmės įvykius: ne 
seniai įvykusią Komunistų par
tijos konferenciją Maskvoje, 
JAV prezidento rinkimus, Pei 
pingo taikos kongresą ir kitus 
svarbesnės reikšmės įvykius. 
Tiek šaltasis, tiek psichologi
nis karai, tiek ir karštasis ka
ras Korėjoje pamažu atidaro 
akis demokratiniam pasauliui 
ir aiškiai skatina budrumą. 
Mums šitose ir kitose grumty
nėse riekia būti pasiruošu- 
siems savo valstybės atstatymo 
reikaluose, kad kiekvienu mo
mentu ir dažnu klausimu gale 
tume tuojau duoti atsakymus 
ir kartu daryti viską, kad, jei 
reikalai užtruktų kuoilgiausia, 
išlaikytume savąją lietuvybę.

Kalbėjo min. P. Žadeikis
pasidžiaugdarr as šios konferen 
cijos reikšme ir lygiai augštai 
vertino ,PLG darbus, kuriuos 
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pavičiui pasiūlė susitikti Ba- 
den-Badene lapkričio 24 d., bet 
M. Krupavičius jį kviečiasi į 
Reutlingeną. Siunčiant jums 
laišką, klausimas dar nebuvo 
visai paaiškėjęs. Pakeidavimas. 
kad pasitarimai vyktų Reutlin 
gene, yra rimtai pagrįstas.

Kiek keisčiau yra su pirmi
ninko nauju susirūpinimu. Jis, 
pakilęs iš ligos patalo, kuria
me, — spėjama, — jis prisilai
kęs planuodamas naujus pla
nus, -— staiga pradėjo lakstyti 
•į Paryžių ir, ten gavęs naujų 
pastiprinimų, planuoti apgailės 
tavimą „išklydusių avinėlių...” 
Dar nežinia, į ką išsilies naujie 
ji jo projektai.

Be to, gana įdomu, kad čia 
laukiama LF ir LRS vienybės, 
gal net susiliejimo. Dabar 
LRS kai kurie ruporai prade
da net viešai tą garsinti. Esą 
laikomasi kooperatinio prin
cipo : Vienybėje — galybė. Na, 
daug nespėliokime, nes „pagy 
vensime — pamatysime“.

Laukime gerų vaisių, (hlj).

Pasaulinis įvykis, tai

ČEKOSLOVAKIJOS KOMU 
NIZMO VADŲ TEISMAS.

Tai būdingas teismas, ku
riame gyvybėmis aukoja už ko 
munizmo Čekoslovakijoje įve
dimą buv. partijos sekretorius 
Slanskis ir b. užsienių reikalų 
ministeris Clementis, su būriu 
kitų, mažesnių. Žinoma visi 
prisipažino kaltais ir maldauja 

*— prašo juos bausti kaip gali 
ma smarkiau. . . Tai jau iš anks 
to buvo žinoma. Taip yra iš
prievartaujami visi, ką komu
nistai teisia.

Bet yra ir naujovė. Slans- 
kio ir Clemenčio byloje iškyla 
naujas kaltinimas, būtent,

KOMUNISTAI PRADEDA 
KURSTYTI ANTISEMITIZ 

MĄ.
Esą ir Slanskis ir Clementis 

esą žydai, .kurie šnipavę Izra
elio valstybei ir, žinoma, Ame
rikai ir Anglijai. Ton „nusikal 
tėlių“ krūvon jau traukiama ir 
Rumunijos buvusi komvadė 
Anna Pauker ir net Anglijos tū 

jis betarpiškai bendradarbiau
damas turi geros progos įver
tinti ; pasidžiaugė tuo, kad PL 
G darbai jau spėta aukštai įver 
tinti ir State Departamente. Iš 
sitarus visai eilei kitų kalbėto
jų, buvo sudaryta komisija, 
kad tiek genocido, tiek tarp
tautiniais, tiek mūsų veiksnių 
darbų suderinimo klausimais 
būtų priimtos ir atitinkamos 
rezoliucijos.

Neprošalį bus paminėjus, 
kad jei ne šiuo pat metu, tai ne 
toli jo,

VLIKE IRGI
turi eiti pasitarimai su min. St. 
Lozoraičiu. Jei Europoje bus 
toks pat geras noras ir vienin
gas reikalų, nebijant konku
rencijos, o siekiant bendradar
biavimo, kaip čia JAV, supran 
tarnas, tai galėtume būti užtik 
rinti pozityvaus ir prasmingo 
darbo mūsų kovų dėl laisvės 
byloje. Jūsų kor.

XI

las darbiečių opozicijos buvęs 
lyderis.

Šios komedijos galas jau se
niai žinomas — Slanskis, Cle
mentis, vėliau Pauker ir Go
mulka bus pakarti. Taip jiems 
atlyginama už jų darbą plati
nant komunizmą. Atrodo, kad 
netrukus ateis eilė ir Paleckiui. 
Jau ir jis buvo apkaltintas silp 
nybėmis buržuazijai ir nacio
nalizmui. . . Jau dabar galima 
tvirtinti, kad taip bus, nes

SOVIETŲ RUSIJA, IŠ VIS 
KO MATYTI, RUOŠIASI 

KARUI.
Trečiojo Pasaulinio karo me 

tu Rusijai nepriimtina, kad sa 
telitų arba okupuotų kraštų va 
dovavime būtų tų kraštų žmo
nės. Kokie jie bebūtų geri ko
munistai, bet jie vis dėlto ne
patikimi, kaip tų kraštų žmo
nės, kurie šiaip ar taip, bet vis 
dėlto jaučia savo kraštams, sa 
vo tautoms tūlų sentimentų. 
Slanskio - Clemenčio byla pa
rodo, kad jie kaltinami titoiz- 
mu, nacionalizmu, semitizmu 
(girdi, jie esą sionistai, atseit 
— žydų tautiniai socialistai...), 
kas siejama su branginimu sa
vo tautos, savo krašto. Tokie 
žmonės nepatikimi. Todėl Len 
kijoje be skrupulų buvo paso
dintas RPkosovskis, o kitur per 
teismus bus virvėmis nutrauk 
tos galvos visų nepatikimų ir 
bus pasodinti tikri Maskvos 
cerberiai.

Vykstant šiai tarptautinei 
maišačiai,

KANADOJE ATIDARYTA 
NAUJA PARLAMENTO 

SESIJA.
Gub. p. Massey perskaitė 

sosto kalbą, kurioje nubrėžė 
valdžios darbų gaires: statyti 
didelį elektros mazgą prie Šv. 
Lauryno upės, dėl ko su JAV 
jau susitarta; žymiai praplėsti 
Vancouverio uostą; vykdyti 
didelius sveikatos planus ir tt. 
Tai yra svarbu, nes žmonės 
gaus darbo.

Šiuo pačiu metu Kanados 
sostinėje lankėsi ir DB ir JAV 
užsienių reikalų' ministerial A. 
Edenas ir D. Achesonas, ku
rie tarėsi su Kanados vyriau
sybe ir Kanados klube turėjo 
pranešimus, kuriuose pasisakė 
aktualiomis tarptautinėmis te
momis, visų pirma — Korėjos 
karo ir vakareičių vienybės

LIETUVAI GRESIA SOVIETINIS 
badas

Lapkričio 12 d. vedamuoju „Artėja diedą baigti bulvių kasi
mą!“ „Tiesa“ praskleidė uždangą, už kurios pasirodė katas
trofiški komunistinio šeimininkavimo vaisiai sukolchozinta- 
me Lietuvos žemės ūkyje. Tik pagalvokite, Lazdijų rajone 
beveik iki lapkričio pusės nukasta vos vienas ketvirtadalis 

bulvių!
Šį rajoną „Tiesa“nerandanti 

žodžių pateisinti, nes žemė smė 
lėta, lengva, — kaltė verčia
ma visiems žemės ūkyje vei
kiantiems pareigūnams už ne- 
sumanumą paruošti bulviaka
sio plano — dirbama palaida ba 
la, be jokio noro.

„Tiesa“ toliau puola viso bul 
viakasio Lietuvoj „atbulais 
pirštais“ varomą darbą“: bul
vės nutenkamos paviršium, di
delė dalis paliekama bulvieno
se. ..

Į priėmimo punktus bulvės 
pristatomos nešvarios, apkibę 
purvais, mažavertės. Daugu
ma rajonų neįpusėjo bulvių pa 
ruošos pirstatyti valstybei, 
kaip Nemenčinės, Molėtų ir ki 
ti.

Priėmimo punktai irgi di
džiausioj netvarkoj, nerodą jo 
kio rūpesčio priimtom bulvėm: 
jokių pastogių, verčiama tie
siog ant lauko ir paliekama ru 
dens lietums ir šlapdriboms. 
Ypač tai vyksta Švenčionėliuo 
,se, Ramygaloj ir Ariogaloj.

Rajonų vadovybių teisinimą 
si blogu oru „Tiesa“ šiurkščiu 
tonu atmeta, kaip išgalvotą su 
kinėjimąsi, ir reikalauja arti
miausiomis dienomis visą bul
vių reikalą skubiausiai sutvar
kyti.

Iki „Tiesos“ puolimo bulvia 
kasį baigė vien Tytuvėnų rajo 
nas.

Mes „Tiesai“ reiškiame užuo 
jautą, jai žvelgiant giltinei į 
akis, bet kartu nurodome, kad 
kaltė tenka „augštąjai tarybi
nei agrotechnikai“, kuria visi 
kolchozai dirbo iki spalių revo 
liucijos 34-jų metinių. Čia ma 
ža ką padės į kolchozus siun
čiami „žemės ūkio ministeri
jos“, pareigūnai, kaip ir nieko 
nepadėjo Ariogaloj „Valstie
čio“ redaktoriaus Mitalo lanky 
masis. Bulviakasį reikia baig
ti mėnesiu anksčiau, bet ne da
bar, esant 4-riems laipsniams 
šalčio.

Grūda j kumetynus.
Kaip žinome, naujos piati- 

lietkos metu numatyta nugriau
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klausimais. Abu jie pabrėžė, 
kad tik esant vienybėje bus ga 
Įima išlaikyti taiką ir atremti 
agresiją.

Nelabai maloni žinia iš Vo
kietijos :

VOKIETIJOS PARLAMEN
TAS ATMETĖ SUTARČIŲ 

TVIRTINIMĄ.
Tokiu būdu pakimba sutar

tys su Sąjungininkais ir Euro
pos gynimo reikalai. Kadan
gi Vokietija pasisakė už Saaro 
krašto sujungimą su Vokieti
ja, tai tuo pačiu genda Vokieti 
jos santykiai su Prancūzija ir 
įsitempia bendradarbiavimo 
klausimai.

Londone susirinko DB bend 
ruomenės ekonominė konferen 
cija, bet prieš tai Anglija pa
skelbė nesimpatingą žinią, kad 
ji Rusijai pardavė didelius kie 
kius gumos, kurie, žinoma, bus 
panaudoti karo reikalams.

EISENHOVERIS PASKYRĖ
SAVO KABINETĄ 

užsienių sekretorium Foster 
Dulles, karo sekr. Charles Wil 
son, vidaus reik. sekr. Douglas 
McKey. 

ti lietuviški vienkiemiai. Grio
vimas pradėtas pernai. Kol
chozų pirmininkai atvykusiems 
radijo korespondentams iš vi
sų vietų raportuoja apie nau
jas „gyvenvietes“. Perkėlimui 
į kumetynus išgalvotos komu
nistiškos įkurtuvės su šokiais; 
kviestais kaimynais, dovanota 
degtine.

Tokių „įkurtuvių“ iškarpą 
radiofonas pakišo lapkr. 5 d. 
iš „Paryžiaus komunos“ kol
chozo, Šakių apskrity.

Pas perkeltą Malviną Žibelie 
nę susirinko buv. kaimynai: 
darbštusis Antanas Juknaitis, 
iš Šakių atvyko pareig. Alb. 
Aniolaitis, kultūros namų ir po 
ilsio parko vedėjas Zig. Vilke 
liškis. Radiofono atstovas su
režisuoja pasiutpolkės dūks
tantį tempą, skyla klumpių kul 
nys. Išsitiesia stat brigados 
vedėjas Juoz. Birbilas ir per
spėja nepamiršti dėkoti. „Pa
dėkos“ gale liesas plojimas ir 
du balsai nedrąsiai „valio!“

Antrąja į bendrąjį namą at
kels Terbušienę su šeima.

Bieliauskui nesiseka.
„Nuo R. Vandenyno iki Pa- 

miro kalnų kartu su kitais žen 
gia lietuvių tauta švęsti „di
džiojo spalio“ 35-sias sukaktu 
ves, žengia į laimingą ir džiu 
gų rytojų, į spindinčius komu
nizmo rūmus“, — taip šaukė 
lapkričio 7 d.

O lapkričio 5 d. toli gražu 
ne visi buvo linkę žygiuoti,— 
tai pripažino Vilniaus srities 
partinis sekret. Bieliauskas sa
vo kalboj. Jis, ypač pedago
gams skirtoj kalbos daly, lie
pė nepamiršti vesti mokyklose 
kovą prieš buržuazinį naciona
lizmą. Tam sakė jis, ir steigia 
mos mokyklos, kaip įrankis sėk 
mingos kovos.

Priekulė. MTS traktorinin- 
kės Genytė, Ang. Vitkutė ir 
Dirgunova aria 140 proc. kas
dien. Anksčiau arti visai ne
gaudavusios.

Švenčionėliai. Kultūringiau 
sias mieste yra kultūros ir me 
no namų vedėjas Andrejev.

Žagarė. „Pergalės“ kolch. 
pirm, padėj. Vaitiekūnas gavo 
soc. darbo didvyrio vardą. 
Skaisgiriuose kolchozo cent
ras. Du trečdaliai gyventojų 
mokosi ir dainuoja. Paruoštas 
stalininių kiaulių planas. Vai
kai pučia dūdų orkestre. Kol
chozo choras vyks į Maskvą.

Kuršėnai. „Pirmyn“, „Pava
sario“, „L. keliu” ir dar keli 
kolchozai užtvenkė Virvytę, 
įsuko „Iljičiaus“ lemputes, tai 
kad sustaugė generatoriai, kad 
pasiuto Čeksėti daržovių kapok 
lės! Sutemo, o iš mokyt. Kris 
topaičio langų šviesa tiesiog 
akina. Tuoj į abonentų sąrašą 
įsirašė Končienė, paukštin. 
Kimburienė, 5 kolchozininkai 
iš Tryškių irgi susigundė. Dėl 
lempučių stokos teks įsukti ži
balines lempas.

Dotnuva. K. Požėlos kolch. 
pirm. J. Mickevičius tvarko 
131 šeimas, pasiekė pasaulinėj 
technikoj I-ją vietą, keikia 
Guišiną ir Žukauską, kam jie 
praeity visus laikė vergais ir 
atiminėjo paskutinį duonos kas 
nį, o penkmečio Dotnuvėlė 
suks motorus, gi kolchozas va
dinsis „gigantas — milionie- 
rius“.
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Padėkime tautiečiams
Daugelis tautiečių kreipiasi 

į „Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakciją, laukdami iš jos liku 
šiųjų tremtyje adresų, ypač 
senelių, invalidų, sergančių ir 
gausių šeimų adresų. Tikslas 
— noras tuos tautiečius sušelp 
ti. Tai yra labai gražūs norai 
ir labai pagirtini pasiryžimai.

„NL“ redakcija jau seniai da 
rė pastangų gauti iš Vokietijos 
pasilikusiųjų ten ir nedatek- 
lius ir vargą kenčiančiųjų ad
resų. Deja, kol kas iš Bend
ruomenės jų negauta. Bet lau 
kiant tokių sąrašų, atėjo kun.

Bernatonio surinkti adresai tau 
tiečių, kurie yra reikalingi pa
galbos bei paramos. Redakci
ja mielai juos skelbia. Tautie
čiai galės iš jų pasirinkti asme
nis bei šeimas ir joms ką turė
dami pasiųsti.

Gaila, kad be tūlos centrali
zacijos, gali pasitaikyti taip, 
kad vieni gaus daugiau, o kiti 
gali ir nieko negauti. Todėl 
tautiečiai, kurie siųs kokius 
siuntinius, maloniai prašomi 
apie tai painformuoti „NL” 
redakciją, kuri galės paskelbti, 
kam siuntiniai jau pasiųsti.

Mielieji Lietuviai Kanadoje!
Artinasi Ramybės ir Taikos 

didžioji Šventė. Šv. Kūčių Va 
karą, laužydami plotkelę, su il
gesiu ir skausmu Jūs prisiminsi 
te savuosius Lietuvoje ir Si
bire. Jūsų būtų didžiausia lai 
mė, jei galėtumėt juos pasvei
kinti ir pagalbos ranką išties
ti. Tačiau beviltingai nuteisi
te rankas, neradę galimybės 
jiems padėti.

Atsiminkite, Mielieji Broliai, 
kad Jūs savo Kūčių šventinę 
nuotaiką ir Kalėdų džiaugsmą 
galite padidinti, ištiesdami ran 
ką savo broliams Vokietijoje. 
Jiems, kaip ir aniems Betlie
jaus Pakeleiviams, negailes
tingai buvo užtrenktos durys j

1. Andukavičius Juozas, (13 
a) Bamberg, Nurnbergerstr. 
96. 3-jų asmenų šeima.

2. Barauskas Vincas, (13a) 
Gaustadt, Haupstra. 77. 2 as 
menys, vyras ligonis.

3. Babickas Vytautas, (13 
a) Bamberg, Schillerplatz 13. 
2 asmenys.

4. Bernatavičius Kazys, (13 
a) Pappenheim, Heilstatte. 
Tbc — ligonis.

5. Baniulis Julius, (13a) 
Gaustadt, Fischergasse 6. Vy
ras ir žmona. Abu TBC ligo- 
nys.

6. Brandsteterienė Karoli
na, (13a) Bamberg, Holzmark 
str. 3a. Našlė su dukterimi.

7. Burkšaitis Juozas, (13a) 
Bamberg, Gundelsheimerstr. 
5. 3 asmenys.

8. Čepauskas Jurgis, (13a) 
Bamberg, Gonnerstr. 37.

9. Čirpus Stasys, (13a) 
Strullendorf b. Bamberg, Fried 
hofweg. Vyras su žmona. Abu 
TBC Ii gonys.

10. Dagilis Jonas, (12a) Wae 
sengiech 26 b. Bamberg.

11. Eichenbergeris Gustavas, 
(13a) Bamberg, Marienbrun- 
nenstr. 24. 3-jų asmenų šeima.

12. Felkneris Adolfas, (13a) 
Bamberg, Seehafstr. 22. 4-rių 
asmenų šeima.

13. Grimas Jonas, (13a) Bam 
berg, Helzog-Ma str. 5.

14. Fersteris Eugenijus, (13 
a) Bamberg, Ostmarkt-Leist- 
haus. 6-šių asmenų šeima. Vy
ras invalidas;

15. Hjornas Otto, (13a) Sam 
bach 33 b. Coburg. 10-ties as
menų šeima.

16. Jauga Jonas, (13a) Bam
berg, Stauffenbergstr. 160. 2- 
jų asmenų šeima.

17. Juozaitis Albertas, (13a) 
Bamberg, Theresienstr. 82. 6- 
šių asm. šeima. Motina TBC.

18. Jančevskis Edvardas, (13 
a) Oberhaid b. Bamberg. 3-jų 
asmenų šeima.

19. Kaulas Antanas, (13a) 
Bamberg, Eichelsbergerweg 
27. 3-jų asmenų šeima.

20. Klimavičius Jonas, (13a) 
Bamberg, Untere Konigsstr. 
26.

21. Kosmanas Julius, (13a) 
Burg Windheim 77. 8-nių as
menų Šeima.

jaukų, sotų ir šiltą gyvenimą ir 
jie palikti tamsioje naktyje var 
gui ir šalčiui.

Štai pasiunčiu sąrašą tautie 
čių, kuriems Jūs pasirinktinai 
pasiųskite kalėdinį pasveikini
mą su kad ir maža dovanėle, 
kaip brolis broliui. Tik tada 
mes galėsime pajusti tikrąjį 
Kristaus gimimu žmonijai at
neštą džaugsmą, kai broliškoje 
meilėje Kristui leisime gimti 
ir savo širdyje. Brolių meilė 
tesujungia mus visus prie vie
no Kūčių stalo!

Tėv. Alf. Bernatonis, 
Vyriausias Lietuvių Sielovados 

Tvarkytojas Vokietijoje.
22. Kontvytaitė Eile, (13a) 

Trabesdorf b. Bamberg.
23. Kiselienė Adolfina, (13a) 

Trabesdorf b. Bamberg. Sene 
lė.

24. Lineburgeris Hartmanas, 
(13a) Bamberg, Marienbrun- 
nerstr. 24. 2-jų asm. šeima.

25. Mozūraites Vytautas, (13 
a) Bamberg, Concordiastr. 19.
3- jų asmenų šeima.

26. Mališauskaitė Milda, (13 
a) Bamberg Podeldorferstr. 
165. TBC ligonė.
27. Markvartas Emilijus, (13 

a) Oberhaid b. Bamberg. 3-jų 
asmenų šeima.

28. Moricas Jurgis, (13a) 
Gundeisheim b. Bamberg. 6- 
šių asmenų šeima,

29. Morkevičius Juozas, (13 
a) Nassach 10 Kreis Hoiheim.
4- riu asmenų šeima. Tėvas T 
BC.

30. Moller Helmut, (13a) 
Gundelsheim b. Bamberg. 3-rys 
asmenys.

31. Paulauskas Jonas, (13a) 
Bamberg, Oberer Kaulberg 44.

32. Paš'akarnienė Lydija, (13 
a) Oberhaid, b. Bamberg. Naš
lė su 2-viem vaikais.

33. Pranckevjčius Antanas, 
(13a) Hallstadt Haupstr. 16.
34. Rimbau Gintaras, (13a) 

Bug 27 b. Bamberg. 2-jų asm. 
šeima.

25. Radikaitė Zuzana, (13a) 
Bamberg, Eichelsbergerweg 
27d. 2 asmenys.

36. Rakita Stasys, (13a) 
Gaustadt, Schulstr. 9. 4-rių as 
menų šeima-

37. Salevskis Martynas, (13 
a) Bamberg, Friedrichstr. 7.

38. Sadlauskas Antanas, (13 
a) Gundelsheim b. Bamberg. 
3-jų asmenų šeima.

39. Sarapinas Petras, (13a) 
Bamberg, Kleberstr. 53. 3-jų 
asmenų šeima.

40. Šneideris Karolis, (13a) 
Ebrach, Ringstr. 20 1-15. 3-jų 
asmenų šeima.

41. Sveinertas Eduardas, (13 
a) Bamberg Oberer Kaulberg 
,44. 4-rių asmenų šeima. Moti
na TBC.

42. Steponavičius Antanas, 
(13a) Bamberg, Am Hochge- 
richt 1. Ligonis.

43. Šorys Henrikas, (13a) 
Kolmsdorf 13 b. Bamberg. 2 as

PADĖKA.
A. A.

PETRONĖLĖ REKŠTIENĖ - KALUZEVIČIŪTĖ
• mirė lapkričio 14 dieną ir buvo palaidota lapkričio 17 .
’ dieną Vilties kalno kapinėse. Mes, atmindami ir apgai- ; 
\ lėdami jos pasitraukimą iš mūsų tarpo, norime jos vai- ; 
i du tikrai nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie suteikė jai ; 
i paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją Į t'ą neišvengiamą ; 
i amžinybės vietą. :
; Nuoširdžiai dėkojame Gerb. kun. Pacevičiui už atlaiky- ‘ 
f tas pamaldas už jos sielą, kun. Dr. Gutauskui už paly- ’ 
! dėjimą j kapines. '
’ Dėkojame Gerb. kleb. kun. Ažubaliui ir kun. Pacevi- j 
’ čiui už atsilankymą j namus su Šv. Sakramentu ir mal- j 
’ das. Dėkojame Dr. A. Pacevičiui už rūpestį ligoje, < 
’ taip pat Gyvojo Šv. Rožančiaus narėms už didelį nuo- ;

širdumą ir rūpestį, parodytą ligoje. Ir kitiems pažįs- ; 
tamiems, lankiusiems ją ligon inėje ir namuose. ; 

r Dėkojame Šv. Mišių ir Gėlių aukotojams. Dėkojame • 
J grabnėšiams. Nuoširdi mūsų padėka laidotuvių direkto- ' 
t riui L. G. Odette. Dėkojame visiems, kurie paguodė • 
- mus nuliūdimo valandoje ir visiems laidotuvėse dalyva- ‘
• vusiems žmonėms. ",
’ O Tau, miela motinėle, lai gailestingas Dievas suteikia ; 
’ Amžiną ramybę. ;
• Nuliūdę lieka: duktė Danutė •
; *r
I žentas Aleksas Kerševičius. ■

SPAUDOS APŽVALGA
NAUJI KONSOLIDACIJOS PASIŪLYMAI.

„Vienybė“ S. Kundroto 
plunksna prakalbėjo apie nau
jus konsolidacijos būdus. Esą:

„Kalbant apie krikdemus, 
lenką pasakyti, kad jie gali 
konsoliduotis.

Kas kokias programas be
skelbtų, vis vien bus vykdoma 
tik viena: visa sukonlesinti. 
Šios srovės konsolidacijai gali 
lemiančiais faktoriais būti: jau 
noji ateitininkijos karta, toliau 
stovėję pozityvūs katalikų vei 
kėjai, pagaliau ir svarbiausi — 
augštieji dvasiškiai vysk. Briz 
gys, Padolskis, senukas arki
vyskupas Skvireckas. Prie jų 
turėtų prisidėti ir kan. Kapo
čius. Katalikų — konfesininkų 
srovė turėtų konsoliduotis: su 
darydama pačius bendruosius 
politinės programos metme
nis, sutardama politinės orga
nizacijos struktūrą, ir išrinkda 
ma tokius vadovus, kurie jung
tų, bet ne skaldytų ne tik sa
vuosius, bet ir visą lietuvišką
ją visuomenę.

Kol nebus katalikų — kon
fesininkų srovė konsoliduota, 
kol vieni jų bus VLIKe, o ki
ti,—kaip Lietuvių Frontas, ku

ris savo laiku savyje visus ka 
talikus — konfesininkus buvo 
konsolidavęs, — bandomi su
naikinti, tol nebus vieningu
mo“.

Pradėjęs nuo KD, S. Kund
rotas varo toliau:

„Visų šių reikalų patvarky
mas — ne veiksnių konferenci 
jos reikalas. Tokių negerovių 
neturėjo iš viso būti. Jas ture 
tų pašalinti tos srovės ir gru
pės, nuo kurių tai priklauso. 
Tik po to verta būtų kalbėti 
apie VLJKo pagrindinę refor 
mą — apie apjungimą visų tau 
tinių jėgų, kaip Maž. Liet. Ta 
ffybą, LRS ir kit. Jeigu kas ne 
norėtų jame būti, tai kitas klau 
simas, bet visi tie junginiai, ku 
rie dirba, kad tauta būtų lais
va, supranta ir nori, kad visų 
jėgų veikla būtų vieninga“.

Taigi konsolidacijos progra 
ma, pagal S. Kundrotą, jau yra. 
Tiktai įdomu: kaip visa tai su 
vesti į krūvą. LRS pirminin
ko lūpomis yra pasisakiusi, kad 
į VLIKą nepretenduoja; kiti 
patys ir buvę pasitraukė. 
Kaip būti?

menys. Abu seneliai.
44. Šorys Fricas, (13a) Kreis 

dorf b. Ebern. 5-kių asmenų 
šeima.

45. Tendys Mikas, (13a) 
Bug b. Bamberg. 3-rys asm.

46. Terūkaitienė Eva, (13a) 
Trabelsdorf 17 b. Bamberg. 
Motina su 2-viem vaikais.

47. Vitkus Jonas, (13a) Bam 
berg, Judenstr. 12-1. 2-jų asm. 
šeima.

48. Žigienė Elena, (13a) 
Gundelsheim b. Bamberg. Mo 
tina su vaiku.

49. Petrauskas Kostas, (16) 
Bensheim-Auerbach. Reg. La
ger. 51kių asmenų šeima.

50. Mažylis Petras, (16) 
Benshaim—Auerbach, Reg. La 
ger. 5-kių asmenų šeima.
vas TBC.

51. Juozapavičius Stasys, 
(16) Bensheim — Auerbach. 
Reg. Lager. 3-jų asmenų šei
ma.

52. Baleckienė Marija, (16) 
Bensheim-Auerbach. Reg. La
ger. Senelė.

53. Galinantis Robertas, (16) 
Bensheim-Auerbach. Reg. La
ger. 2-jų asmenų šeima.

54. Petkevičius Vilius, (16) 
Bensheim-Auerbach. Reg. La
ger. 3-jų asmenų šeima.

55. Kutkaitis Pranas, (16) 
Bensheim-Auerbach, Reg. La
ger. 4-rių asmenų šeima.

46. Gailius Jonas, (16) 
Schupbach b. Limburg, Reg. 
Lager. 5-kiu asmenų šeima. Tė 
vas TBC.

57. Dapkus Kazys, (16) 
Schupbach b. Limburg. Reg. 
Lager. 4-rių asmenų šeima. Tė 
vas TBC.

58. Bagdanavičius Pranas, 
(14a) Wjilhelmsburg-Ulm-D., 
Staatl. Wohnheim. Invalidas.

59. Sūnelaitis Petras, (14a) 
WĮilhelmsburg-Ulm-D., Staatl. 
Wohnheim, B. 3-jų asmenų šei 
ma. Tėvas — kaulų TBC.

60. Andrėj anovas Elena, (14 
a) Wilhelmsburg - Ulm - D., 
Staatl. Wohnheim, 6-ši asme
nys.

61. Valikonienė Anelė, (14 
a) Wilhelmsburg-Ulm-D., Sta 
atl. Wohnheim, B. 1. Motina 
su 2-viem vaikais.

62. Zakaras Jonas, (13b) 
Gunzburg-Donau. 6-šių asme
nų šeima.

63. Sablovskis Juozas, (14a)
Schw. Gmund, Staatl. Wohn
heim, Bucholzwlesweg. 7-nių 
asmenų šeima. Viena duktė T 
BC. ‘ į

64. Valaitytė Magdutė, (14 
a) Schw. Gmund, Staatl. 
Wohheim, Bucholzlesweg, B- 
14. Senelė.
65. Mickevičius Jonas, (14a) 

Schw. Gmund. Staatl. Wohn
heim, Bucholzlesweg, B-ll. 
7-ni asmenys.

66. Strazdienė Stasė, (14a) 
Ob. Eselsberg, Ulm-D., Post 
Lehr, Staatl. Wohnheim. Naš
lė su 4-riais vaikais, vienas su 
nūs TBC.

67. Rudaitienė Eva, (14a) 
O b. Eselesberg, Ulm-D., Post 
Lehr, Staat. Wohn. Našlė, li
gonis.

68. Vigilagla Stefanija, (14 
a) Ob. Eselsberg, Ulm-D., P. 
Lehre, Staat. Wohnheim. 2-as- 
menys.

67. Martišienė Marija, (14a) 
Ob. Eselsberg, Ulm-D., P. 
Lehr,, Staatl. Wohnh. Našlė li
gonis.

68. Kučas Kazys, (14a) Ob. 
Eselsberg, Ulm-D., Post Lehr, 
Staatl. Wohnheim. Invalidas.

69. Guobaitienė Adelė, (14 
a) Ob. Eselsberg, Ulm-D., P. 
Lehr, Staat. Wohn. Našlė, li
gonė su sūnumi.
Ob. Eselsberg, Ulm-D., Post

70. Bulovas Kostas, (14a) 
Lehr, Staaatl. Wohnheim.

71. Areima Ignas, (14a) Ob. 
Esšelsberg, Ulm-D., P. Lehr,

KLBENDRUOMENES REIKALAI
INTELEKTUALŲ KLUBO REGULIAMINAS

Įvadas
Istorijos bėgyje lietuviai ne

parodė nei tautinio veržlumo, 
nei didelio atsparumo sveti
moms įtakoms. Didelė lietu
vių tautos dalis sutirpo sveti
mųjų įtakoje. Šiuo laiku lietu
vybė nyksta visuose kontinen
tuose. Tremties sąlygos dar 
palankesnės greitesniam lietu
vybės išnykimui ir lietuvio in
telektualo sumenkėjimui: ir 
darbas fabrike ir siūlomos pra 
mogos ir kartais perdėtas tar
navimas doleriui ir bendrai vi
sa aplinka tik paskatina šį pro 
vynei, mūsų lietuviška prigim- 
cesą.

Mūsų neapmokėta skola tė
tis ir mūsų intelektas įpareigo 
ja imtis efektyvių priemonių, 
ne tik nepalūžti, nenustoti sa
vo asmenybės ir lietuviškos pri 
gimties, ir nepaskęsti kasdieni 
nėję pilkumoje, bet intelektua
liai ir tautiškai išaugti, sustip
rėti ir tinkamai pasinaudoti 
tremties suteikta proga geriau 
pažinti platųjį pasaulį.

Kanados gyvenimui geriau 
pažinti, Lietuvos laisviniuimui 
iš komunistinės okupacijos tal
kininkauti, lietuvybei palaiky
ti ir stiprinti, Lietuvos praei
čiai pažinti, Lietuvos ateičiai 
ruoštis, pasaulio įvykiams sek
ti ir gvildenti, žmogaus asme
nybei ir lietuviškai individualy 
bei stiprinti ir bendrai lietuvių 
intelektualiniam lygiui kelti — 
Kanadoje, didesnėse lietuvių 
susibūrimo vietose, steigiami 
Intelektualų Klubai.

1. Intelektualų klubų steigi
mu rūpinasi Apylinkių Valdy
bos ar pavesti atskiri asmenys.

2. Intelektualų klubų steigi 
mą per Apylinkės Valdybą re
gistruoja Kanados Lietuvių 
B-nės Krašto Valdyba.

3. Klubas steigiamas atsira 
dus nemažiau kaip 3 nariams, 
kurie sutinka su klubo tiks
lais.

4. Narius priima klubo susi 
rinkimas, bent dviem nariams 
kandidatą pasiūlius.

5. Dviejų narių pasiūlytus 
kandidatus susirinkimui prista 
to klubo valdyba.

6. Klubo nariu gali būti 
kiekvienas gero vardo lietuvis, 
linkęs į intelektualinį darbą.

7. Klubo vadovybė renkama 
vieniems metams; ją sudaro 
pirmininkas, pavaduotojas ir

rių tarpo trijų ketvirtadalių su 
sirinkimo dalyvių balsų daugu
ma, jei susirinkime dalyvau
ja nemažiau kaip pusė narių.

10. Klubo nariai jokių įnašų 
nemoka, tik padengia einamą
sias išlaidas, jeigu jų susidary 
tų.

11. Klubo narių susirinkimą, 
daromi atsižvelgiant į vietos 
sąlygas, bet nerečiau kaip 1 
kartą per 2 mėnesius.

12. Susirinkimams pirminin
kauja kiekvienas narys iš ei
lės.

13. Susirinkimuose skaito
mos paskaitos, daromi praneši
mai, vyksta diskusijos:

a) Kanados gyvenimo pro
blemomis,

b) įvairiais (klausimais susi
jusiais su Lietuvos praeitimi, 
dabartimi ir ateitimi.

c) Įvairiais lietuvių gyveni
mo, veiklos, aspiracijų emigra
cijoj klausimais;

d) tarptautinių įvykių pro- 
blemorrls;

e) killtūriniais, ekonomi
niais, politiniais, socialiniais, fi 
losofiniais ir bendrai moksli
niais klausimais;

f) gyvenimo iškeliamais ak
tualiais klausimais.

14. Kiekvienas narys akty
viai dalyvauja klubo veikloje 
paskaitomis, pranešimais, dis
kusijomis ir rūpinasi patarnau
ti jo tikslams.

15. Kiekvienas klubo narys 
yra įpareigojamas, susitaręs su 
klubo valdyba, skaityti paskai
tas ir daryti pranešimus.

16. Klubo keliami klausimai, 
idėjos, pranešimai susirinkimų 
nutarimu gali būti vienu ar ki
tu būdu poskelbti lietuvių ar 
platesnei visuomenei.

17. Klubas, susitaręs su Apy
linkės Valdyba, parūpina pas
kaitininkus šventėms, minėji
mams ir tt.

18. Klubas ruošia viešus pra
nešimus, paskaitas, diskusijas, 
siunčia informacijas spaudai, 
ruošia visuomenės teismus.

19. Klubai veikia, palaikyda
mi kontaktą su vietos Apylin
kės Valdyba ir kitais panašiais 
klubais visoje Kanadoje.

20. Atskiri klubai, atsižvelg
dami į vietos sąlygas, šį regu- 
laminą gali keisti ar papildyti 
naujais nuostatais.

21. Regulamino pakeitimai 
pranešami Apylinkės ir Krašto 
Valdyboms.

sekretorius. Kiekvienas jų ren 
karnas skyrium.

8. Vadovybė renkama slap
tu balsavimu, kandidatų nešta 
tant. Nesurinkus daugumos, 
balsavimas kartojamas.

9. Kiekvienas klubo narys
gali būti pašalintas iš klubo na-

22. Kiekvienas klubas rūpi
nasi sudaryti sąlygas dides
niam narių skaičiui pritraukti 
ir savo veiklai pagyvinti ir pa 
įvairinti.

23. Dėl kurių nors priežasčių 
klubui susilikvidavus, jo bylos 
perduodamos Apylinkės V-bai.

Pazin/titne Kanada
KOOPERATYVAI DARO B1LIONINĮ BIZNĮ

Kanados kooperatyvų orga
nizacija 1950 metais padarė 
rekordinį biznį. Tie metai, 
kaip tik ir atžymi šimtmečio pu 
sę, kai Kanadoje veikia ko
operatyvai.

Bendra apyvarta 1950 me
tais buvo per vieną bilioną do
lerių (1.039.838.258 dol.)‘, tai 
buvo didžiausia, kuri kada 
nors buvo padaryta. Sąjungų 
skaičius: 2.951, padidėjo 314. 
Narių skaičius pasiekė 118.177. 
1932 metais buvo 795 sąjungų 
ir apyvarta — 145.303 dol.

Yra apskaičiuota, kad laike 
dvylikos mėnesių 1950 m. ko 
opeartyvai pardavė 35,2 proc. 
visų apyvartoje buvusių ūkio 
produktų. Iš atskirų produk-

Staatl. Wohnheim. Invalidas.
72. Ascikaitė Marija, (14a) 

OB. Eselsberg, Ulm-D. P. 
Lehr. Staatl. Wohnh.

73. Babcovas Vera, (14a) O 
B. Eselsberg, Ulm-D. P. Lehr. 
Staatl. Wohnh. 2 asmenys.

tų kooperatyvai pardavė 99,4 
proc. tabako, 76,4 proc. vilnos, 
60,6 proc. grūdų, 35,8 proc. 
vaisių ir daržovių, 33 proc. me
daus, 28,2 proc. klevo pioduk 
tų, 27,9 proc. pieno produk
tų ir 15,3 proc. paukščių ir 
kiaušinių.

NAUJAS KANADOS 
ŽEMĖLAPIS.

Kanados vyriausybė išleido 
naują Kanados žemėlapį. Tai 
pirmas naujas žemėlapis 20 me 
tų laikotarpyje.

Santykis žemėlapyje yra 100 
mylių vienam inčui ir žemėla
pis turi kvadrato formą. Ka
nada yra parodyta, kad ji to
kio augštumo ir tokio pat pla
tumo. Tai yra pirmasis žemė
lapis, kuris įrodo šiaurinių salų 
tikslią formą.

Pirmą kartą pasirodys daug 
naujų ežerų, upių, salų ir mies 
tų ir labai daug vietovardžių 
bus tiksliau atžymėtos, kadan 
gi dabartinės turimos informa-

74. Dargis Karolis, (16) Die 
burg, Minnefeld 35, b. Wick, 
5-kių asmenų šeima.

75. Anuškevičius Petras, (13 
b) Feldmoching-Schleissheim, 
b. Munchen, Reg. Lager., B. 
107. TBC ligonis.

76. Baltrūnas Kasparas, (13 
b) Feldmoching-Schleissheim, 
b. Miunchen, Reg. Lager, B. 
90.

Bus daugiau.

cijos tai palengvina.
Be to žemėlapyje rasime 

Newfoundland^, kuris dabar 
yra Kanados dalimi, Aliaskos 
ir Mackenzie plentus, kurie ap 
tarnaują Kanados šiaurę ir 
bendrai visas geležinkelio li
nijas ir didesn. šalut. linijas.

Žemėlapį galima gauti už 50 
centų iš „Map Distribution Of 
fice, Department of Mines and 
Technical Surveys, Ottawa“.
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Vertėjo inž. L. B. pastabos.
Šis laiškas, rašytas jau ilgą 

laiką Didžiojoje Britanijoje gy 
venančio antifrankisto, žymaus 
ispanų publicisto Senor’o Sal- 
vadar de Madariaga, buvo šiais 
metais prieš keletą mėnesių pa 
skelbtas anglų laikraštyje 
„Manchester Guardian“ »r Ka
nadoje „Montreal Star e“.

Pagrindą laiškui davė Mr- 
io A. Bevan šių metų kalbos 
jarrow’e ir Durham’e, kuriose 
pastarasis, puldamas Mr’io C. 
Attlee programą darbiečių par
tijoje bei konservatorius, palie 
tė ir svarbius tarptautinės po
litikos klausimus, tarp kitų: ko 
munizmo pavojų, tarptautinę 

atsiginklavimą

RUSIJA IR VAKARAI cipu. Tačiau kai kas jį galėtų 
pavadinti aiškiu principu. Bet 
šituo Tamsta nusikalstamai siu 
lytumei britų darbo klasei ju- 
došiškiausį veiksmą istorijoje. 
Tamstos principas tuomet gale 
tų būti išreikštas šitaip: „Aš 
stengiuosi išlaikyti savo gyve
nimo standartą tol, kol Rytų 
europiečiai išlaikys savo miri
mo standartą”. Koks gi būtų 
skirtumas tarp tamstos ir se
nos mados beširdžiokapitaiisto, 
kurį Tamsta taip aistringai pla 
ki? Kapitalistas nutuko sąskai 
ton alkanų azijatų, Tamsta esi 
laisvas ir gėrybių kupinas sąs- 
kaiton alkano Rytų Europos 
vergo.

J. A. V. atsiginklavimas.
Tarp kitų klausimų turime 

dar ir tą amerikiečių atsigink
lavimą. Tie iš mūsų, kurie nu
sivylę matėme J. A. J-bes kur
čias ir atokias Mandžiūrijos ir 
Etiopijos krizių metu, gali at
sikvėpti matydami jas dabar— 
nežiūrint visų jų netobulumų 
— akty vias pasaulio įvykių atž 
vilgiu, ir kurie įsitikinę esame, 
jog Marshall’io planas tikra to 
žodžio prasme išgelbėjo Euro
pą, apstulbome skaitydami 
šiuos Tamstos žodžius Jar- 
row’o kalboje: „Jie užsiėmę di 
džiausi© mąsto atsiginklavimo 
programa, kokia pasaulis kuo
met nors yra matęs. Aš nema
tau jokios logikos' šitame atsi- 
ginklavime ir niekas ligšiol nė 
ra bandęs įnešti iš viso kokios 
nors logikos į pastarąjį“.

Iš tikrųjų, Mr. Bevan, ar ga 
liu aš Tamstą vėl paklausti, ar 
laikysiesi Tamsta savo žodžių? 
Ar išreiškia anie žodžiai Tams 
tos sąžiningą ir gerai apsvars
tytą nuomonę? Tamsta, kuris 
matai išprievartavimą tiekos 
Rytų Europos kraštų, Lenkijos 
ir Vokietijos sienų pastūmimą 
į Vakarus, įvykdytą brutalu
mu, kuriam prilygti tegali Hit 
leriio Vokietija, Rytų Vokieti 
jos redukavimą Į popierinę vals 
tybę, Austrijos nukraujavimą 
iki baltumo ; Tamsta, kuris tu 
rėjai būti skaitęs komunistinę 
literatūrą ir sekęs Maskvos 
spaudą, Tamsta klausi, kokia 
nauda iš amerikečių atsiginkla 
vimo. Tamsta skundiesi, jog 
„niekas ligšiol nėra bandęs 
įnešti logikos“ į šį atsiginkla
vimą. Leiskite man. Visų pi r 
ma išlaikyti Tamstą gyvą, nes 
jei šio atsiginklavimo nebūtų, 
Stalinas būtų okupavęs Vaka
rus, pravedęs Italijoje ir Pran
cūzijoje pučus Prahos pavyz
džiu ir Tamsta būtumei lik
viduotas — na, ne kaip pats 
pirmutinis, tačiau nelabai toli 
nuo sąrašo pradžios.

„Jei Sovietų Sąjunga norėjo 
realizuoti savo ambicijas kari 
niu veiksmu, ko ji laukė?“ klau 
si Tamsta Jarrow’e. Sovietų 
Sąjunga nuo karo pabaigos 
įvykdė daugiau tuzino agre
sijų, iš kurių kiekviena būtų iš 
šaukusi Europos karą, jei tik 
Vakarai būtų mažiau išsisėmę. 
Jei ne Rytų europiečių rezisten 
cija, kurią Tamsta nori paauko 
ti, ir Amerikos atsiginklavi
mas, kuriame Tamsta nematai 
jokios logikos, — Sovietų Są
jungos kolonialinės 
kūrimas Europoje 
gęs vis pirmyn.

Galop Amerikos 
vimas yra būtinas sukurti Va
karams poziciją, iš kurios jie 
pajėgtų kalbėti su Maskva iš 
viso. Nes Maskva nesupranta 
jokios kitos kalbos išskyrus jė 
gą. Jei Vakarai kartą bus 
stiprūs, jie galės reikalauti ati 
tinkamo susitvarkymo ir galės 
išgauti su patenkinamu šansu 
jo vykdymą. Ir išgauti visa tai 
be karo. Nes vienintelis pavo
jus karo Vakaruose seka iš pa 
čių Vakarų silpnumo, o vie
nas šio silpnumo elementų yra 
nuomonių pasiskirstymas, iš
šauktas intelektualinio ir mora 
linio chaoso, kurį ir Tamsta pa 
dedi sukurti.

Tamstos ir A. A.
Salvador de Madariaga.

Red. pastaba. Bevanas Ang
lijos parlamente iš kairiųjų dar 
biečių jau buvo sudaręs savo 
grupę, lyg ir kairiųjų frakciją, 
bet partijos vadovybei pagrąsi

keletas atsakymų. Gyvybės ir 
mirties klausimai negali būti 
palikti lengvai empiricizmo sro 
vės valiai. Ar apsipratai Tams 
ta su mintimi, ar ne, kad Rytų 
Europos gyventojai visiems lai 
kams turėtų būti palikti vergi
joje, o jų tautos degraduotos 
į sovietų ekonominio imperia
lizmo kolonijas? Dieve apsau
gok nuo minėtos kovos išsivys 
tymo į karštą karą, bet tada 
nors ideologinis karas turi vyk 
ti tol, kol Rytų europiečiai yra 
pavergti, nes vienu ir tuo pa
čiu laiku negalima būti su jais 
prieš jų pavergėjus ir su jų pa 
vergėjais prieš juos. Taip 
bent turėtų būti, jeigu, kaip 
Tamsta sakai, Tamsta remiesi 
principais. Stovėti už tai, 
kas yra teisinga, yra neapsa
komos galios šaltinis. Bet leis 
ti pažeisti teisę, kuomet kam 
patinka, yra 
korupcija.

O kas dėl 
juk vyksta, 
vien virtinė mūšių, 
konfliktas. Šiandien vyksta ka 
ras tarp komunistinės valios 
ir liberalinės demokratinės va
lios. Šis karas 
kuriose Azijos 
Vakaruose, bet 
tų Europoje, 
tautų veda, iš dalies aktyviai 
pogrindyje, iš dalies pasyviai 
viešumoje, karą primestą jiems 
Maskvos. Kiekvieną dieną šim 
tai, tūkstančiai Rytų europie
čių yra siunčiami į koncentra
cijos stovyklas — pūti, arba 
egzekucijų daliniams — mirti 
sušaudytiems. Jie yra mūsų 
pirmoji gynybos linija. Iš da
lies dėl to, kad šie Vakarų ge 
riausi kovos daliniai miršta už 
mus Rytuose, geležinė užtvara 
nesupuola su Prancūzijos At
lanto pakrante ir mums dar 
leista gyventi „šioje palaimin
toje pasaulio dalyje“, jei ci
tuoti Tamstos paties žodžius. 
Ar Tamstos principas atsukti 
jiems savo nugarą?

Jei Tamstos principas tok
sai, kai kas galėtų jį suprasti. 
Kai kas galėtų jį pavadinti ne 
būtinai toli siekiančiu princi
pu arba toli pramatančiu prin

Bergždžiai mes jieškome atsa
kymo Tamstos kalboje Jar- 
row‘e. Toje kalboje mes už
tinkame drąsių pareiškimų, sta 
čiokiškų pareiškimų, bet jokių 
principų. Tačiau principai, 
kaip anos televizijos aparato 
tinklinės linijos, yra tos subti 
lios priemonės, be kurių protas 
negali praregėti. Ar įmano
ma, kad kaip tik tas miglotu
mas Tamstos principų ir yra 
priežastimi Tamstos apstulbi
nančio nesugebėjimo matyti, 
kas vyksta pasaulyje.

Jarrow’e Tamsta pasakei:
„Pavojai iš komunizmo pu

sės, jeigu iš jo pusės kokie 
nors yra galimi, kyla ne iš jo 
karinių užmačių, bet iš nesuge 
bėjimo atitaisyti socializmui ne 
teisingumus bei skriaudas Va
karų bendroumenėje. Viena iš 
priežasčių, kodėl konservato
riai tepajėgia ’galvoti patran
komis savo vaizduotėje, yra 
toji, jog vienintelis atsakymas 
sovietų komunizmui yra pakei
timas socialinės praktikos ir 
socialinių principų, kurių anie 
tačiau nenori vykdyti”.

Leiskite man pašalinti iš šio 
vaizdo konservatorius ir palik 
ti vien Tamstos politinę filoso 
fiją. Iš tikrųjų, Mr. Bevan, ne
jaugi Tamsta tiki, kad vienin
telis atsakymas sovietų komu
nizmui yra pakeitimas sociali
nės praktikos ir socialinių prin 
cipų? Nejaugi Tamsta tiki, jog 
Europoje yra nors viena vals
tybė, kuri persiimtų sovietų ko 
munizmu kadangi jos sociali
nė praktika ir socialiniai prin
cipai nebuvo pakankamai geri? 
Nejaugi Tamsta tiki, jog, jei 
ne negailestinga Raudonosios 
Armijos intervencija — fakti
nė ir potencinė, — nors viena 
Europos tauta būtų įdukrinusi 
sistemą, kuri panaikina profesi

ATVIRAS LAIŠKAS MRTUI AREURIN BEVAN’UI.

taiką, J.A.V. 
ir tt.

Mr. Aneurin 
sias Mr’io W. 
konservatorių oponentas, yra 
buvęs paskutinėje darbiečių 
vyriausybėje Sveikatos minis- 
teriu, bet iš jos prieš pat ka
dencijos pabaigą pasitraukęs 
dėl apkarpymo socialinio aprū 
pinimo išlaidų ginklavimosi 
naudai. Būdamas vienas iš 
ryšikausių asmenybių anglų 
darbiečių partijoje, jis turi la
bai daug simpatikų kairiajame 
darbiečių partijos sparne ir 
dažnai vertinamas galimu 
C, Attlee įpėdiniu.

Pats laiškas, išreiškiąs 
visų tremtinių pažiūras 
tikrais tarptautinės politikos 
klausimais, savo argumentaci 
jomis ir forma toks įdomus, jog 
vertas platesnio paskleidimo. 
Mūsų visuomenės darbuotojai 
jame gali rasti metmenų pagy 
vinti ir suaktualinti minėjimų 
kalbas, skirtas Rytų Europos 
problemų nepažįstantiems kita 
tauČiams.

Vertime stengtasi kuo glau 
azi«usiai laikytis originalo, 
nors kai kuriuos angliškus ter
minus ir teko išreikšti keliais 
kuo artimiausiai termino pras 
mei atitinkančiais žodžiais.

Seka Madariagos laiškas. ■ nių sąjungų laisvę, streiko lais
Brangus Mr. Bevan. ,

Kuomet kaip britai, apspren 
džią metodus ir priemones,- - 
Tamsta polimizuoji su Mr’iu ■ 
Buttler, bet iš tikrųjų su Mr’ 
iu Attlee, priešpastatydamas 
socialinį aprūpinimą ginklavi
muisi, kiekvienas draugingas 
Tamstos krašto svečias gali 
likti stebėtojo rolėje. Tačiau 
kuomet Tamsta iškeli pasauli
nės reikšmės problemas, kiek
vienas pasaulio pilietis turi tei 
sę leistis su Tamsta į polemi
ką.

Didžioji Britanija yra kerti
nė tauta tarptautiniuose deba
tuose, darbiečių partija yra 
kei tinė partija Didžiojoje Bri
tanijoje, o Tamsta esi kertinis 
asmuo darbiečių partijoje. To
dėl visi Tamstos pareiškimai 
ri rptauitiniaiįj (klausimais ne
gali nerūpėti pasaulio piliečiui.

Štai dabar atrodo, jog po 
tiekos amžių istorinio chaoso, 
žmonijos reikalai vystosi, visą 
pasaulį apimančios tvarkos 
linkme; bet pirma, deja, jie 
i a-, eina per pavojingą fazę, 
kurioje jų išsprendmų paleng
vėjimas įgauna formą kovos 
tarp dviejų priešingų stovyk
lų. Mums visiems ypatingai 
svarbu, kad šios kovos tikroji' 
esmė būtų suprasta kiekvieno. 
Nes kaip gali eilinis žmogus ją 
suprasti, jei patys vadai jos 
nesupranta. Daugelis mūsų, 
kurie esame europiečiai, pa
saulio piliečiai, draugai Didžio 
sios Britanijos ir pastarąja su
sižavėję, jokiais ryšiais nepa
jungti arba net nesimpatizuo
ją konservatorių samprotavi
mo formai, stebėjo Tamstą su 
nepasitenkinimu. Nors sužavė 
ti Tamstai gamtos suteiktomis 
dovanomis daugiau negu tuo, 
kaip Tamsta jas sugebi panau
doti, ir Tamstos intelektu dau 
giau negu Tamstos idėjomis, 
mes negalime suprasti, kaip 
toks aštrus protas gali nema
tyti tų nepaprastai ryškių bruo 
žti mūsų šiandieninėje gyvybės 
ir mirties kovoje.

Atsakymas komunizmui.
„Mes turime savo samprota 

vimus pagrįsti principais, o ne 
asmenimis“, pasakei Tamsta 
Durham’e. Ir mes visi su tuo 
sutinkame. Tačiau klausimas, 
kuris kyla mumyse, yra šis: Ko 
kie yra Tamstos principai?

Bevan, aršiau-
Churchill’io ir

Mr.

veik
tam

vę, spaudos, partijos, tikybos 
’ ir būrimosi, ir kuri laiko savo 

opoziciją koncentracijos sto
vyklose, kurios nedaug kuo 
skiriasi nuo kapinių lavoninių.

Jarrow’e Tamsta pareiškei: 
„Savo draugams, amerikie

čiams, sakau, jog jų ekonominė 
ir fiskalinė politika padaro Va 
karų Europai daugiau žalos ne

gu Stalinas kuomet nors jai bū 
tų pajėgęs padaryti“. Joks pro 
tingas žmogus negali neapgai 
lestauti daugelio J. A. V. eko
nominių ir fiskalinių patvarky 
mų. Tačiau, neliesdami Mar- 
shall’io planų, kurie gerokai iš 
lygino tas klaidas, pagelbos 
planų, kuriuos Tamsta praeini 
patylomis, — nejaugi tai de
rinasi su Tamstos asmenybe 
įvertinti žalą padarytą J. A. 
V. politikos Vakarų Europai 
aukščiau už tą žalą, kurią Sta 
linas kuomet nors būtų pada
ręs Vakarams? Ar Tamsta ap
sisprendęs pasilikti prie savo 
pareiškimo? Juk tai gali reikš 
ti viena iš tik dviejų galrnybių: 
arba Tamsta nepažįsti to poli
tinio baubo ir žmogaus visiškos 
vilties netekimo, kurį Stalino 
režimas atnešė tam tikram 
skaičiui Europos kraštų; arba 
Tamsta netiki, jog Stalinas pa
jėgus parblokšti Vakarus net ir 
tuomet, kuomet pastarieji lie
ka neapsiginklavę. Nė viena 
iš šių dviejų pažiūrų nėra apgi 
narna. Tad ką nori Tamsta pa 
sakyti? Kokie yra Tamstos 
principai?

Taikos esmė.
Tamsta pareiški, jog Tamsta 

„negali atleisti“ už susitarimą 
su Franco. Kiekvienas tremti
nys — ispanas tegali rasti pa
gyrimo šitai '1 amstos išvadai. 
Bet panagrinėkime Tamstos 
prielaida .. K jkie yra Tamstos 
principai? Jeigu jokio susita
rimo su Franco, tai kodėl ir 
kaip toksai yra galimas su Ro 
kosovskiu arba su Stalinu? O 
apie tokį susitarimą Tamsta 
juk be abejo galvojai, nes Jar 
row’e Tamsta pasakei: „Pra
dėkite daryti taiką,, ir mažiau 
be perstojimo kariaukite“. 
„Pradėkite kalbėti apie taiką, 
pradėkite dirbti už taiką *. Ši
tas Tamstos pareiškimas tuo 
iabjau apgailestautinas, kadan
gi tai paprasčiausias pamėg
džiojimas vieno Maskvos obal- 
sio. Tamsta esi jau pakanka
mai prityręs politikas, kad ne- 
matytumei to savo pareiškimo 
pasėkų. Tamsta būsi cituoja-

gali

mas visoje pasaulio stalininėje 
spaudoje kaip naujas talkinin
kas „taikos“ kryžiaus karo, 
vieno iš hipokritiškiausių 
veiksnių, kuomet nors sugal
votų apmulkinti paprastesnes 
būtybes negu Tamsta.

Tamsta negali nežinoti tai
kos tikrosios esmės. Taika tai 
nėra paprastas ilsėjimasis. 
Taika tai aktyvus gardžiavima 
sis laisve ir tvarka padedant ir 
tvarkant protui. Kaip
Tamsta jieškoti taikos su tais, 
kurie smerkia protavimą kaip 
„neleistiną nukrypimą“ ir lais
vę, kaip „buržuazinį nusiteiki
mą“? Tikroji taika yra laisvo 
susitarimo išdava tarp laisvų 
pusių. Tamsta negali susitarti 
(arba nesusitarti) su žmogu
mi, kuris yra įsigėręs arba su 
pykęs arba išėjęs iš proto, nes 
jis nėra taikoje su pačiu savi
mi. Taika galima tiktai su tai 
ka.

Tad su kuo nori Tamsia, kad 
mes darytume tarką? Su Mask 
va, ar su jos aukomis? Tamsta 
turi pasirinkti. Kadangi Mask 
va tiesiogiai arba per marione
tines vyriausybes kariauja su 
puse Europos tautų, Tamsta te 
gali daryti taiką su Maskva pa 
skelbdamas karą pusei Euro 
pos tautų. Ar tai šitą Tamsta 
turi galvoje kai sakai: „Pra
dėkime daryti taiką”.

Ar turi Tamsta šiuo klau
simu iš viso kokį nors princi
pą? Mes europiečiai būgštau
jame, jog Tamsta apie šiuos 
klausimus negalvoji, arba jei 
pagalvojai, tai priėjai klaidingų 
išvadų. Dažnai Tamstos ir 
Tamstos draugų pareiškimai 
skamba taip, lyg Tamsta būtu 
mei pasiruošęs paaukoti vi
siems laikams pusę Europos 
tautų su sąlyga, jog britų dar
bo klasės gyvenimo standartas 
liktų nepažeistas. Ar tai toks 
Tamstos principas?

„Užstok teisingumą.
„Ką Tamsta gali atsikirsti, 

„karas“. „Kadangi mes nieko 
negalime padaryti juos išgel
bėti, tegu jie sau“. Į tai yra

ne kas kita, kaip

karo, kaip gi, jis
Karas tai nėra 

Tai valiu

yra karštas kai 
srityse, šaltas 
vėl karštas Ry 
Pusė Europos

„TŽ“ ir „NL“ 39 NN. p. J. 
Matulionis, strp. „šeši dole
riai“, nagrindėdamas K. L. B. 
Kr. Tarybos suvažiavimo nu
statytą metinį įnašo mokestį 
bendruomenės riekalams, smul 
kiai paaiškina, kam šie pinigai 
bus sunaudojami ir apeliuoda
mas į mūsų ] 
gestijonuoja 
6,— sumokėti.

Su J. M. mintimis, norime ar 
ne, turime sutikti. Jei jau kar
tą po ilgų vargų vyriausi bend 
ruomenės organai sudaryti — 
būtų didžiausias mūsų apsilei
dimas, jeigu jie dėl lėšų sto
kos vos vos tevegetuotų. Pri 
imtoji tačiau suvažiavimo są
mata $ 12.000,— metams nė
ra maža, bet prie gerų mūsų 
visų norų, gali būti įvykdyta. 
Be to, kreipiant dėmesio į tai, 
kad numatytų pervesti TFon- 
dui 40 proc. greičiausiai ne
reikės (TF V-bos nustatyta 
Kanadai $ 6.000,— metinė 
norma pr. metais buvo viršy
ta, atrodo, kad ir šiemet ji bus 
įvykdyta), išeitų, kad Kr. Ta
rybos reikalams lieka $ 7.200.

Šia proga ir norėčiau pasida
lyti mintimis, jieškant kelių 
ir būdų, kuriais būtų lengviau
sia šią sumą surinkti.

Pirm negu daryti vieną ar 
kitą sprendimą, norėtųsi pa
nagrinėti sąlygas, kuriose gy
vename ir motyvus, pagal ku
riuos būtų galima išvesti mo
kesčio dydį. Nustatyti mokes
tį, neatsižvelgus į mūsų tau
tiečių nuotaikas, tolygu jo vi
sai negauti. Kalbos ir laikraš
čių straipsniai, kad ir gražiau
si, žmonių staiga nepakeis. Tad 
nustačius $ 6,— metinį mokes 
tį, manyčiau, diametraliai prie
šingai J. Matulionio pasisaky
mui: pakalbės pakalbės ir ne
mokės.

Tad pabandykime žvilgte
rėti į mūsų gyvenimą nuosek
liau ir konstatuoti mūsų nuo
taikas tokias, kokios jos iš tik-

Sesi doleriai iš 
praktines pusės

rųjų yra.
Daugumas 

,-įr žymįį“~’:-
; mūsų tremtinių 

i^Balis senųjų liet, imi- 
patrijotizmą’/su-.'^Wit^^yra sąmoningi lietu- 

šį niokestį —- vWpt^Vienoks ar kitoks įtai-
. gavimas, apeliuojant į jų tau

tinius jausmus, kartais veikia 
erzinančiai, ypač kada tas lie
čia asmeninį kišenių. Augštas 
gyvenimo standartas ir realios 
praturtėjimo galimybės mus 
nemažiau veikia (gal ir dau
giau) negu vietinius. Tokioms 
tad sąlygoms esant, didelė mū 
sų dalis pasistato sau vienin
telį tikslą: galimai greičiau pra 
simušti. Bet koks, kad ir ne
žymus stabdis, lėtinąs šiam 
tikslui atsiekti greitį, atmeta 
mas be jokių skrupulų. Šiuo 
atveju 6 dol. yra tokia didelė 
suma, kurios jokiu būdu ne
bus prisiverčiamą atsisakyti!

J. M. kreipimasis į tuos, ku
rie perka knygas, prenumeruo 
ja laikraščius, aukoja, — ne vi
sai atitinka bendruomenės po
būdį iš vienos pusės, o tai paly 
ginti neskaitlingai lietuvių gru 
pei, kuri iki šiol sunkiausią lie
tuvybės išlaikymo naštą nešė, 
—užkrauna naujas pareigas.

Grįžtant prie bendruomenės

pobūdžio, atrodo, kad Kr. Ta 
rybos vienas pirmųjų tikslų, 
kuo didesnis lietuvių skaičius 
įtraukti į savo aktyviųjų narių 
eiles. O nario mokestis ir yra 
viena tų sąlygų, kuri lietuvi 
apspręs, — ar jis bus bendruo 
menės narys pilna prasme ar 
tik šiaip sau lietuvis. Palie
kant dabar priimtą nario mo
kestį, galime drąsiai spėti, kad 
visoj Kanadoj jį sumokės dau 
gių dauigausia nuo 500 iki 
1000 asmenų. O mažas narių 
skaičius tuo pačiu ir bendruo
menės svorį žymiai mažina.

Šeši doleriai yra tokia suma, 
kuri asmeniniame biudžete rei 
kalinga pramatyti iš anksto. 
Atėjus rinkėjui į namus, retas 
galės ją tuojau sumokėti, o 
rašyti šiam reikalui čekį iš sa
vo santaupų — vienas kitas te 
prisivers. Iš viso, pažįstant 
mūsų dabartines nuotaikas, nu 
statyti 6 dol. mokestį, yra ne
tikslu. Eidama šiuo keliu, Kr. 
Taryba pingių nesurinks.

Tad koks gi būtų tas mokės 
tis, kuris bendroj sumoj suda
rytų reikiamą 7.200 dol. sumą 
ir būtų sumokėtas galimai di
desnio lietuvių skaičiaus?

ANGLIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Išrinkti nauji valdomieji or

ganai :
DBLS-gos prmininku — M. 

Bajorinas;
Centro valdybon: kun. 

Kazlauskas, inž. Baublys, 
Senkus ir Br. Daunoras.

Sąjungos Tarybon: P. 
Varkala, Dr. K. Valteris, 
Duoba, J. Varanavičius ir 
Pužauskas.

Revizijos Komisijon: 
Skripkutė, A. Šukys, V. Kviet 
kauskas.

Nukelta į 6 pusi.

Paskutinę spalio savaitę 
Londone įvyko Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos sky
rių atstovų suvažiavimas, ku
riame iš 40 skyrių su 1438 na
riais dalyvavo 32 atstovai iš 22 
skyrių, atstovavę 1142 narius.

Suvažiavimui gyvą žodį pa
sakė N.
Anglijoje B. K. Balutis, pasi
džiaugęs 
vertybe — vienybe.

Suvažiavimas nutarė „Bri
tanijos Lietuvį“ padaryti Eu
ropos lietuvių laikraščiu.

Lietuvos ministeris

didžiausia sąjungos

A.
J-

B.
P.
A.

Prisiminę, kad Kanadoj tu
rime apie 20.000 lietuvių, skai 
tykime, kad nedidelį mokestį 
bendr. reikalams sumokės kas 
ketvirtas asmuo (maždaug tai 
būtų šeima). Išeitų, 
tojų susidarytų apie 
imant dėmesin, kad 
komunistuojančių, 
gyvena išsisklaidę po visą Ka 
nadą mažomis grupelėmis ar 
net šeimomis, dar kiti yra vi
siškai abejingi lietuviškiems 
reikalams, — galime prileisti, 
kad mokestį sumokės nuo 3. 
000 iki 4.000 tautiečių. Šie 
samprotavimai automatiškai 
duoda išvadą — nario mokes
tis turėtų būti 2 dol.

Reikėtų dabar į šį reikalą 
pažiūrėti iš kitos pusės: kokią 
pinigų sumą, daugumas mūsų, 
aukų rinkėjui duoda. Kiek 
praktikoj teko patirti iš TF 
veikloj (Hamiltone, tautiečiai 
lengviausiai ir skaitlingiausiai 
aukoja, kada jų prašoma 1 do
lerio 
Bet, kaip matome, vieno do
lerio šiuo atveju nepakanka. 
Tad jeigu apsistotumėm prie 
2 dolerių, atrodo, kad mokėto 
jų skaičius nežymiai sumažė
tų, bet bendra suma būtų ar
čiausia mums reikalingos $ 
7.200,—.

Du doleriai ir būtų ta suma, 
kuri atitiktų abi norimas sąly
gas : didžiausias lietuvių skai 
čius ją sumokėtų, o bendroje 
sumoje atitiktų numatytai są
matoj sumai. Be to, 2 dol. yra 
ta suma, kuri dar daugumo 
akyse „nėra didelė“, ir daž
nas ją sutaupys savo dienos 
ar savaitės biudžete.

Baigiant tad ir norėtųsi 
Krašto Tarybai sugestionuoti, 
suvažiavimo nustatytą metinį 
nario mokestį bendruomenės 
reikalams $ 6,— pakeisti į $ nūs juos išmesti iš partijos,savo 
2,—, kas daug lengviau padės 
įvykdyti sąmatą ir daugiau ak
tyvių narių įtrauks į bendruo
menės eiles. SV. Bakšys, rodys.

kad mokė 
5.000. Pri 
dalis yra 

kita dalis

imperijos 
būtų žen-

atsiginkla-

lietuviškiems reikalams.

„frakciją“ paleido. Taigi, kol 
kas bevanistai išformuoti, bet 
ar jie liausis, tiktai ateitis pa-
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Dailininko Teisučio Zikaro 
pirmoji paroda Australijoje^
RAŠO ARCH. PROF. VYTAUTAS ŽEMKALNIS.

LKF Australijos Apygarda, 
norėdama supažindinti mūsų 
Melbourne lietuvių visuome
nę su mūsų dailininkų kūry
ba, jų pasišventimu ir pastan
gomis nugalėti juos slegiančią 
austališką aplinką, (slegian
čią ta parsme, jog jie materi
alinių aplinkybių yra priversti 

dirbti tokius darbus, kurie ne
turi nieko bendro su jų pašau 
kimu) ir laisvalaikiais nesudė
jus rankų, su viltimi atsiekti 
to, kas praktiškai atrodo visai 
neįmanoma, ypač tokiame kraš 
te, kur mus priglaudusieji šei 
mininkai pačiais bjauriausiais 
šmeižtais ir melais („Policija 
baiminasi emigrantų“, „The 
Herald“, š. m. IX. 24 d.) sten
giasi palaužti mus ir paskan
dinti neviltyje, kreipėsi šį kar
tą j Teisutį Zikarą, pragiedrin
ti savo kūriniais mūsų apsiniau 
kusią padengę.

Skulptorius Zikaras tuoj at 
siliepė, visu savo jaunuolišku 
entuziazmu pritardamas paro
dą suorganizuoti. Ir štai šian 
dieną, lapkričio 2-ją, Clyftone 
įvyko, sakyčiau nė kiek neper
dėdamas, grožio šventė. Susi
rinko mūsų tautiečių nemažas 
būrelis, kuris godžiai domėjo
si menu.

Teisutis Zikaras yra mūsų 
senosios kartos' didžiojo daili
ninko Juozapo Zikaro sūnus ir 
mokinys. Jisai gimė Panevė
žy, 1922 m. 1944 m. baigė Kau 
no Meno Mokyklos skulptūros 
skyrių. Tėvas akademiškai mo 
kė ir auklėjo savo Teisutį, 
griežtai dabodamas klasiškojo 
meno taisyklių ir krypties. Jis 
skrupulingai sekė kiekvieną 
individualų sūnaus pasireiški
mą ir visu savo autoritetu sten 
gėsi sūnui įkvėpti precizišką 
akademinės kūrybos dvasią.

Būta toje senojo Zikaro die 
ciplinoj ir geros pusės: jis iš
mokė savo sūnų meistriškai 
apvaldyti įrankius ir medžia
gą. Griežtai disciplinuotomis 
akademinėmis studijomis išmo 
kė žmogaus anatomijos, taip 
būtinai reikalingo skulptoriui 
mokslo, išmokė ne tik mylė
ti Lietuvos gamtą, bet ir ją 
vaizduoti plastikos mene. Vi
sa tai sudarė puikų pagrindą 

jaunojo Zikaro meniškam pa
jėgumui bręsti.

Ne kartą kildavo didžiausių 
ginčų tarp senosios ir jauno
sios kartos, ginčų, kurie nusi
tęsdavo kartais ko ne iki auš
ros.

Jaunasis Zikaras ėmė jieško 
ti molyje ne vien tik klasiki
nės tobulybės formoje, jis ban 
dė molyje išreikšti žmogaus 
mintis, išgyvenimus, kaip to 
atsiekdavo skulptūros meist
rai. Zikaras žavisi klasikiniu 
Michelangelo (1457—1569) 
Dovydu, bet jį žavi ir stebina 
skulptūros pažanga išraiškoje 
to paties Dovydo, tik jau Bar
niui (1598—1660) kūrinyje, 
kuriame išreikštas Dovydo 
koncentruotas mąstymas ir di 
namiškas kūnas, pasiruošęs 
veiksjnui. Toji dinamika skulp 
tūroje taip smarkiai veikė jau 
nąjį menininką, jog jo pojū
čiai ėmė jau gana anksti reikš
tis jo akademinėse studijose. 
Visa tai labai neramino tėvą. 
Ir kai kartą atėjęs tėvas pa
matė sūnaus, jo manymu, pra
žūtingas pastangas, supyko, 
spjovė ir su triukšmu ir grasi 
nimais, trenkdamas durimis iš 
ėjo. Tas įvykis smarkiai pa
veikė jaunąjį skulptorių, ir jis 
nutarė žūt būt įrodyti tėvui 
savo pažiūrų į skulptūros me
ną tvirtumą. Įrodyti tai, kas 
buvo neįmanoma senam užsi
spyrėliui įrodyti. Bet jauna
sis savo užsispyrimu prilygo 
senajam, ir galų gale tėvas pri 
anksti užsiimti, ir kad tokie 
nors Čia pat pridūrė, kad to
kiais eksperimentais jam yra 
tnksti užsiimti, ir kad tokie 
bandymai gali privesti skulpto 
rių prie katastrofos. Atseit, 
senasis skulptorius galvojo, 
kad eiliniam skulptoriui kla
sikinis kelias yra saugesnis. Jis 
gerai nusimanė, kad laisvai 
reikštis gali tik ypatingų gabu 
mų žmonės. Jis buvo įsitiki
nęs, kad klasika yra būtina 
forma, visiems privaloma ir vi 
siems saugi. Senasis nusima
nė, kad su vidutinišku talentu 
iš laisvo fomų traktavimo tik 
vienas žingsnis į vulgarumą ir 
profanaciją.

Pažinojau ir aš senąjį Zika 
rą ir žinau, kad jis nebuvo ak
lai užsispyręs klasikas. Žino

jo, jog ne kiekvienam duota 
Dievo dovana laisvai reikštis. 
Fatališkas likimas nedavė mū
sų didžiam dailininkui įsitikin
ti, kad jo sūnus yra labai duos 
niai apdovanotas ta Dievišką
ja kibirkštim.

Antraisiais mokyklos metais 
Teisutis Zikaras pateko į Skulp 
toriaus Puodžiaus klasę. Jis 
buvo labai apsivylęs, kai mo
dernusis Pundzius pamojo į Zi 
karo darbus ranka ir jam pri
vačiai pasakė, kad imtųsi ko
kio kito amato, kad niekad iš- 
jo skulptorius nebus. Tas po
sakis žiauriai paveikė Zikarą 
šr pristabdė jo entuziazmą dar 
bui. Tačiau vėl tėvo ir dail. 
Košubos įtakoje vėl ėmė su di 
džiausiu užsidegimu dirbti.

Jaunąjį Zikarą nepaprastai 
veikė Rodin, o ypatingai Bor- 
del, kurio žmogus kūryboje 
reiškėsi dinamiškiau ir įtikina
miau, panašiai, kaip kad buvo 
anksčiau su Michelangelo ir 
Bemini Dovydais. Nepapras
tai didelio įspūdžio dare Zika
rui Bordelio skulptūra „Ado
mas Mickevičius“. Malonus 
buvo Zikarui ir Majolis, savo 
ramia, sintetine kompozicija.

1943 m. buvo ruošiamasi me 
no parodai Kaune. LMD-jos 
pirmininkas dail. Staneika, už 
ėjęs pas senį Zikarą, atkreipė 
ypatingą dėmesį į simbolinę fi 
gurėlę „Moteriškė su linais“ 
(molyje) ir ėmė raginti senį 
būtinai šį eksponatą duoti pa 
rodai. Pasirodė, jog tai būta 
jaunojo Zikaro kūrinio. Figų 
relė pateko menininkų paro- 
don, ir tada Teisutis Zikaras 
pirmą kartą pasirodė vokiečių 
pirslėgtai, bet dar gyvai Lie
tuvos kultūrinei visuomenei.

Bus daugiau.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
R. Spalis. GATVĖS BER

NIUKO NUOTYKIAI. Apy
saka jaunimui ir senimui.. 
TREMTIES leidyklos. 512 
puslapių. Įrišta gražiuosna vir 
šeliuosna. Knyga visai paruoš 
ta bibliotekai. Kaina 5 dole
riai. Gaunama pas leidyklos 
platintoją Augustiną Kuolą, 
143 Claremont St., Toronto, 
Ont.

„Tremties“ leidyklą reikia 
pagirti, kad ji knygas išleidžia 
labai gerai atspaustas, gražiai 
įrištas ir visiškai paruoštas dė 
ti į biblioteką. JAV „Terra“, 
kuri taip pat gražiai knygas iš 
leidžia, turėtų pasekti šį pavyz

KULTUR1A(E>IvROA/IKA
RAŠYTOJAS PULGIS ANDRIUŠIS 

apie kultu rinę veiklą.
Mūsų kengūrinė aplinka yra 

tokia nekūrybiška ir kultūri
niai bergždžia, jog mes, tęsda
mi europines tradicijas, lyg 
naktinės peteliškės, puolame 
prie kiekvienos švieselės, įžieb 
tos kasdienybės prieblandose.

Tie, kurie susibūrė į Adelai 
dės teatrą-studiją, daugumoje 
yra „dingusi karta“, kaip 
amerikiečiai pavadino karo 
metu brendusį jaunimą. Iš
rauti iš nepriklausomybės dir
vožemio, dar nepripratę prie 
svetimos aplinkumos, jie sten
giasi pasisavinti vyresnės lie
tuvių kartos kultūrinį paliki
mą, kartos, kuri išbujojo lais
voj tėvynėj. O karta, kurios 
sąmonė brėkšta jau naujoj ap 
linkoj, taip pat stebi, ką daro 
tėvai. Ir koks būtų laimėjimas, 
jeigu jie padarytų išvadą, jog 
jų tėvai domisi patvaresniais 
dalykais, negu australai, (m. 
P)

Kokią tad naštą užkrauna vy 
resnės kartos kultūrininkai, 
šiuo atveju teatralai. Kai pa
galvoji, net akyse tamsu pasi
daro. Neapvilti „dingusioj 
kartoj“ sukeltos teatrinės aist 
ros, kuri vieną kartą sukurs
tyta, vis plačiau įsiliepsnoja, iš 
siliedama nepasotinama ugni
mi.
-**«*»*S3**«¥*S***«¥¥¥»'

dį, būtent, vietoje to, kad duo 
damas aplankas, kuris jau kny 
gų persiuntimo metu dažnai 
esti sudarkomas, yra labai ne
patvarus, o sudarkytas daro 
visai paprastą įspūdį ir jis ten 
ka nuimti, — tuo gi pačiu kny 
ga tuojau reikalinga jrišimo. 
Todėl nereikėtų daryti aplan
ko, bet praktiškiau būtų kny
gą įrišti.

Karolė Požeraitė. NUSIDĖ 
JĖLĖ. Apysaka - romanas, 
į,Australijos Lietuvio“ laidau 
Adelaide, Australija. 256 pus
lapiai. Kaina 2 dol. Švietimo 
rriinisterijos knyga pripažin
ta tinkama mokykloms. Leidi 
nys turi spalvotą viršelį. Jau 
gauta laida Kanadoje ir gau
nama „Nepriklausomos Lietu
vos“ redakcijoje, 7722 Geor
ge St. Ville Lasalle, Canada. 
Platintojams duodama platini
mo nuolaida.

Mes turime fanatiškai darbš 
tų mėgėjų teatrą. Niekas ne
girdėjom iš jaunųjų vaidinto
jų, kad jie skųstųsi laiko ne
turėjimu ir kitais išeiviškais at 
sišaudymais vengtų darbo. Tai 
daro aistra, kuri apvalo ugni
mi jaunatvišką sielą nuo kas
dienybės pelėsių. Taip, ge
riau degti, negu pelėti. Patys 
liepsnodami, uždega ir mus, se
nus skundų maišus. Skundai 
yra pati nevaisingiausia žmo
gaus būsena (m. p.). Vaižgan 
tas išsireiškė, girdi, vsą gyve
nimą kitiems dirbdamas, stai
ga pasijutau laimingas patsai. 
Ne dėl to mūsų vaidintojai dir 
ba, kad mus smagintų, bet 
tam, kad patys pareikštų savo 
kūrybinę būseną ir tuo pasi
justų laimingi. Tai ne parei
ga, bet asmeninis kūrybos 
džiaugsmas. To džiaugsmo 
mūsų išeivinis jaunimas nepa
tirs nei iš arklių lenktynių, 
nei iš kitų australinių pramo
gų. Štai kas įkvepia mūsų vai 
dintojus meno žygiui.

Pritraukime j šį kūrybišką 
žygį kiek galint daugiau jėgų, 
nes vaidinimai ir kiti kultūri
niai žygiai juk mus ir skiria 
nuo kengūrinio jaunimo, pri
menant, jog esame europiečiai. 
Laisvalaikio sunaudojimas to
kiems žygiams nejučiomis iš 
vaidintojų tarpo iškels ryškias 
menines asmenybes. (T. P.).

Red. pastaba. Atrodo, kas 
tinka kengūros kraštui, tas tu
rėtų tikti ir bebro kraštui. . .

BALSAS ŠAUKIANČIO 
TYRUOSE.. .

Andrius Mironas, vedinas 
gražių sumanymų, kreipėsi 
per spaudą į Amerikos lietuvių 
visuomenę straipsniu „Padėki 
me įsteigti lietuvių teatrą Ame 
rikoje“, kuriame pasiūlė ir tam 
teatrui įsteigti planą. Planas 
visiškai lengvas būtų įgyven
dinti : tautiečiai apsideda tiktai 
po 10 centų mokesčio per mė
nesį, per metus $ 1,20. Jeigu 
tokį mokestį sumokėtų tiktai 
apie pusę tautiečių, tai, A. Mi 
rono apskaičiavimu, galėtų bū 
ti sudarytas dramos kolekty
vas iš 34 asmenų, kurių kiek
vienas gautų po 200 dol. per 
mėnesį. Ir profesinis teatras

Amerikoje gyvuotų.
Aišku ir paprasta. Ir kas 

gali būti lengvesnio, kaip per 
mėnesį sumokėti 10 centų? . . 
Bet. . . tam reikia kultūrų.,, su 
sipratimo ir patriotizmo. O ka 
dangi to nėra, tai A. Mirono 
šauksmas lieka šauksmu tymo 
se. ..

Eg ir dar daug ką galima 
būtų labai lengvai ir paprastai 
padaryti, sakysime, pridėjus 
prie tų 10 centų dar 10 centų. 
O jeigu „pasiaukotume” per 
mėnesį visu vienu doleriu, — 
tia gi stebuklus padarytume! 
Deja, tam reikia tiktai vieno 
dalyko — susipratimo. . .

IŠDALYTOS NOBELIO 
PREMIJOS

Šiemet Nobelio komisija, ku
ri dalina premijas, vienos pre
mijos niekam neduos, būtent 
— Taikos premijos, nes komisi 
ja randa, kad jai nėra kandi
dato.

Kitos premijos:
Medicinos premija duota 

Streptomycino atradėjui, JAV 
Burgers universiteto profeso
riui Dr. S. A. Waksmanui, 64 
metų amž., atvykusiam prieš 
40 m. iš Rusijos ir medicinos 
mokslus baigusiam Californi- 
josc universitete.

Fizikos premija pripažinta 
dviem JAV mokslininkams: 
Harvardo universiteto profe
soriui Edwardui Mills Pur
well, 40 metų amžiaus ir Stan- 
fordo universiteto profesoriui 
Felix Bloch, 47 metų amžiaus.

Biochemijos premija paskir 
ta dviem anglų mokslinin
kams: Dr. Archer Martin, 42 
metų amžiaus ir Dr. Richard 
Synge, 38 metų amžiaus, — už 
Cjh^riomotografijos mokslo ša
kos išvystymą. Tai yra moks
las apie ląstelių baltyminės me 
džiagos — chromatino - plau
šus protoplazmoje.
LIETUVIŲ PASISEKIMAS 

RUSŲ TEATRE
New Yorlko rusų dramos te 

atre dalyvauja lietuviai dra
mos aktoriai Henrikas Kačins
kas ir Asė Dauguvietytė. Lap 
kričio 7 d. jie abu dalyvavo ve 
damosiose rolėse S. Maksimo 
vo pjeseje iš dabartinių Mask
vos gyvenimo laikų „Generolo 
Širokovo šeima', Abu aktoriai 
spaudos įvertinti labai palan
kiai.

— Muz. J. Strolia pradėjo 
dėstyti muziką viename Los 
Angeles muzikos institute.

ANTANAS ŠKĖMA ŠVENTOJI INGA

karusele -
— Aš pradursiu pilvą, ir 

žarnos iškris lauk.
— Tu kvailas! Reikia iš

lupti akis.
— Aš išrausiu liežuvį ir pri 

klijuosiu jam ant kaktos.
— Tu kvailas! Pirmiausia 

reikia išlupti akis.
— Kodėl akis?
— Svolačius nematytas. Ta

da ir rėžk pilvą aklam.
Kiemas didelis, purvinas ir 

saulėtas. Ukrainos miesto Ros 
tov na Donu kiemas. Apsilu 
pinėję dviaukščiai namai susto 
jo netaisyklinku kvadratu. . . 
Prie kampų p risi glaudusios pa 
šiūrės, šunų būdos, išvietės. 
Langai iškišo prieš saulę įvai 
riaspalvius skudurus. Iš ga
baliukų susiūtos antklodės pa
našios į sudarkytas šachmatų 
lentas, vaikų sudergtos vyšni
nės pagalvės, nusišėrę kilimai 
karo, it egzotiškų tautų vėlia
vos. Kiemo vidury išrausta di 
džiulė duobė, kur stambus 
žvyras maišosi su bulvių lu
penomis, perdegusiomis angli
mis ir kitokiomis šiukšlėmis. 
Prie pat duobės krašto auga su 
sirietusi kriaušė — rachitike, 
sulankstytu kamienu, plono
mis, bejėgėmis šakelėmis, prie 
kurių nedrąsiai prilipo žalsvi 
lapeliūkščiai ir keletas raus
vų susigėdusių žiedelių. Šitą 
kriaušelę nostalgijos priepuo
ly pasodino nuolatos girtas 
kiemsargis Stepanas. Jis gi
męs kaime, kur daug sodų. Jis 
gyventojams sukelia juoko, 
kai glamonėja kriaušaitę, ta
rytum moterį. Steponas per
nai nustojo žmonos. Ji pabėgo 
su ledų pardavėju.

Duobės dugne stovi Saška 
ir Mitka. Saška — devynerių 
metų liesas vaikėzas, žalsvomis 
akimis, apsivilkęs iš motinos 
palto pasiūtu palaidinuku. Jo 
dantys kreivi, išvartyti į visas 
puses. Kalbėdamas jis išdi- — Pilk šitam buožei į au-
džiai šnirpščia nosim. Mitka 
— raudonskruostis pilvūzas, 
abejingas purvinam kiemui. Žo 
džius jis košia solidžiai ir no
sies vietoje teturi dvi šnirples. 
Juodu stovi vienas prieš antrą 
ir sprendžia sunkų uždavinį. 
Ką juodu veiktų su paimtu be
laisviu baltagvardiečiu ? Saš- 
kos ir Mitkos tėvai kaujasi 
raudonarmiečių pusėje. Ret
karčiais tėvai sugrįžta namo. 
Vaikai prisiklauso kruvinų nuo 
tykių ir tebegyvena jais duo
bės dugne. Ant duobės kraš
to stovi Martynukas, ilgas, in
teligentingas berniukas, smai
liu smakru, didelėmis, tamsio
mis akimis (mažą įstrižumą 
jis paveldėjo iš motinos), ir tie 
šia tėvo nosyte. Jo plaukai švie 
sūs ir storos lūpos praviros iš 
smalsumo. Atrodo, kad šis 
berniukas visuomet kažko klau 
šia ir nesuranda atsakymo. Jį 
galima būtų pavadinti gražiu, 
jei jis neturėtų beformių ir be
spalvių lupų.

Užrietęs galvą, jis stebi ašt 
rią saulę. Pirmą kartą po li
gos. Jo mėlynas jūrininko dra 
bužėlis švarus, bateliai nubliz 
ginti, ir kaklas susuptas į moti 
nos vilnonę skarą. Martynu-

vis. Čia nėra šaligatvių, siau
ra gatveliūkštė vingiuoja tarp 
murzinų namų, o dešinėje pu
sėje lygiuoja išsirikiavę žibin
tai ir pranyksta posūkyje. Iš 

— Palauk tu, katalike (čia kvailą ir piktą milžiną, dangų pradžių Martynukas nesupran 

kui karšta ir truputį svaigsta 
galva. Jis nevikriai apsisuka 
ir eina prie šuns būdos. Ar 
vaistų receptas tikrai panašus 
j šuns liežuvį?

lenkus ir lietuvius vadina ka
talikais), — šaukia Saška.

— Štai Mitka sako, kad pir 
miausia reikia išlupti akis. O
tu kaip manai?

— Aš nežinau, — šveplena 
Matynukas.

— Nežinai?! Girdi, Mitka, 
jis nežino. Ar tu ką nors ži
nai, varnalėša nelaimingoji!— 
šaukia Saška įsiutęs.

sį, — pasiūlo Mitka.
Martynukas bėga į pašiūrę 

ir susigūžia kampe. Sutrūni
jusios lentos maloniai kvepia 
drėgme, ant tuščių dėžių kaps 
tosi liesos vištos. Martynukas 
pritupia, vedžioja pirštu po že 
mę ir mąsto. Jis mąsto, kad 
namai, langai, duobė, išvietės 
lyg naujai perdažyti ir kad jo 
motina labai gera, jos tokios 
tamsios akys, o skriejantis an 
gėlas storoje knygoje nukre
čia šiurpu; ir kas atsitiktų, jei 
katinas Vaska susipjautų su 
kiemsargio šunim Barbosu ? 
Dar Martynukas girdi, kaip 
ginčijasi Saška su Mitka, ir 
antrame aukšte kaimynų tar
naitė Nastė dainuoja apie su
dužusią iš meilės širdį, o čia 
pat, prie pašiūrės, saulėje, 
čiauškia žvirbliai.

Skaisčiai mėlynu dangumi 
slenka debesys. Jis užaugs di 
delis, apsivilks žibančius gaiš 
rininko drabužius, atvažiuos 
pas motiną ir Nastę, iš gaisri- prieš akis blyksi
ninkų vežimo išsities ilgos 'ko 
pėčios, jis užlips jomis į Nas
tės langą, ir prašys jos pateš- 
kenti jam į žandą, pasodins 
Nastę ir motiną į ketvertais 
arkliais pakinkytą gaisrinin- 
kų vežamą, nuveš abi prie 
upės, juodvi garsiai juoksis, 
visi trys valgys Filipovo py
ragaičius su obuolių koše ir dai 
nuos apie karalaitį, nukovusį

mi slenka debesys, žvirbliai 
čiauška, o Nastė dainuoja.

Martynukas išeina iš pašiū 
rėš ir šaukia:

— Naste, Naste!
— Ko reikia, Murza? — su 

blizga Nastė baltais dantimis.
— Ar visada iš meilės su

dūžta širdis? — šaukia Marty 
nukas, Nastė persisveria per 
palangę.

— Visada, visada, — jau
liūdniau atsako ji.

— Tavo širdis sveika, ar 
ne. Naste? — linksmai klau
sia Martynukas ir nustemba, 
kai Nastė staigiai pranyksta 
lange. Tada jis eina pas kiem 
sargio šunį ir nuolatos atsi
grįžta. Langas tuščias. Kie
me nuobodu.

Kieme klykia vaikai. „Į 
Kurilkino skersgatvį! Ten — 
pakaruokliai. Greičiau į Ku
rilkino skersgatvį!“ Apdris
kusi gauja lekia pro vartus.; 
pirmas, mojuoja rankomis ir 
pasišokinėdamas, bėga Saška. 
Martynukas pamiršta, kad ma 
ma uždraudė išeiti iš kiemo, jis 
bėga pro vartus, ir laukinis 
džiaugsmas pagauna jį, taip se 
niai jie belakstė gatve!

Gatvė švaresnė už kiemą. 
Pro šalį skrenda pilki, dviaugš 
čiai namai, smailūs topoliukai 
pavasario drėgme apklijuotais 
lapais, po kojomis bėga lyg iš
laižytas šaligatvio cementas ir 

įvairiaspal-
viai vaikų skudurai. Daugybė 
kojų kapoja sodų gatvę, plo
nai zvimbia beveidžiai langai, 
ir pilnas riksmas kyla į dangų 
— mėlyną ir gilų.

Šati ir Kurilkino skersgat- 

ta, kas čia darosi. Vaikai ap
spinta pirmąjį žibintą, spraksi 
lyg paukščiai, kuriems beria 
lesalą. Paskui bėga tolyn, ir 
pirmas žibintas palieka apleis
tas, ir ant žibinto palengva su 
pasi žmogus. Martynukas ma
to nuogas ir švarias kojas. Na 
gai rūpestingai nukirpti, o ko
jų spalva — geltona. Marty
nukas užverčia galvą. Blauz
dos, ir šlaunys aptemptos „ga
lifė“ kalnėmis rausvais lampa 
sais. Baltas munduras aptaš
kytas raudonomis dėmėmis, ir 
dar aukščiau, aplink karinin
ko kaklą, vyniojasi purvina vir 
vė. Dabar Martynukas aty- 
džiai stebi pakartoję veidą. Jis 
mato akių baltymus, užkęitusį 
ant kaktos sulipusį plaukų 
pluoštą ir nustemba — fiole- 
tinis liežuvis beveik siekia 
smakro galą. Viršum pakarto 
jo galvos — žibinto lempa. 
Stiklai seniai išmušti, ir žiba
linė dagtis, ištysusi per kraš
tą, lengvutėliai linguoja, ir 
žmogus palengva linguoja, ir- 
kaire ranka atsimuša į „gali
fė“ kelnes, ir Martynukas tuš 
čios gatvės tyloj girdi duslų 
garseliūkštį, ir tuoj pat paste
bi, kad rankai nupjautas be
vardis pirštas, ir mėsgalių spal 
va tokia pat, kaip to per ilgo 
liežuvio. Dabar Martynukas 
nusisuka nuo pakartojo, bet 
baisiai nori atsigręžti. Prie
šais jį kirpyklos iškaba. Iška
boje nutapyto vyro veido spal 
va, lyg pakartojo. Martynu - 
kas dar labjau nori atsigręžti. 
Ar nutapytojo ir pakartojo vy
rų veidų spalva ta pati? Jis at 
sigręžia ir išgirsta, kaip su- 
taksena jo širdis. . .

Ir. . . bėga kiek galėdamas 
ten, kuir pasigirsta linksmas 
vaikų juokas;

Vaikai, apstoję žibintą, kly 
kia ir džiaugsmo, o garsiausiai 

klykia žaliaakis Saška.
— Dar kartą karuselę, ar 

ne, draugai, — šaukia jis kaip 
vadas, kurio noras — visų no
ras.

— Suk jį į dešinę.
— Tik stipriau paveržkim.
— Gražu būtų naktį. Už

kabintume ant diržo Stepano 
liktarną, tegul sukasi sau. G ra 
žu būtų...

Mitka ir toliau fantazuotų, 
bet jo niekas neklauso. Kelioli 
ka padžiūvusių, murzinų ran 
kūčių nusitveria už pakartojo 
kojų ir suka į dešinę, vis į de
šinę. Gyslos smilkiniuose iš
pampsta, bet rankutes suka 
laukdamos Saškos įsakymo.

—- Leiskit! — pagaliau ašt 
riai rėkia Saška, vaikai atšo
ka, ir kūnas sukasi atgal, mir
gėdamas, lyg sukutis, ir vaikai 
straksi, ploja rankutėmis, ir vi. 
siems baisiai linksma.

Šalia Martynuko stovi pen- 
kerių metų liekna mergaitė. Ji 
įnirtusiai krapšto nosį. Jos ne 
kaltos akutės blizga. Jose 
smalsumas ir pagarba vyres
niesiems. Ji baksteli Martynu 
ką alkūne ir sako:

— Ar tu nenori?
Žvilgsniai susitinka, ir abie 

jų skruosteliai parausta. Ir 
kai žaidimas kartojamas, Mar
tynukas nusitveria už kulnies 
ir kojos didžiojo piršto ir su
ka pakartąjį į dešinę, vis į de
šinę.

— Aš nebijau, man smagu, 
man labai smagu! — šaukia jis 
atsigręždamas lieknąja! mer
gaitei, o gyslos smilkiniuose iš 
pampsta, kaip ir kitiems.

Antano Škėmos „Šventoji 
Inga“, kurios ištrauka čia de
dama, yra išleista „Terros“ ir 
yra gaunama „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje: 7722 
George St., Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q.
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Moifii’tec/ioiltN naujiei»$
KADA BUS PASAULIO GALAS?

Į šį klausimą labai trumpas 
atsakymas: niekad. Nes pa
saulis yra amžinas:

Bet žmonės, kalbėdami apie 
pasaulio galą, nors ir mini Sau 
lės vardą, vis dėlto turi galvo 
je Žemės galą. Todėl verta 
būtu ir kalbėti apie Žemes ga 
lą, bet ne apie visatos galą.

Žemė, tikriausiai, ne amži
na. Ji yra susidariusi, kaip 
spėjama, prieš 2.500 milionų 
metų, ir ji susilauks galo, apie 
kuri mėgstama kalbėti. Tiktai, 
kaip niekas tiksliai nežino, nė 
ra nustatęs, kada Žeme susi
kūrė, taip nėra žinoma, kada 
Žemė savo amžių užbaigs.

Viena iš populiariausių te
mų apie Žemės galą yra ta, 
kad Žemė susidurs su kokiu 
nors kitu dangaus kūnu ir su- 
duž, subyrės. Apie tokius pra 
našavimus kartkartėmis pla
čiai pasigirsta. Kartais toki 
pranašavimai sukelia net pa
niką. Atsiranda naivių žmo
nių, kurie tokiems pasakoji
mams patiki ir kraustosi tik ką 
ne iš proto. Taip pernai buvo 
su tūlais žmonėmis Winnipe- 
ge, kurie buvo įkalbėti kažko 
kių fanatikų ir patikėjo, kad 
jau gyyena paskutines valan
das, ir, laukdami pasaulio ga
lo, prisidarė nelaimių sau ir 
kitiems.

Vis dėlto visai pagrįstai pa 
kalbama apie Žemės susidūri
mą su kokiu nors dangaus kū

nu. Tas gali įvykti. Bet, jei
gu Žemė jau išgyveno 2.500 mi 
lionų metų, tai ji tikriausiai 
dar gali tiek pat išgyventi ir 
ateityje.

Mokslininkai mano, kad to
kio susidūrimo, bent artimoje 
ateityje, nėra pagrindo laukti. 
Didžiausia patikimybė, kad Že 
mė gali pritraukti kokį nors 
planetojidą, t. y. — visai nedi 
delį dangaus kūną, kurių gana 
daug skrieja aplink žemę, pvz. 
Eros, kurio dydis yra 35X20X 
16 kilometrų, taigi ir Adonis, 
o Hermeso atstumas nuo že
mės tik dvigubai didesnis, ne
gu žemės nuo mėnulio. Plane 
toidai tokie maži, jog jų kelio 
iki šiol nepavyko apskaičiuoti, 
bet blogiausiu atveju, atsidū
ręs žemės traukos orbitoje, 
toks dangaus kūnas virstų ant 
ruoju mėnuliu, kuris tačiau 
būtų matomas tik per teieško 
P4-

Jei nukristų ant žemės toks 
planetoidas 100 metrų diamet 
ro, tai jis išmuštų žemėje kra 
terį vieno km diametro. Tokia 
galimybė esanti vieną kartą 
per 100.000 metų, kai tuo tar
pu Marso kelyje (orbitoje) to 
kių mažų kūnų esą 1.000 kar
tų daugiau, negu Žemės orbi
toje, ir per pastaruosius dve
jus metus Marse pastebėta reiš 
kinių, kurie galėję būti jo su
sidūrimo su planetoidu rezul
tatu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1390 DUNDAS St. West, Toronto.

(tarp Gladstone ir Rushholme Rd.
PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIADIE
NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą

Telefonas LO 1794

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
RŪBŲ SIUVĖJAS“ v

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

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

Tel. LL 9626. 2
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PASAULIŲ LIETUVIŲ ARCHYVAS ERDVIOSE
Kaip anksčiau buvo praneš

ta, Pasaulio Lietuvių Archy
vas įsikūrė Šv. Kazimiero Aka 
demijos patalpose. Kadangi 
akademijos patalpos buvo la
bai ankštos, tai buvo gauta 
vienoje klasėje vieta pasista
tyti spintoms. Pradžiai vietos 
užteko, bet gausėjant istorinės 
medžiagos kiekiui, didėjo spin 
tų skaičius ir kėlė patalpų klau 
simą.

Kai pastatė mokyklai naujus 
rūmus, vienuolyno vadovybė 
archyvui paskyrė atskirame 
name buvusią muzikos klasę. 
Kambarys erdvus, su atskiru 
įėjimu, patogus, archyvui tin 
karnas. Nei už anksčiau tu
rėtas, nei už dabartines patal
pas vienuolynas jokio užmo
kesčio nereikalauja. Tai da
ro lietuvių tautos labui.

Pranešdamas tautiečiams šią 
džiuginančią žinią apie pui- 
nias sąlygas archyvo augimui, 
reiškiu didžiausią padėką šv. 
Kazimiero Seserų Vienuoly
nui, ypač Generolės Viršinin
kėms : buvusiai Generalei Vir 
šininkei Motinai M. Juozapai 
už suteiktą prieglaudą ir nuo
širdžią globą archyvo .kūdi
kystės dienose ir dabartinei 
Generalei Viršininkei Motinai 
M. Teofilei už sudarymą pui
kių sąlygų archyvo augimui.

Vienuolyno vadovybė pašau 
lio lietuvių archyvo idėją viso
keriopai remia, archyvą nuo
širdžiai globoja ir tą darbą 
aukštai vertina. Dabar priklau 
so nuo kiekvieno krašto bend
ruomenės, ar to krašto lietu
vių veiklos pėdsakų archyve 
bus dauigau, ar mažiau. Vie
tos yra. Galima išauginti iki 
tokio dydžio, kad archyvas 
taptų pasaulio lietuvių istori
jos žinynu.

Dabar archyvinę bibliogra
finę ir muzėjinę medžiagą ga

lima siųsti ir didesniais kie
kiais. Archyvo adresas lieka 
tas pats: Pasaulio Lietuvių Ai 
chyvas, 2601 W. Marquette 
Road, Chicago 29, Ill., USA.

Vincentas Liulevičius, 
PLA Direktorius.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Jonas Gvazdelis išleido 

12 savo dainų rinkinį „Dai
nuok“ vienam ir dviem bal
sams su fortepionu. Fortepio 
nui pritarimą patvarkė Juozas 
Žilevičius. Technikinį išleidi
mą tvarkė leidykla „Pašvais
tė“.

— Prof. VI. Jakubėnas, ku
ris dabar dėsto muzikos daly
kus vienoje Chicagos konservą 
torijoje, šį rudenį minės savo 
muzikinio pedagoginio darbo 
20 metų sukaktį.

—- Muz. R. Brazaitienė yra 
šv. Panelės Marijos Nepaliau
jamos Pakalbos bažnyčios var
gonininkė Clevelande.

— Oxfordo univeisiteto 
leidykla atspausdino naują mu 
zikos enciklopediją „The Con 
cise Oxford Dictionary of Mu
sic“, suredeguotą Percy A. 
Scholes. Naujoji enciklopedi
ja talpina per 10.000 atskirų 
muzikinių vardų, kuriuose yra 
aprašyta 1.700 kompozitoiių 
biografijos ir darbai, 1400 iš- 
pildytojai menininkai, 400 
įvairių kitų muzikinio pasaulio 
asmenybių. Aprašyta 1000 ins 
trumentų ir jų dalys, 1750 žy
mesnių kompozicijų, 2950 tech 
nikinių terminų, 275 muzikos 
institucijos ir kt.

— Muz. J. Strolios sūnus 
Vytautas apie metus laiko gro 
jęs JAV kariuomenės oi kęst - 
re, organizuoja Bostone liau
dies meno muzikinę grupę. Tu 
ri jau pasidaręs kankles, sku
dučiu* bei lumzdelius.

SUS1VIEK/JIMAS
| LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OB AMERIJA
į DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
įkurta 1886 metai*

K . TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies- 

y tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimanti abiejų lyčjįų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

, Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę" nemokamai. 
Iš Susivienijime Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30ih Street New York 1, N. Y.

----- -------------------- —nV

ŽIEŽIRBOS
Medžiaga men o istorijai...

„Vaikai gali piešti panašiai, 
kaip geriausi modernistai, ta
čiau dar istorijoje nežinomas 
vaikas, kuris būtų bandęs ta
pyti, kaip Rafaelis arba Ruben 
sas. Vaikas tarrt menui nėra 
pajėgus, nes tai surišta su di
dele Į atsakomybe ir meistriš

kurnu. Šiandien tas yra pa
skelbta nusibodusiu ir jau bu
vusiu. Šiandien yra jieškoma 
naujų kelių traktavime, min
tyse ir pasirinkime. Tiems ke 
liams gelbėja primityvas ir 
ypač vaikų menas“.

Dailininkas Žeromskis.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.
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( Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. j * -a -y“TTCYT T ( į Ai J CY "TY TY HH A CY
) Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. ■ 0 //į/ JJ X UK
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SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS į
, Priimu moteriškų ir vyrišk’ rūbų užsakymus iš savo ir
1 klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma- į 

das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos. Z
i 1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.
* - -------- XX-------- WK----- -XKT__ I

• Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- ; 
f mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, • 
/ trumuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai į

Jonas Zmuidzinas į
Parvžiaus universiteto dipl. teisininkas: J

I 342v Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: P L 6580 j

391 ST. CATHARINE SI W. MONTREAL. į

CAPITOL FURNITURE CO., j
Penki aukštai baldų PfHL PS ir kt. firmų radio apara- į 
tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmenys £ 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. J 
Mūsų prekybos vedėjas Mr J. J. RUSSELL kalba ) 

lietuviškai ir yrt. krautuvėje kasdien. 5
TEL.: LA 8621. J

»»»»»>«: V# V V e t
BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE 
273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tel. TR 8351. S
A

šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas. į

I BELLAZZI~ LAMY, INC
7679 George St..TR 5151 ............ Ville Lasalle.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
1 nsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

t

D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja

(v
Kalba lietuviškai— (♦)

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Monlrel. $

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKI r£S PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTAS.
Lietuvaitė — Australijos stalo teniso kapitonė.

Aldona Snaskytė jau antrie 
ji metai išsikovoja Pietų Aus
tralijos stalo teniso meisterės 
titulą. Apie pastarąją norėda
mas plačiau pateikti žinių, vėl 
ją aplankiau. Su moterišku 
kuklumui ji papasakojo savo 
šio sezono nueitą sporto ke
lią.

— Šių metų birželio 25 d. 
baigėsi Adelaidės miesto sta 
lo teniso moterų klases pirme
nybės. Čia laimėjau mišraus 
dvejeto, moterų dvejeto ir indi 
vidualinių rungtynių nugalė
tojos titulus. Rugpjūčio 14 d. 
baigėsi visos Pietų Australijos 
stalo teniso moterų klasės pir 
menybės. Savo praeitų metų 
titulą, be dideloi vargo pašilai 
kiau, baigmėje sukovodama 
prieš garsią Australijos stalo 
tenisistę Mrs. F. White, san
tykiu 21:14 ir 21:13. Turbūt 
pasėkoje šito esu paskirta Pie 
tų Australijos stalo teniso mo
terų rinktinės kapitone. Ši 
rinktinė yra sudaryta iš 160 
Pietų Australijos stalo teniso 
komandų. Su savo rinktine iš 
vykstu į Mt. Gambier, ten tu
rėsime parodomąsias rungty
nes. Paskui keliausime Tas- 
manijon, kur Hobarte turėsi
me visos Australijos moterų 
klasės pirmenybes. Ten atsto
vausiu Pietų Australiją ir indi 
vidualinėse rungtynėse, dėl vi 
sos Australijos stalo teniso 
čempionės taurės. Per Adelai 
dės radijo stotį 5DN turėjau 
penkiolikos minučių pasikalbė
jimą (reportažą). Tarpe spor 
tinių klausimų čia turėjau pro 
gos priminti, kad esu lietuvai
tė, — baigė siavo pasiklabėji- 
mą p-lė Aldona Snarskytė.

Nuo savęs noriu pridurti, 
kad skaičiau sporto žurnale 
„Sports Noveles“ ilgą straips
ni, pavadintą „Nauja stalo te 
niso žvaigždė kylanti Pietuo
se“. Mr. Gordon Birch apra 
šo visą Aldonos asmeninę ir

po 13, Jaciunskas 10, Urnevi- 
čius 9 ir Pyragius 6. Tauras: 
Alkevičius 10, Merūnas 8, Ar 
monas 6, Petkūnas 5, Šliužas 
ir Čiplys po 2.

Vytis — O. B. I. 38:29
Rungtynės ėjo visą laiką apy 

lygiai. Šį kartą Vytis nepa
rodė savo pilno pajėgumo, nes 
prieš silpname sąstate išėjusią 
OBI komandą galėjo pasiekti 
geresnį rezultatą. Taškus pel
nė: Gašlūnas ir Urnevičius po 
10, Jaciunskis 7, Ignatavičius 
5, Kitas ir Gurskis po 3.

Tauras — Venta 37:20
Šį kartą Tauras sužaidė be

ne geriausiai per visą savo am 
žiu. Teisėjų pripažinta pavyz 
dingiausia to vakaro koman
da. Tai buvo pasigėrėtinai dar 
nūs penketuko žaidimas. Taš
kus pelnė: Merūnas 16, Ar
mėnas 8, Šliužas ir Alkevičius 
po 4, Petkūnas 3 ir Sidabras 2.
Vytis „B“ — A. D. S. „B“ 

36:25
Mūs ųjauniai B klasėje lai

mėjo prieš pirmaujančią tokią 
pat latvių komandą. Taškus 
pelnė: Visockis 17, Peti’ttš'ka 
7, Rimas Ignatavičius, Snars- 
kis ir Genuckas po 4.
Vytis „B“ — P. A. R. C. 24:23

Taškus pelnė: Mikolainis 5, 
Visockis ir Petruška po 4, R. 
Ignatavičius, Snarskis ir Geruc 
kas po 3.

Du Vyties geriausi krepšinin
kai.

Algis Ignatavičius ir Kęstutis 
Jaciunskas yra išrinkti į repre 
zentacinę Pietų Australijos 
krepšinio rinktinę, kur sekan
tį mėnesį išvyksta į Melbourną 
dalyvuati visos Australijos šių 
metu krepšinio pirmenybėse.

(A. L.)
ŽUVO PASAULINIS GREI-

sportinę biografiją ir iliustruo 
ja net trimis jos nuotrauko
mis. Mums, lietuviams, belie
ka tik prisijungti su linkėji
mais.

Vytis—Tauras 51:33.
Jau trečią kartą šiame sezo

ne Tauras susitiko su Vytim. 
Bet ir šį kartą Tauras nepa
jėgė palaužti Pietų Australijos 
meisterio. Nors Merūnas, Al
kevičius ir Armonas neleido 
vytiečiams perdaug laisvai 
jaustis aikštėje, bet pieš to
kius krepšinio „vilkus“, kaip 
Ignatavičius, Gasiūnas, Urne
vičius ir Jaciunskas, teko ka
pituliuoti. Taškus pelnė: Vy- 
tis: Ignatavičius su Gašlūnu

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

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

Siuntiny* Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 s v. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25 
Siunt. HrTli—$6?50 
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

Siunt. Nr. 12— $ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv, kiaul. taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv, deg. kavos

Pilnas draudimas.
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4 y2 sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv.cukraus
1 sv. šokolado

ČIO REKORDININKAS.
Anglų sportininkas Cobb bu 

vo greičių rekordininkas viso
kiomis priemonėmis: automo
biliu, hidroplanu, laivu. Cobb 
buvo išvykęs sumušti pasau
lio greičio vandens rekordą. 
Specialiai pastatytą greitlaivį 
varė sprausminis motoras, Bet 
Irivas sprogo ir Cobb žuvo.

Kai laivas susprogo, jis plati 
kė apie 200 mylių per valandą 
(pasaulio rekordas yra 178,4 
mylios per valandą).

"Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje
„ARTI S“

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių

1 (chesterfields). „St. Lo- 
Į uis Textiles" medžiagų ir 

baldų atstovybė fabriko 
kainomis.

Biuras St. Denis 1251,
(prie St. Catheinre). Spe 
daliai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAIon 3345.
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HAMILTON
PARAPIJOS TVARKYMOSI REIKALAI.

Kai 1948 metų gegužės m. 
pirmosioms lietuviškoms pa
maldoms Hamiltono vengrų 
vienuolių koplyčioje susirinko 
tik saujelė lietuvių, nieks neti 
kėjo, kad Hamiltone išaugs 
trečioji savo didumu lietuviš
koji parapija Kanadoje.

Vėliau gauta krepšinio salė 
ir gražiai atremontuota paten
kino vietos tikinčųjų reikalas 
vmius. Tačiau, besikurian- 
tuviams, (dėka stiprios pra
timams, wdėka stiprios pra
monės Hamiltone) po kurio 
laiko ji pasirodė per ankšta. 
Atsirado gyvas reikalas arba 
naują bažnyčią statyti, arba se 
nąją didinti. 1952 m. birželio 
15 d. sušauktas visuotnis pa- 
rapiječių susirinkims pasisakė 
už senosios bažnyčios didini
mą. Išrinktas 12 asmenų ko
mitetas, kuris energingai ėmė
si darbo. Atliktų ir dar numa
tomų vidaus darbų reikalu, lap 
kričio 9 d. ir buvo sušauktas 
antras visoutinis parapijiečių 
susirinkimas, kurį atidarė Sta 
tybos K-to pirmininkas inž. 
Kšivickas, pakvietęs pirminin 
kauti St. Neikauską ir sekr. 

,K. Baroną.
Savo žodyje, k-to pirminin

kas pažymėjo, kad jau nuo pir 
mos dienos susidurta su dau
geliu sunkumų. Tačiau jie bu- 

(Vo nugalėti ir šiandien bažny
čia jau stovi. Ji yra pasididžia 
vimas svetimtaučiai ku
nigai ar tikintieji, atvykę jos 
apžiūrėti, nustebę yra, kad tik 
tūkstantį asmenų skaitanti pa 
rapij (dirbančiųjų tik per 
600) galėjo taip gražiai padi
dinti savo maldos namus.

Ir reik pripažinti, kad savo 
stiliumi, ji primena mūsų sos
tinės Vilniaus Aušros Vartų 
bažnyčią ir sostinės maldos na
mų vardu ji yra pašventinta. 
Taip pat, dėl viename laikraš
tyje tilpusio užmetimo, kodėl 
inž. Kulpavičiui mokami ne 4 
pore., bet 5 proc. nuo bendros 
išlaidų sumos, inž. Kšivickas 
pareiškė, kad tai padaryta tau
pumo sumetimais, kadangi į 5 
proc. įskaitomos yra kelionės 
išlaidos ir planų multiplikavi- 
mas. Perėjus prie bažnyčios 
statymo sąmatos, pirmininkas 

■ pareiškė, kad jis nelietė salės 
statymo išlaidų. Tačiau ją pa
likti tokią, kokią iki šiol turė
jome, negalima buvo. Salę nu 
tarta pagilinti ir pailginti. 
Tam tikslui padėti geležiniai 
balkiai, pakišti pamatai taip, 
kad jos ilgis dabar yra 58 pė
dos. Ji yra žymiai didesnė už 
kai kurias mieste esančias sa
les („Dainavos“, rumunų) ir 
kaip k-to pirmininkas pareiš
kė, kuriam laikui atpuola Tau 
tos Namų statymo klausimas, 
nes šioje salėje (su didele sce
na, keliais kambariais, spau
dos kiosku ir tt.) gali rasti pa 
stogę Hamiltono lietuvių orga
nizacijos, kurios jau savo pini
ginėmis aukomis (Aukuras — 
100 dol., Sporto Klubas „Ko
vas“ — 25 dol., Statymo K- 
tas — 30 dol.) prisidėjo prie 
bažnyčios darbų įvykdymo. 
Pabaigoje, inž. Kšivickas iš
reiškė nuoširdžią padėką vi
siems parapijiečiams už aukas, 
dėka kurių, buvo pradėti baž
nyčios statymo darbai. Taip 
pat, nuoširdžią padėką pareiš
kė kun. Dr. J. Tadarauskui, ku 
ris beveik tvisą laiką vienas ant 
savo pečių neša didžausią sta 
tybos vargų darbą.

Atsakius, kad 200 dol., vysku
pas nustebo, tačiau leidimą da 
vė. O lietuviškas užsispyrimas 
ir darbštumas nugali didžiau
sias kliūtis! Šiandien, bažny
čios išorės darbai, dėka mūsų 
beveik 350 žmonių sudėtų au
kų, baigti. O bažnyčiai auka
vo ne tik senieji ar naujieji 
lietuviai, bet ir kitataučiai 
(pav. Vilniaus miesto žydė) ar 
kitų tikybų asmenys, žiūrėda
mi į mūsų bažnyčią tremtyje, 
kaip lietuviškos dvasios palai
kymo tvirtovę.

Nuoširdžiai padėkojęs vi
siems parapijiečiams už gau
sias aukas, klebonas pareiškė 
taip padėką 5-kiems, daugiau
siai pasidarbavusiems, Ikomi
teto nariams: inž. Kšivickui, J. 
Mikšiui, Lengninkui, Juodi
kiui ir Valaičiui.

Statymo k-to iždininkas, su 
sirinkusiems palietė jautresnį- 
-finansinį klausimą. Balansas 
sudarytas spalio mėn. 31 d. at 
rodo sekančiai:

Aktyvas: $
1. Kasa ..................... 47,01
2. Skolininkai .... 2.083,—
3. Statybos išl. s-ta 12.690,92
4. Įvairūs atsiskait. 5,03

Viso: 14.825,96

Pasyvas:
1. Statybos Fondas

a) iš aukų. .$ 11.667,50
b) kitos pajam. $ 497,23
c) skolų s-ta . . $ 2.661,23

Viso: 14.825,96
Prie aktyvo Nr. 3 iždininkas 

dar pridėjo šią pastabą: „Čia 
reikia pridėti parapijos narių 
savanoriškai, be jokio atlygi
nimo atlikto darbo vertę, mano 
manymu, nemažiau kaip $ 3. 
000“.

Tolimesnių darbų klausimu, 
kalbėjo inž. Kšivickas, pažymė 
damas, kad visiems vidaus at 
likimo darbams apytikrė sąma 
ta yra $ 9.000. Tačiau ji gali 
būti mažesnė, vykdant vidaus 
įrengimus „ūkiniu keliu“, pana 
šiai kaip ir su bažnyčia, kuri 
pagal numatytą sąmatą, pasta 
tyta beveik $ 2.500 pigiau. Čia 
viskas priklauso nuo pačių pa
rapijiečių, jų savanoriško dar
bo. Iš svarbesnių vidaus įren
gimo darbų yra šildymo įve
dimas (pučiamas oru — $2. 
500) grindų, durų, langų įsta
tymas, elektros įvedimas ir tt.

Užklausus, kada jau galėsi
me melstis savoje bažnyčioje, 
kun. Dr. J. Tadarausko atsa
kymas skambėjo — per Kalė
das.

Aišku, tačiau parpija laukia 
ir toliau tautiečių paramos, o 
parapijiečiai, pasižadėję suteik
ti jai piniginių aukų ir dar ne- 
išpildę (bendra suma $ 2.083) 
— laukiami savo pažado ištesė 
jimo. Kbr.
KLB HAMILTONO APYL. 

valdybos rinkimai, numatomi 
pravetsi gruodžio mėn. 14 d. vi 
suotiniame suisrinkime. Tad 
„trys didieji“ (Montrealis, To 
ronto ir Hamilton) „išsiski
ria“, nes pirmosios dvi koloni
jos, prie balsavimų eina su są 
rašais.

HLDMT „AUKURAS“ 
premjera „Atvyksta nispekto- 
rius“, pastatyta š. m. lapkričio 
mėn. 15 d., turėjo labai didelį 
pasisekimą. Apie patį spektak 
lį bus plačiau.

KAIP TEKO PATIRTIParapijos klebonas savo žo
dyje palietė truputį praeitį, 
kada nuvykęs pas Hamiltono gruodžio mėn. 6 ir 7 dd. Ha* 
vyskupą leidimo bažnyčios sta- miltone bus statoma „Fabiola“. 
tymui, buvo jo užklaustas, Spektakliai įvyks „Dainavos“ 
kiek turima tam tikslui pinigų, salėje. Kbr,

VISIEMS LIETUVIAM* GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ i

DIREKTORIUS
į J. H. BENOIT
F FUNERAL DIRECTOR

r NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI į
F 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 j

ii
Ii

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Import - Export

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

--------jr -.... H  -1C-" 1 ---- ■=■■■)<—=—if 

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E« BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co. |
S Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme ® 
č Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle. ®

TR. 7849. |

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

{ KAINOS PIGESNĖS
{ KAIP KITUR. j

7437 BLOOMFIELD, i 
» Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, į 
šeštadieniais — visą diena.-- —_____ __ __ _
PRITYRĘS KVAL1ITKUOTAS /

LIETUVIS LAIKRODININKAS j

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

Taiso ir parduoda laikun žni.s. Indus ir visokias brau • 
genybes. Garantuotas <iar* as. pr»eifiaiu<>s <<..,no> : 
Krautuvė atidaryta ka - • en iki 8 vauntioš vakaro i

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA 

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Duodame ir kreditan ‘ii

PARAMOUNT JEWELLERS
, 363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888 jj 

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

■ CYMA H LONGINES
■ BULOVĄ 9 OMEGA 

Šviesiai melsvi deimantai
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS 
=======>t=======je======^t===^=M^=^

LETHBRIDGE, Alta
ĮDOMESNIEJI MŪSŲ GYVENIMO MARGUMYNAI.
Lethbridge’s miestas po pas 

kutinio karo žymiai paūgėjo ir 
pasipuošė naujoviškais pasta
tais. Vienu iš tokių yra spa
lio 24 d. pašventintoji naujo
ji šv. Patriko bažnyčia, moder 
niausią visoje Albertoje. Šiai 
bažnyčiai penkis altorius pasta 
tė lietuviai — Antanas Kuni- 
giškis ir Aleksas Dabulskis, 
kurie ir savo pavardes įrašė į 
tuos altorius. Prie statybos dir
bo ir trečias lietuvis — Alek
sas Gapneris.

Šaunios lietuvės vestuvės.
Įdomu, kad pirmasis šioje 

bažnyčioje šliūbas buvo kaip
tiktai lietuvės, Jūros Arelytės, 
kuri ištekėjo už Amerikos avia 
cijos studento Billy W. Car
ter. Vestuvių metu bažnyčia 
ir joje visi vestuvininkai atro
dė labai gražiai ir puošniai. 
Kas- įdomu, jaunoji buvo pasi 
puošusi gėlėmis, gautomis net 
iš Australijos ir puikiais perlų 
karoliais, kuriuos jaunąjai pri 
siuntė taipgi iš Australijos sta 
lo teniso čempionas p. Keži- 
niauskas. Puikiai atrodė pa
mergės — 1949 metų Albertos 
grožio karalienė p. Šmieliaus- 
kaitė, Emilija Petruškevičiūtė, 
o taipgi pajauniai, JAV kari
ninkų uniformose. Kadangi 
jaunosios tėvas miręs, tai jau
nąją prie altoriaus palydėjo 
broliai Algis ir Vytautas. Šau 
nią vestuvių puotą iškėlė jau
nosios patėvis Petras Rojus su 
p. Rojene. Vestuvėse dalyva
vo 200 asmenų. Dabar jaunoji 
tvarko dokumentus išvykti į J. 
A. V. Gaila, dėl to mažėja lie
tuvių kolonija, bet tenka linkė 
ti jaunųjų porai sėkmės ir lai
mės.

Jaunimas siekia mokslo.
Malonu pastebėti, kad jau

nimas griebiasi mokslo ir sie
kia įsigyti specialybes. Taip 
A. Gapneris, B. Kavaliauskas 
ir L. Sarpalius mokosi autome 
chanikos. A. Dubauskas1 — 
radijotechnikos. Besimokyda
mi, jie gauna darbininkų atly-

ginimą.

Graži vasara — geras derlius.
Šiemet Albertoje buvo graži 

vasara ir dar gražesnis ruduo. 
Žmonės ir dabar vaikšto be 
paltų. Toks ruduo leido ūki
ninkams gražiai suimti derlių. 
Suspėjo net ir atsilikusieji. To 
dėl ūkininkų džiaugsmas labai 
didelis. Gražūs orai padėjo ir 
vienai lietuvių pp. Malkų šei
mai, kuri buvo praradusi vil
tį kaip nors išsiversti. Mat pa
vasarį ledai buvo išmušę visus 
jų javus. Reikalas atrodė visai 
beviltiškas, nes p. J. Malka yra 
naujas ateivis ir ūkį buvo išsi-
nuomavęs, padedant senam 
ateiviui p. Rudavičiui. Tačiau 
dėka gražios vasaros, javai at
augo, ir dabar p. Malka suėmė 
neblogą derlių.

Gamtos prajovas...
Gana keistas gamtos reiški

nys, kuris, gal, tiktai čia, Al
bertos provincijoje, begalimas. 
Mat, pernai žiema atėjo greit 
ir daugelio javai liko lauke, ne
nuimti. Bet. . . pavasarį, snie
gui nutripus, laukai sužaliavo, 
nei arus, nei sėjus, nei akėjus, 
ir rudenį ūkininkai suėmė ge
rą derlių. . .

Menka organizacinė būsena.
Mūsų kolonija yra gana ne

skaitlinga ir nepakankamai 
veikli, todėl ne ką galima nu
veikti. Štai kvietė dalyvauti 
parodoje, — atsisakėme; kvie 
tė parodyti tautinius šokius,— 
atsisakėme. Neminėjome birže 
lio baisiųjų dienų ir tt. Gal da 
bar ką suruošime Vasario 16- 
tai?

Vyrauja pasyvumas. Sun
ku net nario mokestį, kuris bu 
vo 1 dol. per metus, išrinkti. 
Kai dabar paskirta 6 dol., — 
tai jau milžiniškas klausimas, 
kaip galima bus tokį nario rno 
kęsti surinkti?. . . Yra ir to 
vieno dolerio nesumokėjusių 
dar už 1948 metus. . .

Bendrai, kad mus kas taip 
pajudintų. . . Kor. P. P.

i NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, I
| I

Alberto ISlorkeliūno t
| Agentūroje
® MONTREAL ENTERPiSIS Reg’d |« $
j už $o.ol fl.OOO.oo I

.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.
Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 

įŠ Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

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

ANGLIJOS LIETUVIŲ SĄJ UNGOS SUVAŽIAVIMAS.

Dr. Roman Pniewski
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir J 

klinikose Europoje ir Amerikoje.
VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ \

LIGŲ SPECIALISTAS. ;
3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 I

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.' J

Atkelta iš 3 puslapio.
Garbės teisman: O. Kai- 

riūkŠtienė, P. Bulaitis, inž. Vii 
činskas, K. Vaitkevčius, Kas- 
peras.

Pirmą kartą DLBS-gos šuva 
žiavimų istorijoje buvo įvesta 
naujovė — Nominacijų Komi
sija. Tos komisijos uždavinys 
— iš anksto surašyti siūlomus 
kandidatus į vykdomuosius or 
ganus ir gauti jų sutikimą. Ši 
toks būdas, kaip praktika pa
rodė, žymiai palengvino dar
bą suvažiavimui.

Rinkimų išvakarėse ilgiau
sias kandidatų sąaršas buvęs... 
į pirmininkus. Tačiau sekma
dienio rytui išaušus, kandida
tavę į augščiausį postą, matyt, 
negavę žmonių abrobacijos, 
pradėjo aiškintis1, negalį dėl 
sveikatos ar kitų svarbių prie 
žasčių imtis šio posto. . .

Suvažiavimui pasibaigus, di
džioji dalis atstovų ir svečiai 
išvyko į Lietuvių Socialinio klu 
bo salę, kur buvo specialiai Su 
važiavimo proga Landono Vai 
dilos statoma P. Vaičiūno ko
medija „Tuščios Pastangos“.

Audžiu tautinius rūbus, | 
O JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO- M 
| LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS. |

| 288-6 Ave. Ville LaSalie. Aid. Bebėnaitė-Puniškienė. '-į

TEL. FA 0209 |

Joe’s Butchery & Grocery
LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

National hestaurant
; LIETUVIŠKAS RESTORANAS.
J SAVININKAS M. ŠUKYS.
\ 633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios

lietuvių bažnyčios. TE L. TR 0141
< Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

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

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.
Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 

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

—’’.m- ■ ■ z-* jm .-t vy v - -----y-- j-'JLrr.rw
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Laiškai Redakcijai
„NL“ Ponui Redaktoriui.
Maloniai prašau įdėti į arti

miausią „NL“ numerį čia siun
čiamą mūsų valdybos paieiški 
mą.

Linkėdamas viso geriausio—
St. Bakšys,

Skyriaus Vedėjas.

Toronto Liet. Skautų Tunto 
Vadijai atsakymas.

Atsakydami į Toronto skau 
tu Tunto Vadijos straipsnį „Vi 
suomenės žiniai“, tilpusi „N. 
L.“ 37 nr. iš š. m. rugsėjo 17 
d., pranešame, kad visi Vadi
jos mūsų skyriui kaltinimai yra 
be pagrindo. Tame pačiame 
rašiny tarp kitko yra net toks 
„fkatas“:

„Tiesa, apie 5 v. lauko ke
lyje, vedančiame į skautų ge
gužinę, buvo atvažiavusi leng
va mašina Nr. 934 NC ir lie
tuviams, vykstantiems į mūsų 
gegužinę, nurodinėjo, kad skau 
tų gegužinės nėra ir kvietė vyk 
ti į HTF gegužinę“.

Pasiteiravę „Motor Vehicles 
Branch Ontario“ įstaigoj, ga
vome raštišką atsakymą, kad 
mašina, turinti 1952 m. leidi
mą 934 N C, priklauso p. Albi
nui Grubevičiui, gyv. 331 Law 
rence Ave., W., Toronto, Ont.

Niekas mūsų valdybos na
rių p. A. G. nepažįsta ir to
kiam nekultūringam darbui ne

Didž. Gerb. P.
Šiuo turiu garbės pareikšti 

dėl Jūsų laikraštyje patalpinto 
straipsnio „Nemalonios istori
jos reikalu”, kad tokio laiško 
redakcijai nesu rašiusi ir apie 
tą straipsnį mano pavarde pa
sirašytą nieko nežinau.

Siunčiu savo parašą patvir
tintą notaro, ir prašau suly
ginti su aukščiau gauto straips 
nio parašu. Patikrinę, kad tai 
ne mano buvęs parašas, pra
šau tą buvusį straipsnį Jūsų 
vedamam laikrašty atšaukti.

tik jo, bet ir išviso nieko kito 
nei prašė, nei samdė, š. m. 
spalių 12 d. p. A. G. tuo rei
kalu buvo parašytas raštas ir 
spalių 21 d. gutas šis jo atsa
kymas :

„Tautos Fondo Atstovybei 
Kanadoje Hamiltono skyriui.

Gerbiamieji,
Atsakydamas į Tamstų laiš

ką No 111, turiu pareikšti, kad 
minėtos dienos vakare apie 6 
vai. 30 min. atvažiavau į H. 
T. F. gegužinę. Nei nuvažiuo
damas, nei gegužinės metu ne 
su jokios kitos lietuvių maši
nos sulaikęs, nei minėtus pa
reiškimus daręs. Juo labjau ne 
su turėjęs jokio pasikalbėjimo 
su „Skautų Aido“ gegužinės 
rengėjais.

Kadangi neturiu jokio noro 
pasidaryti spaudos diskusijų ob 
jektu, manau, šis mano laiškas 
klausimą išsprendžia ir ateity 
je nei mano mašinos numeris, 
nei pavardė spaudoje nebus mi 
nima. Apie tai pranešiau ir To 
ronto skautų vadovybei.

Su pagarba
A. Grubevičius“.

Šį mūsų pareiškimą skaito
me galutinu ir tikime, kad ge
ros valios lietuviams bus da
bar visiškai aišku, kieno pusėj 
yra tiesa.

TF A-bės Kanadoj 
Hamiltono sk. Valdyba.

Redaktoriau,
Su pagarba

E. Dargienė.
Redakcija, nesigilindama į 

ekspertinį parašų tyrimą, ph‘- 
miausia pasitiki p. E. Dargie
nės viešu pareiškimu, todėl ap
gailestauja įvykį. Pasirodo, esą 
ma nesąžiningų, bet aiškiai in
teresuotų asmenų, kurie ryžta 
si nesąžiningumui. 46(292) 
N L nr. paskelbtas tariamas 
Rimaitės - Dargienės laiškas 
šiuo atšaukiamas, o apgavikas 
bus išaiškinamas.

NELAUKITE KOL PRADĖS SNIGTI
SUSIŽINOKITE SU PATIKIMU REAL ESTATE B R O K E R I U JAU 

DABAR. SKAMBINKITE, TELEGRAFUOKITE AR RAŠYKI TE 
(pageidaujama angliškai)

T8MON HAGEN
REAL ESTATE BROKER

R. R. 2, NEWMARKET, Ont.
SKAMBINTI BRADFORD 125 RING 2—4.

!j š. m. lapkričio m. 29 d. L. K. ėję, 65 Dieppe Road, East 
r dyba Community Centre sal B. St. Catharines apyl. Vai 

St.Carharines, rengia
1 LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ. 
* Programoje: St. Juozapavičiaus paskaita, meninė dalis 

dainuos solistė p. Sakevičienė ) ir Š O K I A I.
Šokiams gros geras orkestras ir veiks turtingas bufetas. 

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
St. Catharines B-nės V-ba.

Winnipeg
VVINNIPEGIEČIŲ ŽINIAI!

Sekmadienį, gruodžio 7 d. 
2,30 vai. po pietų, lietuvių klu 
be, 240 Manitoba Ave, šaukia 
mas K. L. B. Winnipego apy
linkės visuotinis susirinkimas.

Pastaba: Nesusirinkus pusei

registruotų apylinkės lietuvių 
iaiku, už valandos susirinki
mas atidaromas ir laikomas tei 
sėtu nežiūrint dalyvaujančių 
skaičiaus.

K. L. B. Winnipego 
Apylinkės Valdyba.

12% acres in Holland Marsh, 
out of which 4% acres is 
clay. $ 6.500,00. Down 
payment, $ 4.000,00. Here 
is a barn of 20x26; a 4-ro- 
om house, and the price in
cludes a 1947 tractor; o go 
od garden tractor and so
me small tools.

100 acres. On highway. Clo
se to Lake Simcoe. A real 
opportunity for someone 
who wants to grow vege
tables and sell these direct 
to consumer. Light clay 
loam to sandy loam. 75 ac
res workable, balance pastu
re. Spring in pasture; well 
at the house; fences fair. 
2 bank barns of 60x40 and 
60x28. Plus garage; plus 
implement shed. Solid brick 
home; 6 rooms downstairs, 
4 rooms upstairs. Centre 
hall planning; basement un
der front part. Hydro 
throughout. $ 13.000,00
and $ 4.000,00 down. Ba
lance at 5% and $ 1.000,00 
annually. This pirce inclu 
des team of horses and har 
ness; mower; 2 cultivators; 
2 plows; wagon and rack; 
extension ladder; all loose 
hay in barn; rails and ropes 
in the barn loft; some small 
farm tools.

100 acres, Lisle district. 18 
ACRES OF TOBACCO 
CONTRACTED. 3 kilns, 
oil burned. Exellent farm 
for flue-cured tobacco. See 
the fine crop in the barn 
now. Sandy loam with gra 
vel underneath. Rollng 
country. 2 bank barns 40x 
60 and 30x50; steel stan- 
chons. Pressure water in 
house and barn. Hydro 
throughout. Brick house, 3 
rooms and bathroom downst. 
and 5 r. upstairs. Basement 
under front part. $ 25.000, 
00; $ 10.000,00 down: ba
lance at 5% and % of crop. 
In the purchase price is in
cluded a tractor; disc, plan
ter; scuffler.

100 acres, 2 miles from Allis- 
ton. Rolling country. 88 ac
res workable; 12 acres bush. 
Clay loam. Running water 
at house and barn by gravi
ty. 2 bank barns, 36x60 
and 36x60; traw shed 
26x30. Hydro throughout 
15 rooms brick dwelling, 
back part frame. Basement 
with coal furnace. A-l farm. 
1 mile from highway paved. 
$ 10.000,00 and $ 3.000,00 
down with balance at 5% 
annually and 14 years to pay 

100 acres on Highway 27. Hyd 
ro throughout in building: . 
Two pressure systems. Two 
barns, one with steel staun
chions ; implement shed; 
straw shed; garage; silo. 
Fine brek house, full bast 
ment, coal furnace. 40 mi
les from Toronto over No. 
27 or Super Highway. $ 16. 
000,00; $ 8.000,00 down.

100 acres. Level as a table. No 
swamp about this beautiful 
farm with planty of barns; 
close to Highways 27 and 
92 in Elmvale district. A 
house that you could no': 
build for $ 20.000,00. And 
all for $ 11.000,00, half cash. 
Balance only $ 500,00 yarly 
with interest on the mort
gage of 5% annually.

100 acres. Level country at 
Grand Valley. First class for 
growing flax. 45 acres red 
clover, new crop. Good 
barn; brick dwelling. No 
hydro, which is available. 
Price, $ 6.500,00. Owner 
wille give second mortgage 
of $ 1.500,00; Intrest 5%.

100 acres, Holland Marsh. A 
real farm for new Canadians. 
On the farm is 5 acres muck 
soil, 3 acres carrots in now. 
Balance pasture. Barn poor. 
Stables 24 head of cattle. 
New frame dwelling with 3 
rooms and 3 rooms unfinish
ed upstairs.
Hydro in. Cattle never lack 
drinking water. Canal runs 
alongside of farm. $ 9.500,

00, and $ 2.500,00 down. 
Close to Catholic and Chris
tian Reformed Churches in 
Holland Marsh.

140 acres in Markdale district; 
100 acres workable; clay 
loam soil. 12 acres bush 
alongside of river. Bank 
barn 45x60. Good well. 
House needs some repairs. 7 
rooms. Hydro throughout. 
A full line of implements go 
with this property, which is 
in fine location on country 
road. $ 10.000,00 includes 
a full line of implements as: 
2-year-old Ford tractor, with 
hoist double tractor disc; 2- 
furrow plow; mower; hay 
rake; stifftooth cultivator, 
seeddrill; 4-section harrow; 
monure spreader; binder; 
forks and shovels; 1 wagon 
with hay rack; track in barn 
with carrier and ropes. 
Down payment $ 4.200,00. 
Some small stones.

150 acres, Markdale vicinity. 
90 acres workable. Good de 
er hunting country. 25 ac
res bush. 4 springs. 6-room 
2-storey house; hydro in. 
$ 6.250,00 and $ 1.500,00 
down. Barn needs some re
pairs.

197 acres, Terra Nova district; 
rolling country. An ideal 
farm for cattle and growing 
of clover and alfalfa seed. 
Bank barn 40x60; imple
ment shed, hen pen. 2 
spring creeks, one in each 
half of farm. Insul brick hou 
se with 7 rooms and pantry. 
Pressure system in house; 
hydro throughout; full 
basement. $ 9.000,00. and 
$ 4.000,00 down. Balance 
500,00yearly, interest 5%. 
If you are a prospect who is 
not afraid of roilling count
ry and you have the $ 4.000, 
00, this should be a good 
buy for you.

house,
very poor barns; no hydro 
markdale district $ 4.500,00 
all cash.

Full basement. 90 acres; good brick
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I MYERS CO Al. Co Lui. Hamilton vL Visų rūšių kuras ir įvairu apšildymo įrengimai bei 
į Jį pataisymai.
S Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan- 
v tuota prekių kokybė.

Kreiptis pas lietuvį atstovą. 
JUOZAS KARUŽAS

147 Grant Ave. Telef. 7-477-8.
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. „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“

Amerikoje galima gauti:
J. Karvelis, 3249 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.
Lietuvių knygynas, 3322 So.\ Halsted St., Chicago 8, Ill.
A. Paliulis, 159 Washington Ave., Waterbury, Conn.

, VI. Pauža, „Neringa“, 1906--25th St, Detroit 16, Mich.
I J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A„ Brooklyn, N. Y.

XX- --XK XX ....... Xk----- HX ' MX -MX----------t

TURIME IR DAR DAUGIAU FARMŲ PARDAVIMUI; NUO $ 4500 UŽ 90 AKRŲ 
IKI $ 42.000 UŽ 200 AKRŲ. JEI GALITE MALONĖKIT E RAŠYTI ANGLIŠKAI.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. $

Skambinkite telefonu arba užeikite: J
Kasdien: Antradieniais ir ketvirta- j

į Nuo 9 ryto iki 7 vak. dieniais nuo 8 iki 10 vak. ®
(» Tel. Fa 6844 3664 St. Famille St. |
$ Tel. HA 6708 Montreal,Que. $

KAS SKAITO

„NEPRIKL. LIETUVĄ“ — 
REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

NETIKĖTA 
MIRTIS

Geraldton, Ont. — Pranas 
Vaitelis, 26 metų amžiaus, ki
lęs iš Skuodo, Mažeikių aps
krities, 1952 m. lapkričio m. 
14 dienos vakare, bevažiuoda
mas dviračiu kartu su savo 
žmona, staiga krito ir nuo šir
dies smūgio mirė vietoje. Ve 
lionis buvo stipraus kūno sūdė 
jimo ir niekada savo sveikata 
nesiskundė. Į Kanadą atvyko 
tik prieš 22 mėnesius iš Vokie 
tijos. Kurį laiką gyveno To
ronte, o paskutiniu laiku gyve 
no ir dirbo Geraldtono apylin 
kės miškuose ir kasyklose.

Paliko vokiečių kilmės žmo
ną ir 9 mėnesių sūnelį Anta
ną, o taip pat ir visus pakie- 
tus bei kelionės maistą, nes bu 
vo pasiruošęs su šeima išvyk
ti iš Geraldtono kitur jieškoti 
darbo, nes čia daugelį kartų 
jam teko būti be darbo. Praną 
ir jo šeimą tikrai lydėjo nelai
mės : du kartu sudegė namai, 
kuriuose jis gyveno. Abu kar 
tu žuvo ir jo spėtieji įsigyti 
drabužiai ir kitas smulkesnis 
turtas. Kadangi Kanadoje gy
veno gana trumpą laiką, tai ii 
sutaupų nepaliko. Šeima atsi
dūrusi tikrai apverktinoje pa
dėtyje, nes žmona laukia se
kančio kūdikio. Jei atsirastų 
geraširdžių, prašome šią šeimą 
paremti. Jos adresas: Mrs. 
Klara Vaitelis, General Deli
very, geraldton, Ont., arba 
Mr. B. Kašinskas, P. O. Box 
484* Geraldton, Ontario.

Velionis pasižymėjo savo 
blaivumu, tylumu, nuoširdu
mu ir puikiu sugyvenimu su vi 
sais. Jo svajonė buvo greitas 
grįžimas tėvynėn, kur jis tikė 
josi savo sūnelį padaryti tik
ru lietuviu, bet netikėta mirtis 
nutruakė jo svajones.

Pranai, laii tau būna lengva 
šios svetingos šalies žemė! K.

VEDYBINIS SKELBIMAS.
Jieškau lietuvaitės vedybų 

liksiu, nejaunesnės kaip 29— 
35 m. amžiaus. Aš esu neve
dęs 39 m. amž. Rašykite šiuo 
adresu: Antanas Grigaravi
čius, 416 Emerald Str. N., 
Hamilton, Ont., Canada.

PADĖKOS
Už suruoštas mums vaišes, 

brangias dovanas ir sveikini
mus, mūsų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga: pp. 
B. ir V. Antanaičiams, pp. E. 
ir P. Vaitkams, p. M. Raten- 
spergienei, p. J. Vaitkui, p. V. 
Šukaičiui, p. J. Rudokui, p. J. 
Gailiūnienei, p. O. Gailiūnai- 

Itei, pp. E. ir F. Senkams, nuo 
širdžiai dėkojame.

Stasė ir Antanas Šukaičiai.

„NL“ ADMINISTRACIJA 
prašo Gerb. Skaitytojus atnau
jinti prenumeratą 1953 metams

| D EMESIO j
& Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams! r
§ Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. r
§ Prekyba ir pataisymai. §
§ PETE'S RADIO SERVICE |

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 S
... - T'"^‘:iaTnr~-Ti«iin~nMn~niTai

TR 3149SKAMBINKITE
PRIREIKUS

NATIONAL.
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

21 ALEPIN STREET--------------- VILLE LASALLE

LEDO

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

imtiwssttiiiwwtwmwwwimTOtrrnii 
LIETUVIŠKA ;

Mėsos krautuvė
i Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817 į

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville Lasnlle.

VICTORIA 
CLEANERS 
ik DYERS Co.

EXPERT CLEANING i DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI DE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetur 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.

A. GAURYS. Telefonas: HF. 0100 M O N 1 R E A L 1 5 2836 Allard Tr.1135
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NEPAPRASTI SVEČIAI MONTREALYJE! Lapkričio 29 d., šeštadieni, Montrealy pirmą kartą lankosi Brooklyn^ sportininkai 
n žaidžia dvejas draugiškas rungtynes.

1 vai. pp. Aušros Vartų parapijos salėje įvyksta stalo tenisas (įėjimas — laisva auka). 5 vai. pp., 3461 Durocher St. mokyklos salėje (kur buvo rungtynės su Torontu) bus 
krepšinio rungtynės, Įėjimas 50 centų. 8 vai. vakaro 3560 St. Lawrence Blvd., Carpenters Hall salėje svečiams pagerbti bus šokių vakaras. Jų metu veiks bufetas, bus gaus» 
loterija ir ki tos pramogos. Šokiams groja brolių Lapinų orkestras. įėjimas 1 dol. Montrealio lietuviška visuomenė kviečiama gausiai apsilankyti Į rungtynes, kurios bus tik rai
įdomins ir į vakarą, kuriame vyraus liksma sportiška nuotaika. TAURAS.
* uu„ ... ||W, nv ..Wy---------**--------W---------------------M*-------- - ---------------------- - ----------

O iV T*W REAL
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS

puikioje nuotaikoje. Daug gra 
žiu sveikinimų, dovanų ir linkė 
jimų jaunajvedžiamas pareiškė 
visi dalyviai, išskyrę dar ir kal
bėtojus — M. Leknickienę, E. 
Šulmistraitę, Povilą ir Adomą 
Jocus, poną Vaišvilą, 
Kačergių, p. Dikaitį, V. Brilvi 
cą, J. Kardelį ir kt. Puikiai šo 
kiams grojo p. Locaitis. Gra
žiai praleistas laikas, puikiai pa 
silnksminta ir gražiai jaunie
siems nuoširdžiai linkėta daug 
laimės ir sukurti gražią šeimą, 
kuri būtų naudinga tautai ir tė 
vynei.

SERGĄ TAUTIEČIAI
Aleksandras Jurgutis naktį 

užkliuvo už vielos, griuvo ir 
nulaužė šlaunies kaulą. Gydo
mas N. Dame ligoninėje. Te
beserga P. Černienė ir S. Pau 
lauskas. Susirgo Antanas Ra
čiūnas, Juozas Kuica ir Vyt. 
klubo pašalpinės narys Alb. Si 
,mi jonas.

LIETUVOS SAVANORIŲ 
KONCERTAS

Lapkričio 2 2d. Me Gee salė 
je Lietuvos Kūrėjų-savanorių 
Montrealio organizacija suruo
šė koncertą, kurio pildytojais 
buvo pakviesti iš Toronto op. 
sol. P. Radzevičiūtė ir rdū- 
zikos studentas V. Verįkaitis. 
Apie jų koncertą bus plačiau 
parašyta.
Įžangoje ALOKo pirmininkas 
p. Lapinas kalbėjo Kariuome
nės šventės proga, nes šiemet 
ALOKas atskirai tos šventės 
minėjimo neruošė. P. Lapinas 
suminėjo, kad Vasario 16 aktas 
buvo formalumas, o Lietuvai 
nepriklausomybę iškovoti teko 
kariuomenei. Ir p. Lapinas su 
mini įvairius kariuomenės žy
gių ir valstybės kūrimosi eta
pus : Rusijos bandymą tada jau 
okupuoti Lietuvą. 1919 m. sau 
šio 6 d. Rusijos kariuomenė 
jau buvo užėmusi Vilnių ir lai 
kinoji Lietuvos vyriausybė bu
vo priversta pasitraukti į Kau 
ną. Prasidėjo kovos su Rusi
jos okupantu, paskui bermonti 
ninkais ir pagiau lenkais, su ku 
rials teko ilgai kovoti dėl sos
tinės. P. Lapinas prisimena kri 
tusius kovoje už Lietuvos lais 
vę ir prašo susikaupimo minu
te pagerbti ir anų laikų ir da
bartinius kovotojus.
PAGERBTI PP. SKINKIAI

Būrys bičiulių, apie 180 as
menų, lapkričio 22 d. vienoje 
Belanger salėje pagerbė susi
laukusius 25 metų vedybinių 
sukaktuvių Mariją ir Juozą 
Skinkius. Subuvimo vedėju 
buvo p. J. Matulaitis, o vaišių 
organizavimo p. Matulaitienė 
ir p. Liaudinskienė. Gausus su 
buvimas labai gražiai pagerbė 
sukaktuvininkus ir patys gra
žiai praleido laiką.

KLAIDOS PATAISYMAS
. ,P. L. Girinio organizuoja- 
man būrelin pastoviai remti 
Vasario 16 gimnaziją yra prisi 
dėjusi p. Janina Adomonienė, 
ne p. Adomaitienė, kaip per 
klaidą parašyta.

STRAIPSNYJE APIE 
TABAKO ŪKIUS

„N. L.” Nr. 44. 1952. X. 5 d., 
yra įsibrovusi klaida: pirmam 
puslapyje, pirmoje skiltyje, 8 
eilutėj iš apačios yra išspaus
dinta „likusi skola išmokama 
kasmet po 50 proc. nuo gau 
to tabako derliaus pajamų“, o 
tikrumoje turi būti parašyta 
„likusi skola išmokama kasmet 
po 25 proc. (% dalis) nuo 
gauto tabako derliaus pajamų“.

KANADOS STUDENTŲ 
FEDERACIJA

atmetė pasiūlymą pasikeisti su 
Rusijos studentais vizitais, bet 
McGill universiteto studentai 
nutarė kviestis rusų studentus.

metinis susirinkimas nukeltas į 
lapkričio 30 dieną. Susirinki
mas įvyks 377 Willibrord, A. 
V. parapijos salėje, tuojau po 
pamaldų, apie 12 vai. 30 min. 
Bus naujų vadovaujamųjų or
ganų rinkimai, pranešimai ir ki 
ti svarbūs reikalai. Į susirinki
mą kviečiami ne tiktai nariai, 
bet ir norį būti draugijos na
riais. Jei laiku nesusidarytų 
kvorumo, po valandos susirin
kimas bus laikomas teisėtu 
spręsti suminėtą dienotvarkę. 
Maloniai prašomi tautiečiai 
skaitlingai dalyvauti.

TURKIŲ - KALAKUTŲ 
VAKARIENĖ

Pašalpinė Šv. Elzbietos mo
terų darugija paskutinį šešta
dienį pieš adventus, lapkričio 
29 dieną, ruošia didelę ir iškil 
mingą vakraienę. Bus visokių 
valgių ir visokių gėrimų, o vi 
sų viršijimui — kalakutai! Pa
valgius, galima bus pasišokti. 
Vakaienė bus Šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje ir pradedama 7 v. 
vakaro. Visi tautiečiai, ir su 
svečiais, maloniai kviečiami at 
silankyti. Įėjimas 1,50 dol.

Elzbietiečių vakarienėje bus 
gausi loterija, kurioje bus lei 
džiami Kalėdoms kalakutai.

ŠAUKIAMAS RINKIMINĖS 
KOMISIJOS POSĖDIS.
Lapkričio mėn. 30 d., sek

madienį, tuoj po pamaldų Auš
ros Vartų parapijos salėje šau 
kiamas Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės Montrealio Apylin- 
nės Rinkiminės Komisijos po
sėdis. Posėdyje dalyvauja na
riai ir kandidatai.

Rinkiminės Komisijos 
Pirmininkas.

MONTREALIO BENDRUO 
MENĖS VALDYBON

yra pasiūlyti šie asmens:
1. Inž. Leopoldas Balsys,
2. Birutė Ciplijauskaitė,
3. Antanas Gražys,
4. Jonas Lujkoševičius,
5. Elena Navikėnienė,
6. Stepas Paulauskas,
7. Jonas Puniška,
8. Pranas Laurušonis,
9. P. Sitkauskas,

10. Pranas Janušauskas,
11. Steponas Kęsgailą,
12. Henrikas Valiulis.

Į kontrolės komisiją pasiū
lyti:

1. Domas Jurkus,
2. Jurgis Knystautas,
3. Jonas Ladyga,
4. Ona Stankūnaitė,
5. Ant. Šipelis,
6. Juozas Lukoševičius.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Šeštadienį susituokė Pranas 

Voroninkaitis su Ona Lingaity 
te. Vedybų ceremonijai asista 
vo E. Šulmistraitė su Petru Vo 
ronovu, B. Adomaitytė su A. 
Jocu ir L. Šulmistraitė su A. 
Viskantu. Po šliūbo buvo la
bai gražūs, puikiai ponių Šul
inis trienės, Patašinskienės ir 
abiejų Lingaitienių paruoštas 
pokylis, kuriame dalyvavo apie 
100 asmenų. Pobūvis praėjo

HAMILTONO Sporto Klubas „KOVAS“ š. m. lapkri
čio 29 d. St. MICHEL’S salėje (213 James Str. N.) me

tinių proga ruošia PASKUTINĮ 

šokių vakarą 
PRIEŠ ADVENTUS.

Programoje: baletas, solo dainos.
Veiks turtingas bufetas. Gros Benni Fern orkestras. 
Pradžia punktualiai 7,30 vai. Sp, Kl. Valdyba.

KANADOS LIETUVIŲ TA RYBOS MONTREALIO SKY 
RIUS PRIĖMĖ ATSIŠAUKI MĄ Į VISUS KANADOS

LIETUVIUS
Lapkričio 23 dieną Šv. Ka

zimiero parapijos salėje įvyko 
metinis Kanados Lietuvių Ta 
rybos Montrealio skyriaus su
sirinkimas, kurin atsilankė ga
na gražus būrys tautiečių, kas 
labai svarbu — daugelis senų
jų lietuvių, kurių tarpe buvo 
matyti p. Bakanavičius, p. Kiš 
kis, p. Matulis, p. Stankevičius, 
p. Jaspelkis, p. Vaišnora, p. 
Botyrienė ir daugelis kitų, ku
rių pavardžių nepasisekė suži
noti.

Pirmininkui A. Navickui su 
sekr. J. Parojum atidarius su
sirinkimą, prezidiuman išrinkti 
L. Girinis ir S. Kęsgailą, kurie 
pasitardami, pirmininkaujant 
p. Giriniui, gražiai susirinkimą 
ir pravedė.

Priimamas pereito susirinki
mo protokolas ir daromi v-bos 
panešimai. J. Parojus apibūdi 
na praėjusių metų b-bos veik
lą: dvi gegužinės, vakarienė, 6 
posėdžiai, atsišaukimai į tau
tiečius, dalyvavimas bendruo
menės organizaciniame darbe 
ir tt. Susikaupimu pagerbti 
mirę nariai Zuperka ir Druski
nis. P. Kęskaila kontrolės ko
misijos vardu praneša, kad sky vKLT Montrealio skyriaus vi
riau kasoje yra 275,25 dol. Bet 
pareiškia, kad komisijai nebu
vo patiekti visi dokumentai. Į 
tai p. Parojus paaiškina, kad 
v-bai ligšiol nepasisekė nei do 
kumentų, nei kasos perimti iš 
buvusios valdybos.

Valdyba perrinkta buvusio
ji: A. Navickas, J. Parojus, skausmą. Į kovą — darbais, 
L. Gudas, I, Salala ir J. Kup- nes kas nekuria, tas griauna, 
revičius. Kontrolės kom,: se- Šalin nesantaiką! Tegyvuoja 
nieji S. Kęsgailą, J. Knystau- vienybė!

tas ir nauja Br. Botyrienė.
Ilgokai diskutuotas Lietu

vių namų statymo klausimas, 
kuris klebonui kun. Bobintu 
atvykus, pradėtas sieti su nau 
jos bažnyčios statyba. Bet kol 
arkivyskupas nesugrįžo iš Ro
mos, bažnyčios statymo klau
simas dar neaiškus. Kaip sako 
klebonas kun. J. Bobinas, lietu
vių bažnyčią yra siūloma per
leisti prancūzams, kuriems čia 
jau paskirta parapija, o lietu
viams pasiūlyta keltis į Rose- 
mountą, su kuo lietuviai nesu
tinka. Namų statymo klausi
mu buvo daug kalbėta u paga 
liau paprašytas J. Trumpa su
daryti 3 asmenų komisiją, kuri 
tirtų sąlygas ir galimybes. Lie 
tuvių namai su parapija nesie- 
tini, bet parapijai atsilaikyti se 
noje istorinėje vietoje reikia pa 
dėti visomis jėgomis.

Baigiant susirinkimą, p. Pa 
rojus Tarybos vardu pasiūlo 
rezoliuciją, kuri vienbalsiai pri 
imama: Šiandien, kai gyvena
me istoriškai sunkius laikus, 
kada lietuvių tauta naikinama, 
kiekvienas jos sūnus ir dukra 
yra brangūs ir mylimi, — todėl

suotinis narių susirinkimas 
kreipiasi į visus Kanadoje gyve 
nancius lietuvius ir kviečia vi
sus į vienybės ir darnos darbą. 
Suglaudę gretas, pateisinkime 
narsiųjų tautos sūnų išlietą ir 
tebeliejamą kraują, mažinkime 
iškankintos tėvynės Lietuvos

MINISTE
KANADOS

POLITIKĄ

atei 
di- 
įsi- 
Be 
at-

IMIGRACIJOS 
RIS AIŠKINO 
IMIGRACIJOS

Toronto imigracijos įstaigo
je Kanados pilietybės ir imigra 
cijos ministeris p. Harris pri
ėmė mažumų laikraščių atsto
vus ir jiems aiškino Kanados 
imigracijos politiką. Bendrai 
Kanada galinti kasmet įsileisti 
apie 225 tūkstančius naujų 
vių, bet dėl pasireiškusio 
dėsnio nedarbo šiemet bus 
leista tik 160 tūkstančių, 
to, šie emigrantai jau bus
rinkti ir bus žiūrima to atrinki 
mo vaisių, o pagal juos bus da 
romą sekančios imigracijos po 
litika.

Spaudos atstovų ministeris 
buvo interpeliuojamas, kad atei 
viams gydytojams būtų duotos 
teisės dirbti, kad gailestingo
sios seserys nebūtų diskvalifi
kuojamos ir tt. Ministeris pa
žadėjo tuos klausimus apsvars
tyti. Be to, ministeris prižade 
jo viešai pasisakyti, kad nebū- 

puolami nauji 
pagrindo tikrai

NAUJON MAŽOSIOS LIE
TUVOS BIČIULIŲ DRAU

GIJOS VALDYBON 
išrinkti pirm. L. Tamošauskas, 
vicep. p. Jankutė, sekr. A. Liu- 
džius, ižd. A. Kuolas ir ūkve
dys A. Masionis. Valdyba yra 
nutarusi surinkti Vokietijoje 
vargstantiems tautiečiams rū
bų.

KONCERTUOS B. DARLYS 
IR BUDRIŪNAS

LAS gruodžio 13 d. Toron
te ruošia koncertą, kurio 
dytojais pakviesti — op. 
B. Darlys-Drangelienė ir 
Budriūno kvartetas.

pil- 
sol. 
Br.

tų be pamato 
ateiviai, kam 
nėra.

VAIKAMSEGLUTĖ 
mokytojų nutarimu bus ruo
šiama sausio 4 dieną, lenkų sa
lėje. Bus vaikų vaidinimas ir 
pramogos.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

192—4th Ave Ville Lasalle.
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
mergaitėms. Gentralinis apšil
dymas, šiltas vanduo, galima 

, naudotis ir virtuve. Teirautis 
kasdien nuo 6—9 vai. vak.

1225 Crescent St., Apt. 7.
IŠNUOMOJAMAS gražus 

kambarys vienam asmeniui, ga
lima naudotis virtuve.

3805 Arcade St., Tel. PL 7588.
PARDUODAMAS NAMAS, 
iš 4 kamabrių ir virtuvės. Su
žinoti bet kuriuo laiku 81 La 

blanc St. East, Longueuil, 
Tel. OR 5-6060.

VINCO KRĖVĖS 
VAKARAS

Lietuvių Akademinis Sambū 
ris rengia gruodžio mėn, 14 
dieną, sekmadienį, literatūros 
vakarą, kurio metu Montrealio 
Dramos Teatro aktoriai skai
tys Vinco Krėvės kūrybą, Pir 
moję vakaro dalyje bus koncer 
tiniu būdu išpildomas Krėvės 
„Raganiaus“ finalas. Antroje 
vakaro dalyje aktoriai sakitys 
visą eilę atskirų ištraukų iš 
Vinco Krėvės knygų.

Vakaro pelnas skiriamas sti
pendijų Fondui,

Dalyvauja, vadovaujant A. 
Dikiniui, J. Akstinas, L. Ba
rauskas, D. Dikmytė, A. Biki
nis, B. Pūkelevičiūtė ir K. Ve
selka. Trumpą įžangą apie 
Krėvės kūrybą padarys Dr. H. 
Nagys. Prie įėjimo visi atsi
lankiusieji prašomi pasirašyti 
K. Veselkos sukurtą adresą, 
kuris bus pasiųstas sukaktuvi
ninkui.

Minėjimas įvyks Mc Lee aa 
Įėję, 220 Pine Avė, 7 vai. 30 m. 
vakaro.

SUSIŽIEDAVO — SUSI
TUOKĖ,

P. Judzentavičiūtės bute Jo 
nas Paškevičius susižiedavo su 
Agute Stravinskaite, dalyvau
jant artimiesiems, kurie susižie 
davusiems linkėjo gražios atei
ties. Jonė Petronytė (Rmt) iš 
tekėjo už JAV pil. R. Novelen. 
Vestuvės buvo labai iškilmin
gos.

KERŠTO GAISRAI?
Lapkričio 18 d. St. Colom

bo kažkokių piktadarių padeg
ti sudegė p. Kaušpėdo, p. Ke
valo ir p. Mačiulio vasarna
miai. Buvo padegtas ir p. Vii 
ko vasarnamis, bet jis išliko ne 
sudegęs.

ATVYKSTA BROOKLYN© 
SPORTININKAI

Brooklyno lietuviai sporti
ninkai - krepšininkai ir stalo 
tenisininkai lapkričio 29 d,, šeš 
tądien}, atvyksta į Montreal} ir 
su „Tauro“ klubo sportinin
kais sužais kelias žaidynes. 
Tautiečiai tai dienai rezervuo 
ja skirtą žaidynėms ir po po
būviui laiką. Ypač svarbų, kad 
montrealiečiąi gausiai dalyvau 
tų sporto rungtynėse, Šiuo rei 
kalu žiūrėkite ir skyrium deda 
mą skelbimą,

LANKĖSI MONTREALY 
pp. Salalų duktė ir žentas iš 
Hamiltono.

JUDĖJIMO NELAIMĖS
Balys Kisielius kely į Torpn 

to turėjo auto katastrofą, ku
rios metu sunkiai sužeista p. 
Kisielienė ir paguldyta į Corn
wall ligoninę, P. Jasėnas tame 
pat kely turėjo katastrofą, ku 
rios metu nukentėjo dvi mote- i 
rys, i

WARDEN-KING LTD
darbininkaai, streikavę 10 sa
vaičių, streiką pralaimėjo, Strei 
kui vadovavusi unija apkaltin- ' 
ta komunizmu. Darbininkams 
yra pasiūlyta pereiti į antiko
munistinę uniją ir tada derėtis 
dėl darbo ir atlyginimo sąly
gų.

KURIASI TABAKO 
ŪKIUOSE

Montrealiečiai (Logueuil) 
Saliamonas Kazlauskas parda
vė namus ir persikėlė gyventi 
į nupirktą tabako ūkį. Kudir
ka Augustinas su uošviu Juo
zu Stankevičium taip pat pirko 
tabako ūkį ir ten kelsis gyven 
ti kovo mėnesį. Ūkių naujaku 
Hilams geriausios sėkmės!

CANADIAN TUBE
and Steel Product Ltd, kur dir 
ba didelis būrys lietuvių, pasi
rašė, be streiko, naują sutartį, 
pag’al kurią darbo atlyginimas 
iš 1,15 dol. pakeltas ligi 1,32 
dol. ir dąrbo valandos iš 44 su
mažintos ligi 40 per savaitę.

VIKARŲ PERMAINOS AV 
PARAPIJOJE

Iš Čikagos į Aušros Vartų pa 
rapiją atvyko naujas vikaras 
kun. Juozas Aranauskas, S. J., 
buvęs Belgijos lietuvių kape
lionas, perėjęs naciui kalėjimą 
ir buvęs kacete.

A. V. vikaras kun. K. Peč- 
kys iš Aušros Vartų parapijos 
išsikėlė gyventi į Rachel St. 
1855, tel, AM 1104.

Kun. Ant. Vilkaitis išvyks
ta Amerikon, kur nežinia kiek 
laiko pasiliks,

AČIŪ 36 KALBOMIS.
W- J. Loye pardavinėja mat 

kūtes Bishop Street pašte, 
Montrealyje, Norėdamas pa
dėkoti savo neo-kanadięčiąms, 
jis paruošė didelę kortelių iš
kabą su „Ačiū“ 36 kalbomis. 
Tas dalykas iššaukė didelį su
sidomėjimą ir dėkingumą. Ši 
iškaba yra tiek daug vartoja
ma, kad ją reikia atnaujinti 
kas dešimtą dieną.

PALAIDOTI 
DU LIETUVIAI

64 metų Petronėlė Pakštie
nė turėjo sunkią vidurių opera 
ciją, po kurios ir mirė. Ji la
bai gražiai palaidota. Ja labai 
rūpinosi duktė Danutė ir žen
tas Kerševičiai.

Netikėtai mirė 29 metų An
tanas Kairys, prieš atvykimą į 
Kanadą studijavęs Šveicarijoje. 
Jo mirties priežastis neaiški: 
vieni sako, kad šidies liga, ki
ti — kad jam esą buvęs ištrauk 
tas dantys, po ko negalėję su
stabdyti kraujavimo ir miręs.

Ponios Pilkauskienės rūpes
čiu Vilties kalne, kur prieš me 
tus buvo palaidotas jos vyras, 
pastatytas gražus paminklas.

PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
POBŪVIS

Pabaltiečių moterų sąjungos 
ruošiamas lapkričio 29 d., 8 
vai. vakaro Šv. Andriejaus 
bažnyčios salėje (evangeli
kų). Tikslas — susipažinti ir 
užmegsti artimesnius plates
nius ryšius tarp Pabaltijo tau
tų. Bus ir koncertinė dalis, ku 
rią išpildys šių trijų tautų meni 
ninkai.

SAVIVALDYBĖS 
RINKIMAI

Canadian Scene praneša, kad 
gruodžio 1 d. vykstančiuose rin 
kimuose yra komunistuojančių 
kandidatų: S. Smith, J. M. 
Spense, N. Freed, Crh. Sims, 
H. McArthur, M. Reeves, R. 
Iioxer, E. Ryerson, W. Repka, 
L. Hunt, K. Levitt, M. Popoff. 
Tautiečiai apie tai informuoja
mi.

Dr. A. V ALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

NAMAS SU MAISTO KRAUTUVE.
Lietuvių rajone (Hig Park), atskirtas, mūro namas su 7 
did.bei švies, kambariais ir maisto krautuve su visais mo
derniais įrengimais (3 šaldytuvai ir tt.). Name 2 virtu
vės ir 2 vonios, Į visus kambarius atskiri įėjimai. Karštu 
vandeniu-radijatoriais-alyva šild. 2 garažai ir sandėliukas, 
didelis kiemas. Nuosavybė nepraskolinta. Prašo $18.500; 
grynais apie $ 6.000. Kaina nėra išpūsta. Geras pirkimas.
Turime pardavimui įvairiausia kaina damų, valgyklų, 
krautuvių. Tamstoms miela padės nusipirkti

Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE, 

575 Queen St. W. Toronto.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety
bės, paskolų parūpinimo, cvilinės metrikacijos ir kiti 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio
pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe
cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUŠKAITIS
932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. !'
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