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LIETUVOS MINISTERIS AMERIKAI ATSAKO l „NE 
PRIKLAUSOMOS LIETUV OS” REDAKCIJOS PATIEK 

TUS KLAUSIMUS.

Pasauline įvykių savaite

„Nepriklausomos Lietuvos” 
redakcija, žinodama, kokiu su
sidomėjimu tautiečiai — „N. 
L." skaitytojai sekė Lietuvos 
Diplomatu konferenciją Londo 
ne, jos dalyviui — Įgaliotam 
Nepriklausomos Lietuvos Mi- 
nisteriui Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse p. Povilui Žadei
kių! tuojau, vos jam sugrįžus 
iš Londono, patiekė eilę klau
simų, kuriais norėjo iš p. Mi- 
nisterio gauti daugiau apie kon 
įerencijos vaisius žinių, kurios 
papildytų oficialųjį konferen
cijos pranešimą. Deja, kaip 
dabar, atsakydamas į tuos kiau 
simus, pastebi p. Ministeris, 
„komunikatas buvo kolektyvi
nis”, todėl jam „daryti kokių 
papildymų neįmanoma” buvo. 
Redakcija, tą aplinkybę, žino
ma, turėjo galvoje, todėl ir ne- 
sistebi, kad atsakymai mus pa
siekia tiktai dabar. Kadangi at 
sakymai svarbūs ir mums daug 
pasako, tai nors ir už pavėluo
tą atsakymą p. Ministeriui ten 
ka nuoirdžiai padėkoti.

Seka „NL” klausimai ir p. 
Ministerio atsakymai.

Klausimas Nr. 1: „Kokius 
klausimus išsprendė diplomatų 
pasitarimas Londone?”

— Mano atsakymas į tai 
yra šis: čia tenka mums prisi
minti tas apystovas, kurios pri 
vertė mus susirinkti Londone 
visą kitą atidėjus į šalį. Juk 
Keutlingeno susitarimo nevyk- 
uymas privedė prie to, kad VL 
IKas atsidūrė kritingoje pade 
tyj kai jo nariai pasidalino į 
uvi .priešingas viena kitai, 
grupes 5 prieš 5 ir kada parti
nėje spaudoje pasipylė neuž
tarnauti anoniminiai priekaiš
tai nukreipti Į Lietuvos diplo
matus, ypač preš Dipl. Tarny 
bos Šefą . Mano manymu, 
bent du čia suminėti pagrindi
niai negerovės dalykai, Londo 
ne bu vo teigiamai išspręsti, bū
tent, buvo patikrintas ir kons
tatuotas visiškas vieningumas 
tarpe Lietuvos diplomatinių 
bei konsuliarinių įstaigų šefų 
atžvilgiu p. Lozoraičio kaipo 
Dipl. Tarnybos Šefo ir nusista 
lyta teigiamai (tuo tarpu lai
kinoje formoje) del savitarpio 
santykių patvarumo ateičiai.

Antras svarbus laimėjimas, 
diplomatų atsiektas Londone, 
yra tas, kad pasitarimo metu 
pradėtas su VLIKo pirminin
ku pasikeitimas telegramomis, 
kuris privedė prie susitarimo 
bendradarbiavimo tikslams ir 
buvo susitarta dėl žygių tam 
bendradarbiavimui patikrinti; 
susitarta dėl vietos ir laiko ir 
taipgi dėl delegacijų iš abiejų 
pusių sudėties. Tas ir buvo 
įvykdyta liepos 21 — 24 d. d. 
Parise. Dabar gi, VLIKo pir
mininkui pasveikus ir p. Šefui 
atvykus Vokietijon, tai gali
mas daiktas, kad jau šiomis 
dienomis prasidės kontaktas 
Paris susitarimo vykdymo tiks 
lu. Lpndon’o ir Paris susitari 
mai turi tą savybę, kad Reut- 
lingene dabar bus tariamasi 
bendrosios veiklos praktikos 
klausimais, kurie susidaro trem 
ties sąlygose bei diplomatinėse 
sferose.

Klausimas Nr. 2: Kokių pa
geidavimų ar sugestijų yra pa 
reiškę New York‘e esantieji 
VLIK’ą sudarančių grupių ats 
lovai, apie ką plačiai kalbama, 
bet gana painiai tas aiškina
ma?“

— Į šį Tomstos klausimą at 
siliepdamas galiu tiktai patar
ti, kad Tamsta kreiptumėtės į 
pačius pareiškimo atstovus per 
PLG (dabar vadinamą Lietu

vai Laisvinti Komitetas) pir
mininką, kurio naujas adresas 
yra: 4 West 57th St., New 
iork 19, N. Y.

Klausimas Nr. 3: „Kokia 
prasme Diplomatai aiškina ma- 
don įeinantį „tęstinumo” klau 
simą (Lietuvos)?“

— Kodėl Tamstai tęstinu
mo klausimas atrodo lyg būtų 
nauja mada, kada tęstinumo 
sąvoka atsirado dar prieš 15- 
VI-1940 ryšium su p. Urbšio 
telegrama. Nepriklausomos 
Lietuvos valstybinis tęstinu
mas (continuity) suprantamas 
juridine prasme. Tarptautinės 
teisės akyse, Lietuva tebėra ne 
priklausoma valstybė ir jos 
tam tikros funkcijos užsienyje 
yra vykdomos per Lietuvos pa
siuntinybes ir konsulatus. Dipl. 
tarnybos Šefas ir Lietuvos pa
siuntiniai atstovauja Lietuvos 
valstybę, nebūtinai jos tūlą re 
žimą. Didelė didžiuma valsty 
bių, su JAV priešakyje, nėra 
pripažinusios Lietuvos okupa
cijos nei aneksijos. Preziden
to Roosevelt'o žodžiais:

„It is stated that Lithuania 
has lost her independence. It 
is a mistake to say so. Lithua 
nia has not lost her indepen
dence; Lithuania's independen 
ce has only temporarily been 
put aside. Time will come and 
Lithuania will be free again. 
This will happen much sooner 
than you may expect”.

Klausimas Nr. 4: „Kas da
bar, Tamstos manymu, viso pa 
šaulio lietuviams yra svarbiau 
šia laikyti, ginti, siekti, kad 
artėtų Lietuvos didieji tiks
lai?“ ‘

— Aš norėčiau, kad Tamsta 
pats į tuos klausimus atsakytu 
met. Aš gi iš savo puses sa
kyčiau, kad kaip senieji Lie
tuvos emigrantai, taip ir nau
jieji tremties emigrantai, pri
valo daboti savo aplinkumoje, 
kad lietuvių vardas būtų ger
biamas visur ir visuo met. Kad 
kiekviename žemės kampely
je, į kur likimas mus nubloš
kė, būtų skaidriu balsu dainuo 
jama „Lietuviais esame gimę, 
lietuviais turime ir būt; tą gar 
bę gavome užgimę, jai ir netu
rim leist pražūt" Lietuvos him 
nas ir ši populiari daina tikrai 
lengvina tremties dienas bend 
ruomenei ir artina grįžimo mo
mentą į laisvą tėvynę Lietuvą.

Su geriausiais linkėjimais, 
P. Žadeikis, Įg. Ministras.
Red. pastaba. Dėkojant už 

nurodymą kl. Nr. 2, dėl kl. Nr. 
3 tenka pastebėti, kad čia bu
vo teiraujamasi ne apie šį bend 
ra valstybinį tęstinumą, kuris, 
niekam jokių abejojimų neke
lia, bet kaip tiktai apie tą, ku
rį p. Ministeris pastebi trumpu 
sakinėliu: „nebūtinai jos tūlą 
režimą”, kuris anuo metu buvo 
gyvai spaudoje linksniuojamas, 
kaip atgarsis vadinamų „astuo
nių punktų“

SENATORIUS GREEN MI
NĖJO LIETUVĄ

Tai buvo JTO posėdžiuose, 
kur buvo kalbama apie sovieti 
nę agresiją. Jis nurodė, kad 
Rusijos atstovai kalba apie tai
ką ir nepuolimą, o tuo tarpu pa 
tys su Lietuva ir kt. pasirašė 
nepuolimo sutartis ir patys jas 
sulaužė.

— Churchillis pranašauja 
Sovietų galą, lygindamas ji su 
Činhiskano Ordos likimu.

— Čekoslovakijoje mokyto
jams pagrasinta represijomis, 
kad jie laikosi objektyvizmo ir 
nelinkę vaikų raginti stoti Į ka 
rinę ruošą.

jPusmetine|PLG|ap ” valga!
PATARIAMOJI GRUPE PAVADINTA LAISVĖS 

KOMI TETŲ
Pranešimas „NL” iš New Yorko.

Lapkričio 29 d. PLG davė 
spauaai pusmetinę darbų apys 
kaitą, kurią padarė pirm. V. 
Sidzikauskas. Jis pirmiausia 
pažymėjo, kad NCFE direkto
rius lapkričio pradžioje prane
šė, jog PLG pavadinama Lie 
tuvos Laisvės Komitetu. To
liau jis apibūdino tarptautinę 
padėtį, pastebėdamas, kad glau 
džiau bendradarbiaujama su 
kitomis pavergtų valstybių, ku 
rios artimos į Pabaltijo valsty 
bių likimą (taps Rusijos „res
publikomis"), tautomis ir iš 
to susidaro geresnės veiklos 
pasekmės. P. Sidzikauskas su
mini spaudos daugelį jau mi
nėtų faktų — memorandumus, 
aktus ir tt.

Kalbėdamas apie propagan
dinės veiki >s plėtojimą, p. Si
dzikauskas pastebi, kad lig
šiolini minėjimų trafaretą reik 
tų pakeisti, tautinei demonstra- 
sijai suteikiant platesnio politi 
nio atspalvo, nesitenkinant tik 
savybės parengimu.

Prasidėjus VII JTO sesijai, 
pavergtų vidurio ir rytų Euro
pos kraštų vardu buvo įteik
tas 55 JTO nariams nota. LLK 
drauge su Lietuvos ministeriu 
Washingtone, konsultuojami 
prof. dr. D. Krivicko, paruošė 
JTO memorandumą apie agre
siją ir nepuolimą Sov. S-gos įsi 
pareigojimų ir veiksmų švieso
je. Memorandumą lapkr. 21 
d. min. P. Žadeikis su estų p. 
Kaifu įteikė JTO pilnaties pir 
mininkui L. B. Pearsonui. (Ši 
medžiaga jau naudojama posė
džiuose. Red.).

V. Sidzikauskas suminėjo 
visą eilę paruošiamųjų darbų, 
kurie taikomi dabar Rusijos

AMERIKOS
Paivairėjusios lietuviškos radi

jo programos.
Rudenį kuomet žmonės lai

ką praleidžia daugiausia namuo 
se ir klauso lietuviškų iadijo 
transliacijų, šių leidėjai pasi
stengė jas paįvairinti, j. Bud 
riko radijo valandoje klausyto
jai ypatingai domisi J. Būgos 
patiekiamomis liaudies pasa
komis ir padavimais, taipgi po 
eto Kleoto Jurgelionio gra
žia kūryba ar jo apipavidalini
mais apie mums nežinomus gar 
siuosius kitų tautų rašytojus. 
Margučio radijo valandėlėje 
sekmadieniais „keleivio lazdą 
pasiėmęs" vėl p. Vytautas Kęs 
niūnas mus pavedžioja po gra 
žiąją Lietuvos šalį ir savo ne
paprastai gražiais perduoda
mais vaizdais apie Lietuvos vie 
toves, perkelia nors valandėlei 
laiko mus pagyventi ten, kur 
banguoja Nemunas, Dauguva 
ir Šešupė mylima. S. Barčiaus 
valandėlėje Bal. Brazdžionis 
informacijomis iš pasaulio lie
tuvių gyvenimo suteikia vaiz
dą, kaip gyvena ir kuriasi lietu 
viai laukdami sugrįžimo ryto 
svečiose šalyse.

Lietuviškas žodis erdviose 
patalpose.

Mums džiugu ir malonu 
konstatuoti faktą, kad lietuvis 
savo spausdinto žodžio neuž
miršta. Kalbama apie lietuvių 
knygyną Čikagoje, kurio savi
ninkas p. M. Zablockas suge
bėjo puikiai išvystyti ir gra
žiai sutvarkyti. Knygynas yra 
stambiausioje lietuvių kolonijo 
je — Bridgeporte 3322, So. 
Halsted St., Ten gaunama pa
skirais egzemplioriais ir geriau 
šiai informuotas Kanados lietu 
vių savaitraštis „Nepriklauso
ma Lietuva". 

okupuotųjų kraštų atstatymui 
ligi elektros jėgainių sudarymo 
imtinai. Tam reikalui ir augš 
tojo mokslo stipendininkų šie
met jau yra 26. Organizuoja 
mi specialūs kursai. Aiškinami 
santyMų su Lietuvos kaimy
nais klausimai.

Sumegzti ryšiai su Izraelio 
valstybe.

LLK pristačius, prof. čir. J. 
Pajaujis yra priimtas dirbti 
Kongreso bibliotekoje Wa
shingtone.

Konferencijoje dalyva. o ir 
gen. konsulas J. Budrys. Jis 
pateikė pluoštą gražios infor
macijos.

Visų pirma p. Budrys pažy
mėjo svarbą Lietuvos suvereni 
nių institucijų buvimą ir JAV 
vyriausybės jų pripažinimą. 
Lietuvos konsulatui tenka įvai 
rios palikimų bylos tvaikyti. 
Šiandien konsulato dispozici
joj yra apie 100.000 dol. pali
kimų. Jei atsiranda įpėu niai, 
jiems išduodami paveldej.mai. 
Bet daugelio Įpėdiniai gre.čiau 
šiai yra Lietuvoje. Sovietų ats 
tovybė mėgina stoti teisme už 
„savuosius" piliečius, bet Ame
rikos teismai sovietinių Įgalio
jimų nepripažįsta, o sprendžia 
□ylas pagal Leituvos konsulo 
Įrodymus. Todėl esą labai svar 
du, kad visi naujai atvykus.e- 
J Austu konsulatui savo adre 
sus, nes per tai surandamos 
giminės.

K nsulatui tenka ne tik tvir 
tinti įvairius dokumentus, bet 
daug išduoti, naujų. Ypač daug 
išduodama pakaitalų apie bai- 

iv..iri: : ok ’klac, kai
musų piliečiai neturi su savimi 
diplomų. Jūsų k< r.

NAUJIENOS
Gražiai kuriasi.

Musų mielas „Neprikl. Lie
tuvos“ prenumeratorius ir pla
tintojas p. Vytautas Pau.aus- 
kas su šeima, neperseniai at
vykęs iš Prancūzijos, Ply
mouth mieste Pennsilvanijoje 
įsigijo nuosavus namus ir da
bar atsistojęs „stipriau ant ko
jų" skaito daugeli mūsų laik
raščių. Linkėtina geriausia 
sėkmė.

Didžiulis koncertas.
Gruodžio 28 d. Čikagoje Or

chestra Hali „Margutis" ren
gia lietuviškos muzikos koi - 
certą, kuriame Čikagos simfo
ninis orkestras, susidedantis iš 
>0 asmenų, diriguojant muzi
kui Aleksandrui Kučiūnui iš
pildys geriausius lietuviškos 
muzikos kūrinius. Taipgi bus 
išpildyta ir dar ligšiol negir
dėtos, bet įdomios lietuviškos 
dainos. Tikimasi, kad Į šį kon 
certą atsilankys ir iš tolimesnių 
Amerikos bei Kanados v.eto- 
vių lietuviai.

Užjaučia lietuvi nelaimėje.
Ply mouth Pa., USA, p. Sta 

sys Jonaitis darbe susižeidė ko 
ją. Jam, ištiktam nelaimės, 
viešą užuojautą reiškia pp. Pati 
lauskų šeima.

J. Janulaitis.

BALF NEW YORKO VA
JAUS PABAIGTUVĖS.
Pabaigtuvių koncertas pra

ėjo dideliu pasisekimu. Didžio 
ji Lost Battalion salė buvo pil
na, per tūkstanti žmonių. Be 
to ten pat surinkta aukų 1.163 
dol. Dalyvavo 4 chorai ir .3 
solistai.

— Indokinijoje labai stip
riai puola komunistai. Tai jau 
karas, koks vyksta ir Korėjoje.

NE TIEK APIE PRAEITĮ, 
KIEK APIE ATEITĮ

Šią savatę posaulinė politi
ka sukasi daugiau apie ateitį, 
negu apie dabartį. Laukiama, 
ką Eizenhoveris parsiveš iš 
Korėjos. Tam reikalui krei
piamas ypatingas dėmesys, nes 
jis rinkiminėje kovoje pasakė 
turįs receptą,

KAIP BAIGTI KORĖJOS 
KARĄ.

Tai yra sunkus klausimas, 
nes Višinskis savo ir Kinijos 
vardu kompromisinį Indijos 
pasiūlymą atmetė. Viena, ką 
Eisenhoveris turi realaus, tai 
tą, kad gali panaudoti Čiang- 
kaišeko kariuomenes perkėli
mą į Korėją ir galimą, ryšium 
su tuo, Kinijos pabėgėlių pri
traukimą kovoti už Kinijos lais 
vę. Bet, reik palaukti.

Nemažu susidomėjimu žmo
nija sekė Prahos „teismą", ku
riame Rusija išvystė antisemi
tizmą. Teismo sprendimas jau 
iš anksto buvo žinomas, kaip 
jau dabar galima tvirtinti, jog 
to pačio likimo laukia Lenki
jos Gomulka ir Rumunijos 
Pauker, o, gal, kiek vcaau ir 
Paleckis su Sniečkum ir 
Preikštu.

Kas įdomiausia, tai faktas, 
kad

Išalkintas Trockio Žudikas
Prieš tūlą laiką „NL" buvo 

ilgokas straipsnis, kuriame pla 
čiai buvo aprašytas Trockio 
nužudymas ir konstatuotas fak 
tas, kad nežiūrint didelių ne 
tiktai Meksikos, bet ir kitų 
valstybių tarptautinio garso 
specialistų Krimmoiogų pastan 
gų, IrocKio žudikas vis dėlto 
neišaiškintas. Bet, kai buvo ra 
šomi šie teigimai, faktinai jau 
tas žudikas buvo išaiškintas. 
Tai yra labai įdomus dalykas, 
kuris reikia nors ir trumpai su 
minėti. Jį plačiai aprašo M. 
Bloom spalio mėnesio „True" 
žurnale straipsnyje ,,Stalin's 
No 1 killer“.

Dvylika metų Trockio žudi
kas, pasivadinęs Jacson Mor- 
nard, la.^'o užčiaupęs lūpas ir 
ne vienu žodžiu neišduoda pa
slapties. Ikišiol tiktai buvo su 
žinota, ir tai jam nepasisakant, 
kad jis, dėdamasis prancūziškai 
kalbančiu ir kitų kalbų nemo
kančiu, kad jis moka ispanų ir 
rusų kalbas, nors jis, tą ligšiol 
neigia. Ir daugiau nieko. Bet...

1950 m. Paryžiuje vyko tarp 
tautinis knminologų suvažiavi 
mas, į kurį nuvyko ir Meksi
kos miesto universiteto krimi- 
nalogijos profesorius Dr. A. 
Quiroz. Grįždamas iš Pary
žiaus, pakeliui jis užsuko į Mad 
ridą ir ten visai pripuolamai se 
kimo įstaigoje, pagal jo turė
tus žudiko pirštų nuospaudus, 
per 82 sekundes jis gavo vi
są paslaptį. Kadangi Jakson 
Mornard, ištikrųjų — Ramon 
Mercader del Rio, gyveno Bar 
celonoje, tai prof. Quiroz Bar 
celonoje ir dar- vienoje vietoje, 
kurios nepasako, jis sužinojo, 
kad Trockio žudikas po pilieti 
nio Ispanijos karo buvo pabė
gęs į Maskvą, ten gavo apmoky 
mą ir visus nurodymus, ka.j 
Trockį nužudyti. Paskui su
klastotais dokumentais Jack- 
son Mornard vardu jis nuvyko 
Meksikon ir ten jau aprašytu 
būdu Trockį nužudė.

Pirštų nuospaudos Ispanų 
policijoje atsirado tokiu keliu, 
kad jis buvo pagautas organi
zuojant Ispanijos komunistus, 
už ką buvo ir kalinamas, bet 
iš kalėjimo pabėgo, ir per Bel
giją atsidūrė Meksikoje.

ČEKOSLOVAKIJOS KOMU 
NIZMO MAURUS PAAUKO 
JO KARTUVĖMS UŽ GRA 

ŽIAS ARABŲ AKIS.

Niekam nepaslaptis, kad visi 
Čekoslovakijos komunizmo kū 
rėjai ir vykdytojai, kaip kom
partijos gen. sekretorius Slans- 
kis, užs. r. min. Clementis, ir 
visi kiti, buvę ministerial, par
tijos viršūnės nuteisti pakar
ti dėl to, kad prisigerintų ara
bų valstybėms.

Be to, Prahos teismas dar 
kartą įrodė, kokia supuvusi ta 
komunistų partija. Visi nu
teistieji teisme pasisakė, kad 
jie buvę svetimų valstyoių šni
pai, išdavikai, provokatoriai, 
kyšininkai, sabotažimnaki, par
sidavėliai ir tt. Ir visi tie bjau
riausi žmonės buvo komunistų 
partijos viršūnėse, ilgus metus 
sudarė valdžią, tvarkė gyveni
mą. Ko gi verta tokią parti
ja, kurioje metai iš metų tik
tai ir suka lizdus visokį parsi
davėliai, išdavikai, kyšininkai 
ir visokiausi kenkėjai? Ir taip 
visi sovietiniai teismai, ne tik
tai Čekoslovakijoje, bet ir Bul
garijoje, ir Vengrijoje ir pačio 
je Rusijoje tą įrodė. Taigi iš 
šaknų supuvusi partija. O jei
gu tokia partija, tai ir visa jos 
tvarka tokia yra.

,—sg- ——‘ii — ai—_

Toje vietoje, kurią prof. Qui 
roz laiko paslapty, jam pasise
kė sužinoti visas smulkmenas. 
O jos yra įdomios. Pasirodo, 
toje vietoje buvo pagautas slap 
tas radijo siųstuvas, km f val
de asmuo, atvykęs iš Maskvos 
tiktai prieš 6 mėnesius. Pas tą 
asmenį kratos metu buvo ras
ta užrašų knygelė, kurioje bu
vo surašyti svarbūs šiai bylai 
asmenų adresai. Tardant si ra 
dijo siuntėją, kuris tieke iš Is
panijos Maskvai slaptas žinias, 
sužinota, kad jis Maskvoje gy 
veno tame pačiame pensione, 
kuriame gyveno ir Trockio žu
diko motina, žmona ir brolis. 
Jie atvirai kalbėdavosi, kad jų 
sūnus, brolis ir vyras yra nužu 
dęs Trockį, už ką jis sėdi Mek
sikos kalėjime ir jo joms jau 
neteksią pamatyti. . . Žudiko 
žfnona ten mirė džiova, brolis 
baigė aviacijos technikos mo
kyklą, o motina, kai pats žudi
kas idealiai laikė paslaptį, Sta 
lino 1941 metais buvo apdova
nota augščiausiu — Lenino or 
denu...

Dabar žudiko motina gyve
na Paryžiuje, tur būt gavusi 
specialius Maskvos nurody
mus ; brolis tebegyvena Mask
voje, kitas Ispanijoje. Kaip 
ten bebūtų, Trockio žudikas po 
12 metų vis dėlto išaiškintas. 
Išaiškinta, kad jis yra Maskvos 
pasiųstas, žinoma, ne be Sta
lino žinios, apie ką kalba ir Blo 
om straipsnio pavadinimas.

Dabar jau žinoma, kad Tro 
ckio žudikas iš Meksikos kalė
jimo pats neina. Jis tai galėtų 
padaryti, bet. . . Yra daug prie 
žasčių, kodėl jam geriau pasi
likti kalėjime, galimas dalykas, 
visą gyvenimą. Tai yra tos pa 
čios priežastys, dėl kurių nie
kas nieko nedaro ir jo moti
nai. Juk ką nors pakliudžius, 
tuojau atsivertų begalės naujų 
paslapčių, kurių Maskva tikrai 
nenori. Bet, reikia spėti, kad 
atidengus žudiko asmenį ir iš
aiškinus jo visą giminę ir.net 
itplinkybes, kuriomis viskas bu 
vo suplanuota ir padaryta, yra 
vilčių, kad netrukus truks ši 
bjauri votis ir atidengs dar vie 
na, bet labai svarbią, komunis
tų veiklos detalę.

ir.net
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Statykime ryžto^’j 
paminkląLluU

Gyvendami sunkius tarptau
tinių nesantaikų laikus, kuriuo 
se ir mūsų nedidelei tautai ten 
ka pakelti nepaprastai dideles 
skriaudas, juo skaudesnes, kad 
ji, būdama rami ir taikinga, di 
džiųjų ir plėšriųjų tautų yra 
priversta kentėti tas nuoskau
das, kurių ji nei užsitarnavo, 
nei kuo nors prie jų įvykimo 
prisidėjo. Visas pasaulis žino, 
kad Lietuvos valstybė buvo tik 
rai neutarli. Bet plėšriųjų kai 
mynų, nežiūrint nieko, buvo už 
pulta, pavergta ir naikmama 
be mažiausių skrupulų.

Tokia būsenaį laisvės ir sa
varankiškumo siekiančią ir am
žiais kovojusią ir tebekovojan 
čią lietuvių tautą tuo pačiu 
Įpareigoja. Kiekvienas sąmo
ningas tautos sūnus bei tautos 
dukra jaučia moralinę pareigą 
būti kovojančios tautos daly
viu bei dalyve. Kiekvienas pat 
riotingas, o tuo pačiu ir sąmo
ningas, tautietis Tėvynėje da
lyvauja pasipriešinimo sąjūdy
je prieš okupaciją ir okupan
tus : vieni kovodami ir žūdami 
partizanų eilėse, kiti pasyviu 
pasipriešinimu, treti kitais bū
dais, tiktai jiems vieniems te
žinomais.

Ir mes, vieni seniau Kana- 
don atvykę, bet visada ją atsi
mindami ir jai gero norėdami; 
kiti, atvykę su tremtinių ban
ga, jau pergyvenę ir nacių ir 
bolševikų pirmąją okupaciją, 
savo kūnu ir siela patyrę ir sa- 
vo asmenines ir tėvynei Lietu
vai padarytas skriaudas, kurios 
okupanto tęsiamos ir mūsų la
bai gerai įsivaizduojamos, — 
visi mes jaučiame Įsipareigoji
mus mūsų tautai ir Tėvynei.

Be abejojimų mes visi nori
me, kad šie laikai mūsų emigra 
cijoje ir tremtyje neliktų be 
pėdsakų. Visi mes jaučiame ne 
rašytą ir mums neįsakomą pa
reigą kuo nors prisidėti, kad 
liktų žymūs dabartinės mūsų 
būsenos pėdsakai. Žinoma, ge
ri, gražūs, pasididžiavimą ir pa 
sigrožėjimą kelią pėdsakai. 
Kaip kad didysis mūsų tautos 
kėlėjas, skatintojas Į veiklą ir 
realus ateities kūrėjas Vincas 
Kudurka kad sakė, — mes no 
rime palikti tokius pėdsakus, 
kurie ir būsimoms kartoms by 
lotų, jog žmonėmis esame bu
vę.

Tokių darbų, kurie liudytų 
mus buvus sąmoningais tau
tos žmonėmis, yra daug. Ir

mes daug jų dirbame. Vienas 
tokių darbų, bet vienas ryškiau 
siu, yra ir Lietuvių Enciklope
dijos išleidimas. Galima teigti, 
kad Lietuvių Enciklopedijos 
išleidimas bus tas darbas, 
kuris galės būti mūsų šių sun
kiųjų laikų paminklu.

Akivaizdoje tūlos mūsojo gy 
venimo, mūsųjų tarpusavio san 
tykių bei realybės, su didele 
patikimybe galime spėti, kad 
Lietuvių Enciklopedijos išleidi 
mas gali būti didžiausis šių lai 
kų mūsų paminklas.

Todėl visus tautiečius ir 
anksčiau čia atvykusius ir čia 
gimusius bei čia, Kanadoje, au
gusius, ir naujai atvykusius ir 
jau Lietuvoje palikusius 9 Lie 
tuviškos Enciklopedijos to
mus, — visus tenka kviesti į 
šią didelę talką — pastatyti šių 
sunkiųjų tautos laikų pamink
lą — prisidėti prie Lietuvių 
Enciklopedijos išelidimo.

Vienintelis ir visai papras
tas prisidėjimas prie to svar
baus uždavinio — yra Enciklo 
pedijos užsiprenumeravimas. 
Vienintelis įsipareigojimas, 
kad Enciklopedija bus išpirk
ta, t. y. — kai iš spaudos bus 
gautas jos tomas, jis bus ap
mokėtas.

Norisi ta proga priminti, 
kad Tėvynėje Lietuvoje Enci 
klopedijos leidimas 
tas. Okupantai jos 
leidžia. Todėl šis 
kaip tiktai užpildys 
okupanto daromą didelę kultū
rinę spragą.

Caras buvo atėmęs lietuvių 
tautai spaudą, o diktatorius 
Stalinas jai atėmė Enciklope
diją ir ruošiasi atimti lietuviš
ką spaudą. Stalinas neišgalvo 
jo nieko nauja, — jis eina caro 
pėdomis, tiktai yra nepalygina 
mai žiauresnis ir pikčiausių su 
manymų.

Visa tai turėdami prieš akis 
ir jausdami Tautai ir Tėvynei 
įsipareigojimų, nieko nedelsda 
mi, visi kaip vienas, užsipre
numeruokime Lietuvių Encik
lopediją. Atsiminkime, kad ir 
Lietuvių Rašytojų Draugija 
pasauly prie to kviečia.

Red. pastaba: Visai Kana
dai Enciklopedijos reikalu in
formacijas duoda „NL“ red., 
kur gaunami ir prenumeravi
mo blankai. Prašoma kreip
tis adresu: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

sustabdy- 
toliau ne- 
išleidimas 
Tėvynėje

PASIKALBĖJIMAS SU AUS TRALIJOS LIETUVIŲ BEN 
DRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOS 

PIRMININKU J. VAIČAIČIU
padėties nąžinojimą. Paste
biu, kad dėt to ALB Kr. V- 
ba pasisakė ir Jūs, Pone Redak 
toriau, tą V-bos 
gausite.

2. Kodėl iškilo 
Bendruomenės 
priimtos VLIK‘ui rezoliucijos, 
kurią aš randu parašyta nei 
užgaulingu būdu, nei kaip 
nors nekultūrirfgai?

— Tamsta turite galvoje 
1951 m. gruodžio mėn. 24 — 
30 dienomis ALB Tarybos 
suvažiavimo Melbourne rezo
liuciją VLIKui, kun buvo 
bendra tvarka pasiūlyta, dis
kutuota, perduota Redakcinei 
Komisijai perredeguoti ir po 
to, daugumos tuo metu suva
žiavime dalyvavusių, buvo pri 
imta. Ginčas, atrodo, kilo to
dėl, kad kai kurie Tarybos na
riai karštai gynė tezę, jog AL 
B. Tarybos suvažiavimas netu 
n net teisės VLIK’ui nei nu
rodymų, nei patarimų bei pa
geidavimų reikšti, o kita dans 
buvo nuomonės, kad suvažiavi 
mas turi ne tik teisę, bet ir pa 
reigą reikšti rinkėjų valią, da
rant vienokių ar kitokių su
gestijų Vyriausiai Lieutvos 
laisvinimo institucijai — VLi 
K’ui. Priimtoji rezoliucija su 
gestionavo galimai greitesni 
iVLIKo susitarimą ir glaudes- 

lietuvių nesutarimų priežastys? jnį bendradarbiavimą su Lietu- 
wos Diplomatais, Mažosios Lie 
Ituvos atstovo Įsileidimą i VU 
Ką ir atsisakyti viso to, kai 
galėtų sunkinti bendrosios ko
vos kelyje. Šia proga prijui 
giu ir pačios rezoliucios nuo
rašą (ji „NL“ jau buvo pa
skelbta š. m. 2(248) n-ry).

— Gal Australijos lietuviai 
nesidomi Vyriausiojo mūsų re
zistencinio organo veikimu, jo 
darbais išlaisvinti Lietuvą?

— Kad Australijos lietuviai 
domisi, seka ir reikiamu laiku 
reaguoja, tai rodo ir čia iškel
tos rezoliucijos atvejis mūsų 
kovos dėl Lietuvos išlaisvinimo 
eigoje. Susirinkimuose įvai
rūs klausimai yra gana plačiai 
diskutuojami ir apie išvadas in 
formuojamos atatinkamos insti 
tucijos ar asmenys. Didžiausią 
savo dėmesio ir pastangų dali 
ALBnė skiria kas kart augan
čiam ir stiprėjančiam Austra- 

Ilijos lietuvių organizuotumui 
ir darniai veiklai, bei bendradar 
biavimui garantuoti. Kad tas 
darbas vis didėja ir sunkėja — 
rodo mūsų organizacijų ir ins 
titucijų gausumas. Susiorgani

„Neprklausomos Lietuvos“ 
redakcija, suprasdama visur, vi 
suose kontinetuose, gyvenan
čių lietuvių bendrumą bei jų 
tikslų tapatybę ir norėdama Ka 
nados lietuvius spažindinti iš 
tiesiogių, lietuviškąją bendru© 
menę siejančių, šaltinių, krei
pėsi į kituose kraštuose esan
čių bendruomenės orgarązacijų 
vadovybes ir paprašė jas pain 
formuoti Kanados lietuvius 
apie savo veiklos teigiamas ir 
neigiamas savybes, pastebėtas 
jų gyvenime, kad ir mūsų, Ka 
nados lietuvių, veiklą galima 
būtų tobuliau vystyti.

Australijos L. Bendruome
nės Kr. V-bos pirmininkui p. 
J. Vaičaičiui buivo parašytas 
maždaug tokio turinio laiške
lis: Kanados lietuviai, nors ir 
toli nuo Jūsų, Australijoje ap
sigyvenusių, būdami, gyvai do 
misi kiekvienu Jūsų gyvenimo 
ir Jūsų veiklos reiškiniu ir nuo 
širdžiai nori Jus suprasti. „N. 
L.“ red., stebėdama Australi
jos lietuvių Bendruomenės gy 
venimą ir jos vystymosi ke
lius, susiduria su tūlais neaiš
kumais, dėl kurių spaudoje ma 
to ginčų, kurie tačiau iš tolo 
neatrodo siekią klausimų es
mės ir gelmės, — todėl prašo 
viešai atsakyti:

1. Kokios yra Australijosl

pasisakymą

ginučas dėl 
suvažiavime

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos"’ 

prenumeratos
IR PARAGINKIME KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

paramos efektingumą tiek pa
tiems Vyr. Organams, lygiai 
kaip ir vietinei ALB Vadovy
bei. Suprantama, finansiniai 
sunkumai supančioja visokiau
sią veiklą. ;

Be to, konkrečių rezultatų 
iš vadovauajnčių organų veik 
los stoka psichologiškai vei
kia ir į bendruomenės nuotai
kas bei jos darbo sėkmngiumą. 
Sis neigiamas rezultatas yra ap 
gailėtinas, bet kol nebus ras 
ta vienybė viršūnėse, neišven 
giamas ir žalingas.

partinio skaldymosi nuotaika, 
jei prasilenkiama su toleranci
jos principu.

Iš to išeinat ir gaunasi pra
silenkimas nuomonėse tarp 

- Vyr. Laisvinimo organų ir pa 
sidrų bendruomenių, o tas pra 
atlenkimas, sąmoningas ar ne 
sąmoningas, apgalvotas ar atsi 
liktinis ir sukelia ilgesnes ir 
bereikalingas diskusijas. Jei 
partinė politika ir iš jos išei
nanti veikla būtų neišvengia
ma, jei ji būtų subordinuota 
iki tam tikro laipsnio vyriau- 

5. Kokios pagrindinės tų ne šiam visų partijų tikslui ir ne 
sutarimų ir ilgų diskusijų prie 
žastys?

ATSAKYMAS „TŽ“ IR JŲ BENDRADARBIAMS 
„TŽ“ vis landžioja, anot J. 

Čingos, „pakluonėmis“ ir vis 
siūlo „NL“ reformas. Kažin, 
kad taip „TŽ” patys pagalvo
tų apie savo reformas? Pav.: 
kad ir nustoti kabinėtis prie 
„NL”? Ko „TŽ“ rėkia iš „N.
L. ”? Ko jos iš „NL“ nori? Te 
g ui bent aiškiai pasisako.

„NL“ gali trumpai „TŽ“ at
sakyti: Pasižiūrėkite patys į 
save. Pav., kodėl „TŽ“ Liet. 
Fronto ir jo veikėjų pareiški
mus deda visus ištisai, o prel.
M. Krupavičiaus ir Dr. P. Kar 
velio pareiškimus netiktai trum 
pina, bet ir netiksliai dar atpa
sakoja? O juk vienos ir tos pa 
čios „TŽ“ partijos žmonės.

„TŽ“ red. deda J. čingos iš 
sigynimus to, ką jis pasakė ir 
kas viešai Kr. Tarybos suva- 
žavime buvo konstatuota, nors 
„TŽ“ red. pats tą girdėjo.

„TŽ“ leidžia J. Čingai skelb

ti prasimanymus, kad Karde 
lis siekęs 'load „Krašto Tary 
ba būtų renkama pagal parti 
jų - grupių sąrašus visam kraA 
tui“. Tą, teisa, siūlė VLIK 
pirm., M. Krupavičius, bet nr 
Tarybos suvažiavime, o KLB- 
LOKui. Todėl „TŽ“ gerai ži 
no, kad J. Činga akiplėšiškai 
meluoja, ir vis dėlto jo tuos me 
lūs deda.

„TŽ ” redaktorius, buvęs 
pirmininku, kai buvo renkama 
KLCT ir gerai žinodamas, kas 
joje dalyvauja, pasigauna ir p. 
Pagirio prastai informuotą ži
nelę ir ją pučia. „TŽ“ red. grei 
čiausia žino, kas sudaro „NL“ 
Red. Kolegiją ir vis dėlto jam 
miela plačiau skleisti dulkes.

Po šito belieka tiktai paklaus 
ti: o kur katalikiškoji moralė, 
apie kurią taip iškilmingai „T. 
Ž.“ rašo?

— Pirmiau negu atsakyti ' 
šį klausimą, tektų išsiaiškinti 
sąvoką „nesutarimai“. Mane 
manymu, nuomonių nevienodu 
mas įvairiais pasaulėžiūriniais 
politiniais, ekonominiais ir ki 
lokiais klausimais negalima 
būtų vadinti „nesutarimu“, 
nes yra natūralu, kad atskiri 
žmonės ar grupės turi savo nu 
sistatymą ir savo nuomonę. 
Jeigu nesutarimo kas nors jieš-l 
kotų Australijos lietuvių tarpeį 
Tėvynės laisvinimo kovos ba
ruose, tai to jis čia neras. Tie
sa, mes padiskutuojam tos ko
vos metodus ir preimones, bet 
visados savo kelius suvedame į 
vieną Tisklą, t. y. Lietuvos iš* 
laisvinimą. 1949 m. gruodžio 
m. 29 d. buv. Australijos Lie
tuvių Draugijos atstovų šuva-: 
žiavimo nutarimu Australijos: 
lietuviai vieni pirmųjų įsijun
gė į Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenę. Tas nutarimas te-i 
buvo įvykdytas tik 1950 m.j 
gruodžio mėn. 29—30 dd. įvyj 
kusiame atstovų suvažiavime, Į 
kai jau atskiri buv. Australijos 
Lietuvių Dr-jos skyriai persi-! 
organizavo į ALB paskirai, nes zavo Lietuvių Kultūros Fon- 
C. V. suvažiavimo nutarimo 
vykdymą buvo užtęsusi. Ran 
du reikalinga pasakyti, kad 
ALB savaitraštis „Mūsų Pas
togė“ kurį laiką gal ir buvo di 
džiausiąs Australijos lietuvių 
„nesutarimų“, teisingiau nesu 
sipratimų objektu.

„Mūsų Pastogė“ ilgesnį lai
ką skaitytojus lankiusi kaip 
Australijos L D-jos organas, 
vėliau leidėju ir savininku pa
sirašiusiam p. A. Baužei ir ją 
sujungus 1950 m. prieš suva
žiavimą su tuo metu ėjusiu mė 
nesiniu hektografuotu L. Ka
talikų D-jos žurnalu „Užuo
vėja“ buvo mėginta padaryti 
privačia nuosovybe arba vienos 
krypties bei organizacijos laik 
raščiu. Visuomenė įdėjusi tam 
tikrą sumą ir, persiorganizavus 
buv. L-vių Dr-jai į AL Bend
ruomenę, su tuo nusavinimu 
nesutiko, dėl ko ALB Apylin
kių susirinkimuose ir Tarybos 
suvažiavimuose šis klausimas 
nuolat būdavo keliamas, pave
dant Kr. V-bai „Mūsų Pasto
gę“ perimti, kol po ilgesnių 
perturbacijų tas ir buvo pada
ryta taikiu susitarimu. Dėl ši 
to kai kas, suprantama, nėra 
patenkintas ir neperseniai Ka
nados „Tėviškės Žiburiuose“ 
tūlas australietis parašė klai
dinančią ir pilną insinuacijų in 
formaciją apie A-lijos L-vių B- 
nę, „Mūsų Pastogę“, jos re
daktorių, kolektyvą bei Kr. 
V-bą, net asmenis. Drįstu teig 
ti, kad po australiečio slapy- 
varde pasislėpęs asmuo ir sie
kia organizuoti nesutarimus ir 
nesusitarimus, bet to negalė
damas įvykdyti Australijoje, 
savo tikslams panaudoja toli 
nuo Australijos gyvenančių lie
tuviški) laikraščių redaktorių

aktyviai reiškiasi. 
Baltrūno įsteigta 
lietuvių Sporto 

steigėjo perduota

— Šis klausimas, prie aplin 
kybių, būtų buvęs nebereikalin 
gas 1952 metais, jei atatinka
mos institucijos būtų norėju
sios darnaus ir efektingo dar
bo ir vaisių praeddant 1944-ais 
ir tęsiant darbą vėliau. Atsa
kant į šį klausimą šio momen
to akivaizdoje ir tik siejant su 
juo santykius ,tarp Vyr. Lais 
vinimo organų iš vienos pusės 
ir Australijos L, B-nės iš kitos 
pusės, galiu pareikšti tik savo 
asmenines, ne b-nės, pažiūras.

Pagrindinis nesutarimo šal 
tinis nebereikalingas definici
jos. Jei iš to šaltinio augan
čios srovės skirstosi } atskiras 
šakas, bendros jėgainės sta-i 
tyba sunkiai įmanoma, o ir Į j

siektų dominavimo — būtų 
toleruotina ir konstruktyvi.

Baigiant noriu atkreipti dė
mesį į tai, kad dabartinės Aus 
tralijos L-vių B-nės Kr. V-bos 
veikloje nesivadovaujama nei 
partiniais, nei asmeniniais su
metimais, o dirbama Lietuvos 
išlaisvinimui glaudžiame tarpu 
savy bendradarbiavime.

Australijos lietuviai dirba ne 
mažiau palyginus su kita s 
kontinentais, atsižvelgiant i tu 
rimas sąlygas ir dirbančiųjų 
kadrą, nuoširdžiai ir kietai T ė 
vynės laisvinimo kovos lauke, 
ilgėdamiesi dienos, kada mūsų 
laivai galės mesti inkarus gau
tosios šalies laisvajame uoste.

į Nuoširdžiai dėkoju Tamstai, 
iPone Redaktoriau, už malonų 

__ | dėmesį atkreiptą Į Austrai!jo., 
gaunama energija susilpnėja. ^Lieatuvių Bendruomenės ved<- 
Kadangi Vyr. Laisvinimo or
ganas susidaro iš atskirų po 
Etinių srovių atstovų, kurių, 
gal būt dalis, nesugeba 
ar nenori derinti visų savo 
jėgų vienam ir tik vienam tiks 
lui — Lietuvos išlaisvinimui 
tų vadovų agentai — asmenys 
paskiruose kontinentuose ir 
bendruomenėse gauna direkty
vas ar paskatinimą elgtis pagal 
srovės liniją, tuo įnešdami no 
ra ir neefektyvią bet vis dėlto susiorganizavusiai 
nepageidaujamą darbą desorga Lietuvių Bendruomenei, 
nizuojančią veiklą, ar bent su 
kuria tam tikrą silpninančią at 
mosferą. Savaime sudaroma

lą bei rūpesčius. Tamstos pa
vyzdžiu sekdami, galėtume tar 
pusavyje gražiausiu būdu išs: 
jiškinti daugelį klausimi} ir pro 
blamų ir pasiekti tokio solida- 

4rumo laipsnio, kokio trokšta 
kiekvienas lietuviškosios visa© 
menės veiklos darbuotojas.

Malonėkite taipogi perduo
ti per Jūsų redaguojamą laik
raštį mūsų nuoširdžius sveiki 
uiinus ir linkėjimus galutinai 

Kanados

Jūsų
J. Vaičaitis, 

ALB Kr. V-bos Pirmininku;

das, kuris 
Pono L.

Australijos 
Apygarda, 
ALB Kr. V-bos žinion. Jsteig 
tas Tautos Fondas, 1951. V. 
25, kuriam nemažai aukoja
ma. Prie Kr. V-bos sudarytos 
įvairios Komisijos specialiems 
reikalams bei klausimams 
spręsti ir vykdyti. ALB Kr. 
V-ba palaiko ryšį su VLIKu, 
Vykdomąja Taryba, diploma
tais ir kitomis lietuviškomis or 
ganizacijomis kaip vietoje taip 
n kitouse kontinentuose. Stei
giant pirmąją lietuviškąją 
spaustuvę, Australijoje, tautie 
čiai gausiai atėjo talkon su
teikdami reikalingą materialinę 
ir moralinę paramą. Turime du 
lietuviškus laikraščius, kurių 
vienas nuo šm. rugpjūčio mėn. 
1 d. yra Bendruomenės nuosa
vybė.

4. Jeigu taip nėra, tai kodėl 
gyvai nereaguojama, kad Lietu 
vos laisvinimo darbai vyktų bū 
terrt taip, kad patenkintų dau 
gumą lietuvių?

— Australijos L. B-nė su
daro tilk mažą dalį pasaulio lie
tuvių, todėl negali monopoli
zuoti savo nuomones mūsų 
Lietuvos laisvinimo politikoje. 
Prie to tenka pridurti, jog mū
sų, t. y. Australijos L-vių 
nės ar kitų bendruomenių 
akcijos bei pageidavimai 
visuomet rasdavo tinkamo 
garsio ar supratimo. Todėl bū
tų netikslu tęsti pageidavimų 
virtines mūsų vyr. Laisvini
mo organams nesulaukiant svei 
kų rezultatų. Iš to seka supran 
tarnas visuomenės abuojumas 
Vyr. Laisvinimo organų veik
la ir tos veiklos sėkmingumu. 
Tai ypąč paveikia finansinės;

ATSAKYMAS BIMBAI
Į mano „NL“ 46 nr, iš 1952. 

XI. 19. straipsniuką „Lapkri
čio 23 dienai“ atsiliepė JAV 
komunistų „Laisvėje“ A. Bim
ba, jis susirūpinęs dūsauja, kas 
lietuviškus dalinius iš V. Vokie 
tijos ves Vilniun, nes gen. Ei- 
senhoveris bus labai užimtas 
Baltojo Namo reikalais.

Būk Tamsta, Bimba, ramus 
ir dėl to nesirūpink. Pasi
klausk bet kurį kariuomenėje 
tarnavusį vyrą ir Tamstai pa
aiškins, kad jeigu yra vaiskas, 
tai yra ir vadai, o juos gen 
Eisenhoveris ir asmeniškai pa 
žįsta, nes ne kartą lankė mū 
su dalinius, kalbėjosi su vadais 
ir gyrė vyrus. Jie turi pagyri 
mų ir rastu.

Tamsta nesirūpink, nors Kar 
delis dėl garbingo amžiaus šios 
misijos atlikti negalės, nors 
esu tikras, kad labai norėtų, 
be to ir spaudos darbas yra

Padėkime tautiečiams
Tąsa iš praeito numerio.

77. Brakauskienė Marija, (13 
b) Feldmoching-Schleissheim, 
b. Munchen, Reg. Lager. B.
50. Vyras ir vaikas ligoniai.

78. černevičienė Stasė, (13 
b) Feldmoching-Schleissheim, 
b. Munchen, Reg. Lager, B.42. 
Motina su dukterimi.

79. Garšivenė Marija, (13b) 
Feldmoching-Schleissheim, b. 
Munchen, Reg. Lager, BĮ01. 
Motina su sūnumi. ,

80. Karuža Kostas, (13b) 
Feldmoching-Schleissheim, b. 
Munchen, Reg. Lager. 3-jų as 
menu šeima, tėvas ir sūnus T. 
B. C.

81. Kazlauskas Jurgis, (13b) 
Feldmoching-Schleissheim, b. TBC.

" 88. Drilingis Bronius (13b)
Munchen, Infanteriestr. 20-17. 
4-rių asmenų šeima. Tėvas li
gonis.

89. Krasnauskienė Joana, (13 
b) Munchen, Avelinstr. 2. Li- 

Nukelta į 9 puslapį.

taip pat labai svarbus, gi Pau
lauskas visada yra pasiruošę.-; 
kovoti ir, jei reikės mirti, su 
tuo, ką Tamsta vadini ponu die 
vu, o aš didžiuoju žmogėdra ir 
budeliu — Stalinu ir jo aziatiš 
komis banditų gaujomis.

Apleidau Lietuvą garbingai 
su ginklu rankoje kovodamas 
su raudonaisiais okupantais, ne 
kitaip į ją ir sugrįšiu, didelėmis 
džiaugsmo ašaromis mus su
tiks ir Tamstos giminės bei kai 
mynai, nes darbo masėms bus 
praėjęs bado laikotarpis ir kas 
dieninė baimė būti išvežtiems 
Sibiran lėtai mirčiai iš šalčio 
ir bado.

Baisus ir bjaurus Europoje 
buvo vokiečių dievas Hitleris, 
bet Tamstos Stalinas yra nepa
lyginamai daugiau žmonijos 
kraujo prisisiurbęs ir turi 
sprogti.

Stepas Paulauskas.

B- 
re- 
ne- 
at-

Feldmoching-Schleissheim, b. 
b. Munchen, Reg. Lager. B. 
133. 3-jų asmenų šeima. Tė
vas TBC.

84. Trybė Povilas, (13b) 
Feldmoching-Schleissheim, t 
b. Munchen, Reg. Lager. 2 
116. 3-jų asmenų šeima. Tė
vas TBC.

85. Vyšniauskas Juoz. (13b) 
Feldmoching-Schleissheim, b. 
b. Munchen, Reg. Lager. B. 
119. 3-jų asmenų šeima.

86. Adomaitytė Marija, (13 
b) Munchen, Copemikusstr. 
11. Motina su vaiku TBC.
87. Baltuškis Pranas, (13b) 

Munchen, 13, Mariendaderstr. 
28. 2-jų asmenų šeima. Abu

Muncen, Reg. Lager, B. 79. 
Senelis.

82. Sabaitis Jonas, (13b) 
Feldmoching-Schleissheim, , b. 
Ligonis.

83. Šimaitis Pranas, (13b) 
Munchen, Reg. Lager, B. 103.
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Tik todėl auga 
skaičius visame 
augantieji ka- 
gyvųjų ir jie 

bočių žygius už

Šie žodžiai nuo medinių kry
žių, Indokinijos karo lauke, 
kalba į kiekvieną tų kapų lan
kytoją pasakydami, kad lietu
viai aukojasi dėl savo Tėvynės 
ir viso pasaulio laisvės. Žūna 
mūsų broliai Tėvynės miškuo
se, Sibiro taigose, Korėjos bei 
Indokinijos karo laukuose ir 
visame pasaulyje, bet dauguma 
jų žūna daugiau už svetimus 
interesus, negu už savo Tėvy
nės laisvę. Daugelis tų, už ku 
rių interesus lietuviai lieja krau 
ją, nenori matyti lietuvių tau
tos tragedijos ir girdėti pagal
bos šauksmo, 
lietuvių kapų 
pasaulyje, bet 
pai nebaugina 
tęsia savo 
Laisvę. Ryžto ir kantrybės 
ginklais apsiginklaivę lietuviai 
ualyvauja kovoje prieš Tėvy
nės pavergėjus; vieni atiduoda 
savo gyvybes, kiti sunkiai už
dirbtus centus, o dar kiti skleis 
darni šventus tiesos žodžius 
apie komunizmo pavojų pašau 
hui. Tūkstančiai mūsų tautos 
sūnų tampa priglausti svetimos 
žemės, kurių kapai laikui bė
gant išnyks su vėjo pustomo
mis žemės dulkėmis, nes niekas 
nė kartą metuose neaplanko ir 
nepasodina jokios gėlelės ant 
jy-

Jei nebūtų visai neseniai pro 
mus praėjusi mirusiųjų šventė 
— Vėlinės, jei nebūtume matę, 
kaip pasaulis tą šventę šven
čia, o vaikų prie tėvų ar tėvų 
prie vaikų kapų einančių su gė 
lių puokštėmis, nereikėtų kal
bėti tokiomis temomis ir su
kelti laisvame pasaulyje esan
čių lietuvių širdyse skausmo. 
Kai matėme pasaulį švenčiantį 
mirusiųjų šventę, nevienas sa 
vęs klausėme; „Kas šį vakarą 
aplankys mano tėvų ir brolių 
kapus, jei aš likimo nublokš
tas į tolimus kraštus? Kas ap 
lanko lietuvių kapus Indokini
jos ir Korėjos karo laukuose?”.

Laiškams iš karo lauko 
kalbant. ..

Prieš mane keli laiškai iŠ 
ten, kur verda karo katilas, kur 
tropikų ligos siaučia ir saulė 
kaitina smėlėtas dykumas. Tai 
iš tolimosios Indokinijos, kur 
šimtai lietuvių užima garbingų 
karių vietas prancūzų svetim
šalių Legione. Tas, kuris rašo 
tuos laiškus, yra gimęs ir au 
gęs Gedimino mieste — Vil
niuje. Ten ilgus metus kentė

TIKROVE PERSUNKTOS TEMOS
lenkų priespaudą, paskiau ru
sų ir pagaliau vokiečių. Norė
damas savo Tėvynei laisvės, 
stojo į lietuviškus kariuomenės 
dalinius ir kovojo prieš bolše
vikus iki karo pabaigos. Ne
matydamas artėjančio laisvės 
ryto Tėvynėje, paliko tremti
nių stovyklas Voietijoje ir iš
vyko į Svetimšalių Legioną tęs 
ti kovą prieš komunizmą. To
kiu būdu jau šeši metai nepa
deda ginklo iš rankų ir keli me 
tai kai dalyvauja kovose su In 
dokinijos komunistais. Ten pa 
liko daug savo kraujo brolių; 
vienus žuvusius, o kitus pate 
kusius į komunistų nelaisve. 
Nemažas skaičius lietuvių, pa
tekusių į komunistų nelaisvę, 
yra išduodami rusams, iš kur 
daugiau negaunama apie juos 
jokių žinių. Todėl legionierius 
sako: „Mes kovojame ir tiki
me, kad jei ne mes, tai mūsų 
draugai neužilgo grįš Į Laisvą 
Tėvynę ir atsistos jos laisvės 
sargyboje.

„Ačiū už lietuvišką spaudą. . .”
Nedėkingas legionieriaus - 

lietuvio gyvenimas šiame 
džunglių krašte ir tarp sveti
mų žmonių, sunkiai slegia jo 
nuotaiką ir kelia ilgesį viso to, 
kas yra lietuviška. Jis trokš
ta, kad kas nors j jį lietuviškai

Montrealio lietuvių vaikų 
kaukių baliaus, suruošto LK 
M D-jos, dalyviai, iš kairės į 
dešinę: R. Urbonas, D. Baltuo 
nytė, Rasimavičiūtė, Sibitis, 
Burbaitė, A. Lukoševičiūtė,

„Mort pour .. sa Patrie Lithuanie. .

RAŠO NL BENDRADARBIS ARGENTINOJE.

prakalbėtų, padainuotų ir pa
kviestų pabuvoti lietuviškoje 
draugijoje, nes kasdieninis 
bombų sprogimas ir šūvių sal
vės karo lauke, veda iki visiš
ko nužmogėjimo. Vienintelis 
jo džiaugsmas, jei kas nors pa
siunčia lietuviškų laikraščių, 
knygų, kas eina per jų rankas 
ir su malonumu skaitoma. To
dėl, legionierius man rašo: 
„Ačiū už prisiųsta lietuvišką 
spaudą, kurią gavau ir ją skai
tydamas sutrumpinu bjauraus 
gyvenimo valandas. Lietuviš
komis spaudos eilutėmis aš iš 
Indokinijos džiunglių nueinu 
į brangios Tėvynės kvepian
čius laukus ir savo numylėtą 
Vilnių. . .“ Toliau legionierius 
išreiškia nusivylimą prancū
zais ir laisvuoju pasauliu šaky 
damas: „Neseniai mano drau
gų būrelis išvyko į frontą ir jau 
jų keli žuvo, todėl aš manau 
vykti savanoriu užimti jų vie
tas. Jie žuvo, o mes, gyvieji, 
gal greit žūsime, bet tikime, 
kad į mūsų vietas ateis kiti mu 
sų broliai tęsti mūsų pradėtų 
žygių dėl Tėvynes ir pasaulio 
laisvės. . . Deja, mums skau
du, kad prancūzai ir laisvasis

Dargytė, Baršauskas, Klišius, 
Narbutaitė, Šveikauskaitė, 
Bendžiutė, Baltuonis, A. Gau
lytė, Girdžiutė, D. Sibitytė, R. 
Bulota, Svotelis, Mikalojūnai- 
tė, G. Adamonis, Strėlytė, R. 

pasaulis nededa pastankų grei
tesniam komunizmo sunaikini
mui ir jo pavergtų tautų išlais 
vinimui. Tokie veiksmai yra 
ne kas kita, kaip laisves trokš
tančių žmonių žudynės..."

Kitame laiške kalba apie vie 
na iš daugelio liūdnų laktų: 
„. . . Mano dalinyje prieš iš
vykstant j frontą buvo apie 
2000 vyrų, iš kurių per šešis 
mėnesius 400 žuvo, 250 sužeis 
ta, 300 pateko Į nelaisvę ir 150 
dingo be žinios. Iš žuvusiųjų 
savo draugų pažįstu Mickevi
čių Joną, Levicką Vladą, Tom
kų Antaną, Nemeiką Joną, Va 
siliauską Andrių ir Preišą Jo
ną. Pastarasis buvo kaunietis, 
o kiti panavėžiečiai ir ukmer
giečiai. Be to, dar apie 17 yra 
patekusių į komunistų nelais
vę. Kad išgelbėtų savo gyvy
bę, tardymo metu lietuviai be 
laisviai sakosi esą kilę iš vienos 
prancūzų kolonijos. Tokiu bū 
du yra vilčių išsigelbėti, kada 
komunistai su prancūzais kei
čiasi belaisviais. Mūsų tarpe iš 
vokiečių ir lenkų atsiranda iš
davikų, kurie naktimis pabėga 
pas komunistus ir stoja kovon 
prieš mus. Iš lietuvių tarpo

’Cudžmaitė, Šaltenytė, A. E'j 
lota, B. Bulota, Lukoševičiūtė, 

J. Tauterytė, 
Zubaite, E.Mikalojūnaitė,

Knystautas, D. Kudžmaitė, R.
Jurjonaitė, Jauniūtė, V. Ada-

dar neatsirado nei vieno pabė
gusio pas komunistus. . .”

Graudus prašymas.
Paskutiniame laiške, legio

nierius manęs prašo: „Bran
gus broli, jei gyvenimo aud
ros Tave kada nublokš į Indo 
kiniją, nuskubėk ten, kur dau
giau kaip šeši tūkstančiai žu
vusių legionierių palaidota. Gal 
tada jau nebeplėvesuos kapų 
vidury Lietuvos trispalve: bet 
tos spalvos tikrai dar bus ant 
lietuvių kapus ženklinančių me 
dinių kryžių. Be to, ant kry
žių rasi užrašytus vardus, pa
vardes, kilimo vietas, dalinio 
numerius ir žuvimo datas. 
Taip pat, pamatysi prancūziš
kai užrašyta: „Mort pour la 
France et pour la patrie Lithua 
nie“. (Miręs už Prancūziją 
ir už savo Tėvynę Lietuvą).

Skaudu, kad to nuoširdaus 
prašymo negaliu patenkinti ir 
aplankyti Indokinijoje supiltų 
lietuvių kapų, bet mano min
tys — laisvūnės nuolat skren
da ten ir sustoja prie tų kry
žių, ant kurių uždėtos mūsų 
vėliavos spalvos. . .

Neatlikta pareiga.
Drąsiai galiu pasakyti, kad 

didelė dalis iš mūsų neatliko
me tos pareigos, kurią turėjo- Canada.

monytė, Mališlta, Kuncevičiū- 
tė, R. Rudinskas, Glaveckaitė, 
F. Petronytė, V. Petronytė, 
Herr, Bendžiutė, Mališkaitė, 
Staniulytė, V. Lukoševičius, 
Žemaitytė, Kličius, G. Stankai 

me atlikti Vėlinių vakarą. Pra 
ėjo ši šventė, nepajėkdama mu 
sų nuvesti, jei neasmeniškai, 
tai nors mintimis, prie Tėvynė 
je paliktų artimųjų kapų prie 
kuklių medinių kryželių, ant 
kurių užrašyti lietuvių vardai, 
Korėjoje, Indokinijoje, Vokie 
rijoje ir visame pasaulyje. Pra 
ėjo ši šventė daugelį iš musų 
rasdama ir palikdama ueskęs- 
tančius šio pasaulio gyvenimo 
dumblynuose ir užmaršties jū 
roję. Tai skaudūs, bet tiesos 
pilni žodžiai ir pastabos mums 
visiems, kurie mėgstame visa 
burna rėkti apie broliškumą, 
artimo meilę ir patriotizmą. . .

L. Kančauskas. 
Buenos Aires, 29. X. 52.

LIETUVIŲ DĖMESIUI
„Nepriklausomai Lietuvai” 

reikalingi skelbimų ir prenume 
ratų rinkėjai bei platintojai.

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

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

tis, V. Lukošius, D. Lukoševi 
čius, Navikėnas, Piešina, Kun
cevičius, A. Rudinskas. Kelių 

nepasisekė atpažinti.
Foto p. Juknevičiaus.

Bandys susikalbėti su 
„lėkštėmis”

NAUJAUSIA APIE DANGAUS ŽVALGUS
Visa, kas nauja, turi pirma 

pereiti siaurą, sunkų erškėčiuo 
tą taką, kol pasiekia plačiuo
sius veškelius. Tokia jau žmo 
nių natūra, su dideliu nenoru 
ir net priešingumu sutikti visa, 
kas keista, neįprasta, žodžiu, 
kas kitaip ir ne taip.

Nors j mokslą įprasta žiūrė
ti, kaip į viso, kas nauja, en
tuziastingą skelbėją, jieškoto- 
ją ir pionierių, tačiau praktiko 
je mokslas bei mokslininai yra 
bene pati ortodoksiŠkiausia ins 
institucija. Kas nepaprasta, 
kas neįtelpa į dogmatinio moks 
lo rėmus, visa tai yra ranka 
nubraukiama arba išdidžiai pa
neigiama, kaip „menai”, „iste 
rika”, „haliucinacija” ir tt.

Jau nuo 1947 m. iš visų kras 
tų pilasi keistos žinios apie ne
regėtus keistuolius danguje, 
ir nerimo apimti žmonės krei
piasi vienur ir kitur, klausda
mi atsakymo į neraminantį 
klausimą- Kur kitur tokiu at
veju tiksliausia kreiptis, jei ne 
į mokslo autoritetus? Tačiau 
ir pats didžiausias mūsų am
žiaus mokslo autoritetas, prof. 
Einšteinas, paklaustas apie 
„skraidančias lėkštes”, atsakė: 
„Apie jokias lėkštes aš nieko 
nežinau ir žinoti nenoriu”! 
Nors Einšteinas, jei jau nieko 
nežino, tai turėtų žinoti, nes 
ta jis buvo, kurs pirmas su sa
vo specialios reletivybės teori
ja įrodė, jog keliavimas per 
tarpplanetinę erdvę yra visai 
įmanomas ir „greitas“. Pasi
remdamas jo teorija vienas

Londono mokslininkas, dr. L. 
R. Shepherd, išdėstė tokį paly
ginimą : sakysim: jei vienas 
asmuo išskristų į žvaigždę Pro 
cyn, kuri yra per 10 ir penkis 
mėnesius šviesos metų, o kitas 
asmuo likęs ant žemės lauktų 
jo grįžimo, tai tam ant žemės 
laukiančiam jraeitų 21 metai, 
kol jo draugas grįžtų, bet tam 
išskridusiam visa kelionė ten ir 
atgal būtų trukusi vos 3 me
tus! Taigi jau vien tame relia 
tyvume matyt glūdi didelis šuo 
pakastas, būtent, galima priei
ti, kad tie „lėkštiniai“ svečiai 
jei ne iš Marso ar Veneros, tai 
net iš tolimų žvaigždžių gali 
atskristi.. .

Kadangi rimtiems moksliniu 
kams tebėra nemadoje „lėkš
tės”, juos pamėgdžioja ir rim 
toji“ spauda. Pastebėsite, kad 
daugelis laikraščių arba visai 
retai tik trumpomis žinutėmis 
tepamini „lėkščių” pasirody
mus, bet su tikru apetitu deda 
kiekvieną „rimto mokslininko“ 
neigiamą pasisakymą. Tad ir 
„lėkštėms“, kaip ir kiekvienai 
nepopuliariai naujienai, skelbti 
telieka vos vienas kitas rimtas 
laikraštis ar žurnalas.

Ką sako radaras. ..
Vienas toks yra JAV leidžia 

mas„True“žumalas. Nuo 1947 
m. jis serijoje straipsnių bei rū 
pestingai ištirtų reportažų 
skelbia apie tuos prajovus. Jis 
per savo žymaus reporterio 
Kahn pastangas iškėlė ir fak
tais paneigė keliu pelnagau-

džių sugalvotą ir knygos forma 
išleistą fantaziją apie nukritu
sias lėkštes su 3—4 pėdų žmo 
giukais; jis visą laiką klebeno 
JAV aviacijos duris, reikalauda 
mas veikimo bei faktų; jis ne
praleido progos apklausti ir pa 
skelbti visų žymesnių su „lėks 
temis.“ susidūrimų liudininkų, 
ir tt.

Pirmasis ir veikliausias toje 
srityje pionierius, Donald E. 
Keyhoe, ir naujausiame 
„True“ nr. įdėjo ilgą savo re
portažą, „Ką radaras sako apie 
skraidančias lėkštes“. Pasiro
do, kad greta visų paneigimų 
ir „haliucinacijų” bei „oro in- 
vercijų (miražų)“ lygiagrečiai 
autoritetingose vietose esama 
rimto ir labai rimto susidomė
jimo, sakytume, net susirūpi
nimo tais prajovais. . .

Pasirodo, kad nuo 1947 m. 
šimtai neatpažintų keistų skrai 
duolių buvo pastebėta ir sekta 
per radaro įrengimus.

Pasirodo, kad daugiau kaip 
300 kartų karo aviacijos me
džiokliniai lėktuvai vaikė tuos 
keistus skraiduolius;

Pasirodo, kad padaryta dau
gybės nuotraukų iš karinių lėk 
tuvų ir nuo žemės aviacijos ste 
dėjimo stotyse, ir

Kad oro temperatūros „in- 
vercijos“ arba „miražų“ te
orijos yra karo aviacijos rastos 
netikusiomis ir atmestos.

Pasirodo, kad naujausias 
rimtai dokumentuotas „lėkš
tės“ pasirodymas radaro tink
le įvyko šių metų rugpjūčio 20 
d. Congaree aviacijos bazėje ne 
toli Columbia, Pietinėje Karo
linoje. „Lėkštės“ atvaizdas ra
daro plokštelėje judėjo taip 
greitai, kad nė minutės netru
kus jis „išskrido“ iš plokštės

lauko. Apskaičiuota, kad „daik 
tas“ skrido daugiau kaip 4.000 
mylių per valandą greičiu, tai 
yra po 70 mylių per minutę! 
Operatoriai neturėjo laiko net 
sargybiai patelefonuoti.

Dangaus žvalgai virš 
Vašingtono

Iki pereito liepos 20 d. visuo 
menė nė nežinojo, kad radaras 
seka ir pagauna „lėkštes“ sa
vo veidrodžiuose. Ta proga 
aviacijos autoritetas pareiškė 
Mr. Keyhoe: „Mes nežinome, 
kas tie daiktai yra ir nėra pras 
mės sakyti, kad mes ką žino
me. Mes negalime paneigti, 
kad jie gali atskristi iš kitos 
planetos, nors mes neturime 
įrodymų tam paremti. Mes ne 
randame jokios grėsmės šiam 
kraštui, — nėra mažiausio įro
dymo, kad būtų kilę iš kurios 
svetimos valstybės, bet tol, kol 
mes turėsime aiškų atsakymą, 
mes tęsime rimtus tyrimus“.

Liepos 20 d. 12,40 vai. nak
tį aštuoni radaro sargybiniai 
Washington Center radaro sto 
tyje staiga pamatė septynis ru 
tuliukus savo radaro metalinio 
disko pietvakariniame rekto
riuje. Tie taškai slinko tik 100 
iki 130 mylių per valandą grei
čiu. Kadangi tuo metu toje sri 
tyje jokio JAV lėktuvo nebu
vo, tai radaro tarnautojai rim
tai išsigando, pamanydami, 
kad gal jau sovietų lėktuvai ar 
tėja prie Washington©, ir sku
biai paskambino Washington© 
aerodromo bokštui. Pasirodo, 
bokšto stebėtojai taip pat tuos 
skritulius pastebėję ir sekę. Bu 
vo pašaukta Oro Gynybos įstai 
ga. Tuo metu tie septyni skrai 

, duobai išsiskirstė, du atskris-

darni arti Baltųjų Rūmų ir vie
nas prie pat Kapitolio.

Staiga vienas tų šviesulų pa 
darė posūkį, kurs visus mačiu
sius nepaprastai nustebino. Jis 
vienu momentu pasuko aštriu 
90 laipsnių kampu, ko joks že
mės lėktuvas negali ir negalės 
padaryti. Po to tokį pat lūžį 
atliko kitas, atsirasdamas vir
šuje pirmojo, visas tas posū
kis truko apie 5 sekundes! Po 
to įvyko keli nauji nustebini- 
mai. Kai kurie šviesulai be- 
skrisdami staiga išgeso. Pasi 
rodo, kad tuo metu iš Washing 
tono pakilo į orą kap. Picrman 
ir kai tik jis pradėjo teiefonuo 
ti savo oro stočiai, tai arti jo 
buvusioji „lėkštė“ staiga nėrė 
tolyn baisiu greičiu ir dingo 
per kokias 3 ar 5 sekundes. 
„Atrodė, kad jis girdėjo mano 
lelefonavimą“, vėliau kalbėjo 
kapitonas. Apskaičiuojant grei 
tį, „lėkštės“ turėjo skristi ma
žiausia po 5 iki 7 tūkstančių 
mylių per valandą, kad galėtų 
per keletą sekundžių pakilti 
iki 40.000 pėdų augščio.

Krečia pokštus.
Kitą patvirtinimą apie tų 

„svečių“ neapsakomą greitį pa 
tiekė Vašingtono bokšto opera 
toriai, kai tą naktį vienas tų 
svečių staiga atsirado virš And 
lews Field ir iš čia nuskrido 
link Riverdale, palikdamas ore 
šviesią ilgą pašvaistę, pagal ku 
rią apskaičiuota, kad skraiduo
lis lėkė po 2 mylias per sekun
dę arba 7.200 mylių per valan 
dą!

Bokšto sargyba pasiuntė la
kūną lėktuve į orą, bet kai la
kūnas pradėjo artėti į vieną 
veik stovėjusį skritulą, tas stai
ga dingo, bet po kelių sekun

džių vėl sušvito lėktuvo užpa
kalyje! Matyt, jis „šviesas iš
gesinęs“ praskrido pro lėktu
vą ar jį apskrido aplinkui, tiks 
lu geriau jį apžiūrėti.

Panašus įvykis pranešamas 
iš Kirtland aviacijos bazės Nau 
jojoj Meksikoje, liepos 29 d., 
kur paslaptingas skritulas bai
siu greičiu aplėkė kelis kartus 
aplinkui Amerikos karo spraus 
minius lėktuvus, pasiųstus į 
orą toms „lėkštėms“ nutup
dyti!

Apie trečią valandą naktį at
skrido du karo aviacijos spraus 
miniai lėktuvai, pašaukti į Wa 
shingtoną, bet vos tiedu pasi
rodė, kai visi keistieji svečiai 
staiga užgęso, bet vos tik tie
du lėktuvai atsigręžę išskrido 
į savo bazę, kai „dangaus žval
gai“ vėl atsirado ir sustojo virš 
Washington© miesto. Vienas 
jų, kurį sykiu sekė trys miesto 
stebėjimo punktai, skrido pas
kui JAV orlaivį iki pat kol or
laivis pasiekė savo aerodromą. 
Vieną sykį net dešimtis „lėkš
čių” kabėjo virš Andrews 
Field bazės ir dingo tik, kai 
pradėjo aušti. Aviacijos kont
rolės centro vyr. kontrolierius 
Barnes pareiškė: „Aš esu tik
ras, kad jas (tas „lėkštes“) vai 
do kokios nors protingos būtv 
bės. Kai ore nebuvo jokio lėk
tuvo, tai jos (lėkštes) sukdavo 
si aplink svarbiausius dėmesio 
punktus — Andrews Field, lėk 
ėuvų fabriką Riverdale, Pa
minklą arba Kapitolį. Vienu ar 
dviem ratais suko aplink mūsų 
radijo prožektorius. Bet kai 
tik koks lėktuvas pakildavo, ke 
lios lėkštės šaudavo į šalį ir pra 
dėdavo sekti lėktuvą, lyg no
rėdamos jį iš arti apžiūrėti“.

Daugiau bus.
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iš visur ir
■ Sydnėjuje, Australijoje, įvy 
ko ALB vietos apylinkės susi
rinkimas, kuriam pirmininka
vo inž. S. Grina ir sekretoria
vo V. Simniškis. Valdybos pir 
mininkui S. Pačėsai atlikus pra 
nešimą, buvo renkami ALB 
Tarybos nariai. Į tarybą iš
rinkti šie daugiausia balsų ga
vę asmenys: J. Kalakauskas, 
H. Šalkauskas, J. Žukauskas, 
P. Pilka, V. Saudargas, J. Bis 
trickas, J. Kedys, V. Simniš
kis, O. Šalkauskienė, P. Pro
tas, R. Saudargienė, M. Pet
ronis, J. Miknius, J. Rugelis ir 
V. Mickevičius.
H Rio de Janeiro (Brazilijoj) 
burmistras atmetė patvarky
mą leisti deginti lavonus.
■ Korėjos fronte vėl lankėsi 
JAV krašto apsaugos sekreto
riaus padėjėja Mrs. Ana Ro
senberg. Ji inspektavusi ame 
rikiečių ir pietų korėjiečių da 
linius, lydima 8-tos armijos 
vado gen. Van Fleet. Ji ap- 
skraidžiusi lengvu lėktuvu, he 
likopteriu ir jeepu pusę Kore-
. o s fronto. fįj
B Spalio 12 d. įsteigtas Mažo 
sios Lietuvos Bičiulių Draugi 
jos Sydnėjaus skyrius.
M Metropolitan opera New 
Yorike savo 68-tą sezoną atida 
rė Verdi opera „La Forza del 
Destino“, Įsibrauti galėjo tik 
augšti ir pinigingi žmonės, bi 
lietams kainuojant iki 30 dol. 
Atidaryme buvo JT 7-tos sesi
jos pirmininkas Kanados 
min. Pearson ir daugelis de
legatų. Į kasą įplaukė 59.691 
dolerių.
B Melbourne lapkričio 1 d. bu 
vo suruoštas įdomus spaudos 
balius, kurio pelnas skiriamas 
„Mūsų Pastogės" naudai.
B JAV policija New Orleane 
susekė nacių jaunoulių klubą 
ir užtiko 0,22 kalibro 4.000 
šovinių, peilių ir kitų ginklų, 
nuo kiurių daugiausa paskuti
niu laiku nukentėjo pravažiuo 
ją vagonai. Nariams buvo iš
duodami bilietai, išrašyti vo
kiečių kalba. Vienoj pusėj Hit 
lerio paveikslas, kitoj užrašas: 
„Aš esu nacių partijos narys“. 
Vienas nacių jaunuolių vadas 
pareiškė savo įsitikinimą, kad 
Hitleris esąs gyvas Argenti
noj ir kad jis norįs vykti tenai. 
B Vakarinėje Berlyno dalyje 
gyvena 18 lietuvių. Patariami 
emigruoti į Ameriką ar Kana
dą, kai kurie pareiškė taip: 
„Mes čia gyvename raudono
sios jūros saloj. Šioji sala tai 
yra langas iš kurio prašvis ir 

apie viską 
prasiverš laisvė mūsų tėvynei 
Lietuvai. Todėl mes iš čia 
nemanome trauktis ir tik lai
kui atėjus grįžti į Lietuvą", 
jų tarpe yra ir „NL" bendra
darbis.
B Urugvajaus respublikos kon 
sulas Čikagoje yra lietuvis Fe 
liksas Stungevičius.
B Dabartinę Tautos Fondo 
atstovybę Australijoje sudaro: 
pirm. J. Kalakauskas, vicep. 
R. Venclovas ir V. Kazokas, 
sekr. B. Barkauskas ir ižd. M. 
Bogužas.
B Skulptorius A. Moneys lap- 
Kričio 12 d. išvyko mėnesiui į 
Laoną, kur įrengs stotis, jo 
paties padarytas Leono bažny 
čioje ir taip pat dar įrengs po
rą statulų.
B Dailininkai V. Kasiulis ir 
A. Moneys kūriniais dalyvau
ja Paryžiuje Rudens Saliono 
parodoje.
B Paryžiun yra atvykęs pagi
linti savo studijų vitražų sri
tyje dail. Bielskis iš Čikagos. 
B Prieš 40 metų Čikagoje bu
vo ne daugiau kaip 20 lietuvių 
gydytojų, o dabar jų yra jau 
apie 100. Iš naujų gydytojų 
tik Lietuvoj gimusių bus apie 
200, šiaip Amerikoje jų bus iš 
viso apie 400. Čikagoje yra ir 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
būstinė.
B Romoje šv. Kazimiero Ko
legijoje įvyko Lietuvių Kuni
gų Sąjungos Romoje susirinki 
mas, kuriame buvo peržvelg
ta pastarųjų metų veikla, išrink 
ta nauja valdyba ir pasikeista 
mintimis dėl ateities veikimo. 
Į naująją valdybą buvo išrink
ti: kun. D. Kenstavičius, tėv. 
Dr. Matulis, MIC, ir kun. V. 
Bitinas.
B Inž. A. Stelingis ir J. Kor
sakas baigė dekoravimo darbus 
San Sebastian, Venezueloje, 
parapijos bažnyčioje. Caracas 
dienraštis „Universal" talpino 
lietuvių meninkų atliktų dar
bų ir jų pačių vazidus.
ĮB Miškininkas Vincas Baro
nas perkeltas su paaukštinimu 
iš Guarico valstijos į Zullia, 
už Maracaibo ežero, Venezue
loje.
B Medelline įsisteigė lietuviš
kos spaudos platinimo biuras 
Apartado nac. 2336, Medellin, 
Colombia, S. A.
B Dėl padidėjusių Kolumbijo 
je neramumų, ypač Antioqui- 
joje, kai kurie lietuviai persike 
lė gyventi į didesnius miestus. 
Jau keletas lietuvių persikėlė 
į Medellirią.

B Jau arti metai Bogotoje 
veikianti lietuviška maisto pro 
dūktų apdirbimo įmonė „Mig
non", užkariauja vis didesnę 
rinką. Įmonei vadovauja L. 
Garliauskas.
B Medeline veikia grynai lie
tuviška gaminimo įmonė, ku
riai vadovauja prityręs lietuvis 
specialistas, buvęs Panevėžio 
muilo fabriko meisteris. Gami 
na labai gerą muilą, kurį pla
čiai vartoja ligoninės, restora
nai ir mokyklos.
B Sydnėjaus sambūrio „Švie
sa“ nariai ir svečiai, šiems me
tams numatytų paskaitų cikle, 
išklausė Jurgio Kalakausko 
paskaitą tema „Lietuvos politi 
nės partijos bei srovės ir trem
tis“. Po paskaitos buvo ilgos 
ir įdomios diskusijos, kurios lie 
tė partijų nepriklausomoje Lie 
tuvoje veiklą, rezistenciją abie 
jų okupacijų metu ir VLIKo 
darbą.
B Meksikos jėzuitas Romero 
įsteigė spaustuvę ir knygų lei 
dyklą, kuri leidžia 20 laikraš
čių. Kas mėnesį T. Romero 
išplatina vieną milioną su pu
se egzempliorių katalikiškos 
spaudos.
B Amerikoje mirė du dideli 
profesinių sąjungų vadai — 
Murray ir Green, kurių dėka 
JAV susikūrė galingos profesi 
nės darbininkų sąjungos, ap
imančios milionus darbininkų, 
iškovojusių didelę JAV, dalimi 
n Kanados, darbo žmonių gy
venimo pagerinimo pažangą.
B Maskvos leidžiamoji sovieti 
nė enciklopedija rašo, kad Hit 
leris, karui baigiantis, Berlyne 
nusišovęs. Vakarai šį faktą 
jau anksčiau buvo pranešę, 
nors Hitlerio lavonas nebuvęs 
rastas.
B Kun. Mincevičius tyrinėja 
Italijos kalnus. Tai gal vienin 
telis lietuvis, kuris 4 kartus už 
kopęs į Monblano viršūnę, per 
lipęs visas aukščiausias Alpių 
viršūnes ir iškėlęs jose Lietu
vos vėliavėlę su įrašu: „Alpi
niste, palik čia laisvai plėve- 
suoti pavergtos Lietuvos vėlia 
va“.

Gražiausia ir brangiausia MAŽIESIEMS KALĖDŲ DO
VANA yra tik ką iš spaudos išėjusi vaikų rašytojo Vy

tės NEMUNĖLIO ir foto menininko
Vytauto AUGUSTINO knyga

„PO TĖVYNĖS DANGŲ M“.
Knyga spalvota, gražiai įrišta į kietus apdarus.

Kaina tik $ 2,—. Užsakymus su pinigais siųsti:
Povilas Ališauskas, 107—17 118th St., Richmond Hill., 

N. Y., U. S. A.

B Romoje Lietuvių Kolegijos 
patalpose buvo suruošta mini- 
ralogijos paroda, kurioje buvo 
išstatyta keli šimtai ypatingai 
įdomių mineralų. Parodą su
ruošė kun. Vincas Mincevi
čius, kuris yra surinkęs šią 
įdomią mokslinę medžiagą par 
gabenti į Lietuvą.
B Notre Dame ligoninėje 
Montrealy, kun. M. Crawley- 
Boevey, SS. CC., mini 60 me
tų vienuoliavimo jubiliejų.
B Lenkų sąjunga Čikagoje iš 
leido atsišaukimą: „Dėl ko my 
lime ir privalome mylėti Vil
niaus miestą". Ši sąjunga ren 
gia iliustruotas paskaitas apie 
Vilnių lenkų ir anglų kalbo
mis. Iš atsišaukimo matyti, 
kad pravedama prolenkiška 
propaganda.
B Po Evitos Peron mirties vie 
nos unijos 160.000 darbininkų 
pasiuntė Šventam Tėvui ra
diogramą prašydami, kad jų 
mirusi globėja Evita būtų pa
skelbta šventąja.
B Pirmas Šv. Rašto vertimas 
I lietuvių kalbą buvo protes
tanto Jono Bretkūno. Katali
kų vertimą parūpino vysk. J. 
Giedraitis. Tas vertimas buvo 
išspausdintas Vilniuje 1816 m. 
Pilną viso Šv. Rašto vertimą 
parūpino arkiv. J. Skvireckas, 
kuris dabar ruošia naują lei
dimą.
B Varšuvos universiteto pro.. 
Biskupski apskaičiavo, kad n.; 
ciai nužudė 1.811 Lenkijos ku 
nigų, kas sudaro 18 proc. visų 
1939 metais Lenkijoje buvusių 
kunigų.
B Lenkijoje komunistai už
grobė visas 59 katalikų kuni
gų seminarijos ir iš jų išmetė 
apie 10.000 klierikų.
B Garsieji Baikų aliejaus lau
kai Kaukaze laipsniškai už- 
trūksta, ir sovietų valdžia grie 
biasi desperatiškų priemonių 
rast naujų šaltinių. Atsiųstos 
darbininkų brigados bando Kas 
pijos jūros dugną, kuriame ka 
sami nauji šuliniai. Darbai 
tęsiami dieną ir naktį.
B Ilgiausią telegramą buvo ga 
vęs gimtadieny prezidentas F.
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Mažoji ir Didžioji — viena Lietuva.
KAIP NEONACIAI PUOLA MAŽOSIOS LIETUVOS

TARYBOS
„Jūsų straipsnis „Ponas Si

monaitis” mane labai sujaudi
no. . .” Šiais žodžiais Klaipė
dos vokietis, pramones pirklys 
Erich Knobel (gyv. Vvcisma- 
ne Vokietijoje), pradeda savo 
raišką, rašytą „Memeler Dampf 
bootui". Kaip jau „Nepriklau
somoj Lietuvoj“ anksčiau rašy 
ta, Klaipėdos krašto vokieti
ninkai pradėjo varyti puolimų 
akciją prieš Maž. Lietuvos Ta 
rybą. Ypatingai prieš jos pir
mininką ĮErdmoną Simonaitį. 
Klaipėdos krašto vokietininkų 
oficioze „Memeler Dampfbo- 
ot“ buvo atspausdintas straips 
nis pilnas melo, užgauliojimo ir 
šmeižtų tikslu įbauginti maž- 
lietuvius bei paniekinti jų va
dus. Jame buvo svarstyta ar 
M. L. T. pirmininko už jo „kri 
minalinius nusikaltimus“ nebū 
tų galima perduoti teismui.

Vėlesniuose numeriuose ,,M. 
D.” jau atspausdino skaityto
jų tsiliepimus. Tuo tarpu gal ir 
bus tipiškiausias minėtas Erich 
Knobel laiškas. Jame E. Simo 
naitis vėl apkaltinamas „bai
siu vokiečių ėdiku“. Kaip E. 
Simonaitis už savo „baisius dar 
bus" galįs šiandien gauti iš vo 
kiečių „pasigailėjimo duonos“ 
(Gnadenbrot), — piktinasi

D. Rooseveltas. Telegramoje 
buvo 138.000 žodžių ir 40.0U0 
parašų.
B Saulėtoje Floridoje, Miami 
apylinkėse, įsikūrė keletas nu 
distų kolonijų, kur vyrai, mote 
rys ir vaikai žaidžia, maudosi 
ir kepinasi saulėje Adomo ir 
Jievos kostiumuose. Kai ku
rias jų farmų aplankė policijos 
atstovai ir įspėjo „piknikau- 
jančius“ jog jie gali būti pa
traukti atsakomybėn.
B Melbornės ALB apylinkės 
susirinkimo išrinkti šių metų 
ALB visuotinio Bendruomenės 
suvažiavimo Adelaidėj šie dau 
giausiai balsų gavę asmenys: 
I. Alekna, J. Valys, A. Krau
sas, dr. Kaunas, Makulis, Bar- 
kus, kun. Vaseris, J. Liutku- 
tė, Žilinskas, S. Balčiūnas, B. 
Zumeris ir Kalpokas.
B Popiežiaus oficiozas „Osser 
vatore Romano" praneša, kad 
Italijos liturginių studijų sa
vaitė iškėlė pageidavimą, kad 
sekmadienio Mišioms būtų pa
rinktos kitos evengelijų ištrau
kos. Jas parenkant reikėtų at 
sižvelgti į tai, kad iš jų meto- 
dingiau būtų galima pažinti ka 
talikų tikėjmo mokslą.

PIRMININKĄ.
Knobel. Iškoliojęs M. L. T. 
pirmininką pačiais baisiausiais 
žodžiais, jis šaukiasi pabėgėtų 
reikalams valstybės sekreto
riaus (buv. Klaipėdos krašto 
vokiško seimelio pirmininko) 
Dr. Schreiberio pagalbos. Ar 
negalįs Dr. Schreiber E. Simo 
naitį tuoj suimti ir perduoti 
teismui?! „Reikia tikėtis“, 
baigia Knobel savo laišką, 
„kad apie tai „Dampfboote“ 
greitu laiku vėl ką išgirsime".

Tai yra gana aiškūs žodžiai, 
kurie pasako, ką tūla buvusi 
Klaipėdos krašto nacių grupė 
mano daryti. Aišku, kad „Me 
meler Damfboot“, pasiremda
mas tokiais savo skaitytojų pa
raginimais, dėl E. Simonaičio 
darys žygių vokiečių valdžioje 
Bonnoje.

Dar nepatyrę mažlietuviu 
reakcijos, vokietininkai džiau
giasi savo įbauginimais ir tęsia 
žmonių mulkinimo darbą. Sa
vo užsimojimuose jie padrąsi
nami kitų, dabar Vokietijoje 
vėl galvas keliančių nacių gai
valų. Tiesiog šlykštus pasity
čiojimas iš milionų KZ-tuose 
nukankintųjų bei ten ilgus me 
tus kentėjusių, kada „Sozialis- 
tische Raichspartei“ vadas Re
mer šiandien uždeda vainiką 
ant Buchenwald koncentraci
jos stovyklos komendanto ka
po su įrašu „Tajvo draugai“ 
(Deine Kameraden). Ši na
cių partija pradeda plėstis 
kaip tik tuose Vokietijos kraš
tuose, kur daugiausia yra Ma
žosios Lietuvos gyventojų.

Ką prieš Klaipėdos vokieti
ninkų puolimus mano daryti 
Maž. Lietuvos Taryba ir jos 
pirmininkas? E. Simonaitis 
jau parašė platų atsakymą i 
vokiečių užpuolimus. Jame at 
remiami visi nacių melai ir pa 
tys Klaipėdos vokiečių dabartį 
niai vadai patiekiami visai ki
toj šviesoj neg uapie juos ži
no „Dampfbooto“ skaitytojai. 
Iškeliami labai įdomūs, kai ku
riems iki šiol dar nežinomi 
laktai. Šį atsakymą, atspaus
dintą vokiečių kalba, norim;, 
paskleisti tarp Klaipėdos kra . 
to vokiečių.

Turint omenyje, kad didelė 
dalis Klaipėdos vokiečių jau da 
bar gana blaiviai galvoja apie 
krašto ateitį, tokiu netikėtu a c 
sakymu bus suduotas didelis 
smūgis „dampfbootininkams" 
bei kitiems Mažosios Lietuvos 
gyventoju mulkintojams.

LYM.
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LAIŠKAI IŠ
1949 m. rugsėjo 5 d.

Tikriausiai bus gandų apie 
mus namuose ir mes būsime 
pagarsėję vakar vakare sėdė
dami vidury tarp Sovietų vir
šūnių. Vakar buvo bulgarų tau 
tos Šventė, ir jų ambasadorie- 
nė, sena, žiaurios išvaizdos, 
žilaplaukė ir kietomis revoliu 
cioniškomis akimis moteris, pa 
kvietė visą diplomatinį korpu
są į Metropolio viešbutį, ba
lium

Kada mes atvykome, jau 
svečiai rinkosi į vakarienės 
kambarį ir aš prie durų susto 
jau pakalbėti su italų ir anglų 
diplomatais, o tėvas tuo tarpu 
ėjo pasveikinti ambasadorienę. 
Po minutės jis grįžo atgal ir 
pakvietė mane eiti kartu su 
juo, paaiškinęs, kad baliaus 
šeimininkė prašė mus sėstis į 
tuščias vietas paliktas gale sta 
lo. ??

Mūsų kolegų nustebimui 
mes atsisėdome. Greta savęs 
aš radau Gromyko, o už jo po 
na, kurį pristatė kaip Aukščiau 
siojo Sovieto sekretorių. Ta
da ėjo ambasadorienė, o jos 
dešinėje Višinsky. Prieš mus 
buvo eilė bevardžių satelitų 
viršūnių, o visai priešais amba 
sadirienę — garsioji balerina 
Lepešinskaja.

Ambasadorienė atsistojus pa 
sakė kalbą, kurios mes nė vie
nas nesupairtom. Priešais sa
ve toliau pastebėjau du mūsų 
laikraščių korespondentus ir 
galėjau pastebėti išsigandusius 
mūsų kolegas, kurie tarp sa-

VERTĖ V. L.

MASKVOS
vęs šnibždėjosi. Viskas buvo 
labai juokinga, kadangi nebu
vo nei vieno ambasadoriaus 
pire šito stalo, net ir iš sateli
tų.

Kai mes atsistojom, marša
las Budenny priėjo prie mūsų 
ir pakėlė tostą už tėvą, saky
damas: „Karys už didįjį jūri
ninką“.

, Čia buvo visko, ko mes ga
lėjom tikėtis Maskvos baliuo
se: ikrą, šalta lašiša, puošniai 
paruošti ledai; sovietų minis
terial prabangingose uniformo 
se, o visi kiti suglamžytais ru
dais kostiumais ir be kaklaraiš
čių. Bulgarų ambasadorienė 
juodoje suknioje su raudonu 
kaspinu ir žvaigžde prie kruti 
nės; Maršalai mėlynose palai
dinėse, krūtinėmis, padengto
mis eilėmis medalių, kaip ko
pūstlapiais darže. Balerina ap 
sirengusi blogai pasiūta suk
nele, bet su tikrai puikiais bri 
lijantais ausyse:

, Turiu pasakyti, aš savyje 
juokiausi iš jų, bet dabar, ra
šant šį laišką, mūsų santykiai 
su Bulgarija jau nutraukti ir 
mūsų buvusi šeimininkė dau
giau nebekalba su mumis. . .

1949 m. rugsėjo 30 d.
Pagaliau mes pamatėme 

Kremlių. Aš buvau patenkin
ta, kad anksčiau negavome lei
dimo, aš norėjau daugiau su
žinoti rusų istorijos ir susipa 
žanti su rusų menu. Norint 
gauti leidimą, reikia paduoti 
prašymas išvardinant asme

nis, norinčius aplankyti Krem 
liaus muziejus. Šitie muziejai 
nėra atidari rusų liaudžiai ir 
Kremliaus sienos yra stipriai 
saugomos visą laiką.

Kadangi tėvas vadovavo šiai 
grupei, tai mums buvo leista 
įvažiuoti mašina pro Kremliaus 
vartus. Paprastai, visi neofi
cialūs lankytojai turi įeiti pės
ti. Vien tas įvažiavimas mane 
džiugino, kadangi aš visą lai
ką žiūrėdavau į tas 60 pėdų 
sienas tik iš tolo.

Mus sutiko moteris vadovė, 
pilkoje uniformoje ir dar trys 
slaptosios policijos vyrai, ku
rie prisijungė prie keturių re
guliarių tėvo sargybnių, ir se 
kiojo mus visą laiką.

Pastatai ir kiemai Krem
liaus viduje yra puikiai išlai
kyti ir išblizginta visur, kaip 
vonios kambaryje kokliai. Tai 
tikrai vienintelė švariai užlai
koma vieta visoje Sovietų Ru 
sijoje.

Mus pirmiausia įvedė į cent 
rinį skverą, apsuptą 3 didelė
mis bažnyčiomis ir Jono Di
džiojo augštuoju vapų bokštu, 
šitos bažnyčios yra restaura
cijos procese ir mums nebuvo 
leista jų pamatyti.

Su pasididžiavimu vadovė 
mums parodė patranką — car- 
-puška, — didžiausią patranką 
pasaulyje, bet taip pat ji pri
dėjo, kad ta patranka niekad 
nebuvo panaudota. Tuo pa
čiu pasididžiavimu ji mums pa 
rodė didžiausią varpą pasau
lyje — car-kolokol, — bet taip 
pat pridėjo, kad tas varpas nie 
kad neskambino.

Didieji Rūmai, pastatyti 
1828 m. yra periodinio stiliaus. 
Jie man labai primena Jungti 

nių Valstybių viešbutį Sarato- 
goje. Baldai šių rūmų yra to- 
paties laikotarpio ir labai puoš 
nūs. Sofos ir kėdės apmuštos 
sunkiais aksomais ir ryškiais 
brokatais; maži inkrustuoti 
staliukai, rožių medžio piani
nai, apskritos sofos apsuptos 
palmių ir tas viskas apšviesta 
šimtais kristalinių kandeliabrų, 
šiuo metu mums specialiai už 
degtų. Carai tuos rūmus nau 
dodavo tik karūnavimo ar vals 
tybinių vizitų progomis. Kam 
bariai atrodė negyvenami ir ne 
paliesti, o baldų sustatymas ro 
dė lyg ką tik dekoratorius 
juos būtų perstatęs. Vienas 
dalykas mums padarė įspūdį: 
visuose kambariuose buvo re
ti laikrodžiai ir kiekvienas jų 
buvo užvestas. Labai įdomūs 
laikrodžiai, parodą ne tik lai 
ką, bet ir mėnesį ir dieną; ki
ti rodą nimfas šokaničas aplink 
visą laikrodį ir būgnininkai 
mušą valandas.

Iš rūmų mus vedė į muzie
jų, kur laikomi visi imperijos 
turtai, dabar sudėti į stiklines 
dėžes. Tikrų karūnos brange
nybių neparodoma, bet yra dau 
gybė turtų iš aukso ir sidabro. 
Bažnytiniai dalykai iš aukso 
ir brangių akmenų, daugybė 
gražaus parceliano ir emalės 
dalykų, ir pagaliau spintelė pil 
na velykinių kiaušinių, caro 
duotų įvariomis progomis, įvai 
riems karališkos šeimos na
riams.

Pirmas iš šių kiaušinių bu
vo padarytas kaip staigmena 
imperatorienei, kad ją palinks 
minus ir patenkinus, kadangi 
ji buvusi liūdna ir visada me
lancholijoj paskendusi. Ši do
vaną buvo taip vykusi, kad ca 

ras vėliau vis užsakydavo po 
kiaušinį kiekvienais metais. 
Vienas iš jų atidarytas rodo 
imperiškos jachtos modelį, pa 
darytą iš aukso ir brangakme 
nių. Iš kito — karališko trau 
kinio modelis, kurį galima už
sukti mažyčiu auksiniu raktu
ku. Dar kitas atsidaro kaip 
gėlės žiedas ir kiekvienas gėlės 
lapas turėjo caro vaikų port
retus, padabintus brangakme
niais. Visi šie kiaušiniai dar
bas caro dvaro auksakalio Fa 
berge. Paskutinis buvo pada
rytas 1917 metais.

Viską apžiūrėjus, ipabaigo- 
je mūsų vadovė pasakė kalbą 
per vertėją, pabrėždama „visi 
šie turtai anksčiau priklausė 
carams, dabar jie priklauso Ru 
sijos liaudžiai”. Deja, Rusijos 
liaudis net šių muziejų nema
to. Šiandien mes buvome vie 
ninteliai šio muziejaus lanky
tojai. Paprastai, nedaugiau 
kaip 50 asmenų per mėnesį ga 
Ii aplankyti šiuos muziejus ir 
tai yra tik išrinktieji, kurie pa 
prastai būna svetimšaliai.

1949 m. lapkričio 7 d.
Šiandien yra Revoliucijos 

Šventė. Mes papusryčiavome 
8 valandą ir išvykome iš na
mų 9 valandą, kad laiku nuvy 
kus į Machovaja. Aš buvau ap 
sirengusi kaip senutė kinietė 
savo sunkiaisiais kaliniais, bet 
rusų akimis aš atrodžiau ma
dingai.

Pakeliui mus sustabdė tris 
kartus ir tris kartus turėjome 
parodyti savo pasus bei diplo
matines korteles. Šiandien tu
rėtų būti liaudies šventė, bet 
liaudis negali dalyvauti, išsky 
rus tuos, kurie dalyvauja „spon 

taniškose demonstracijose“. Pe 
tys į petį policija chaki unifor 
mose mėlynomis kepurėmis, 
stovėjo aplinkui tuščią aikšte. 
Mes juos praėjome — užimti 
savo vietas kairėje Lenino ka
po pusėje.

Priešais aikštėje stovėjo blo 
kai Raudonosios Armijos įsi
tempę su orkestru viduryje. 
Kremliaus laikrodžiui išmušus 
10 valandą, Politbiuro nariai 
— eilė vyrų tamsiais paltais ir 
skrybėlėmis — išėjo pro Krem 
liaus šalinius vartus ir, užko
pę ant Lenino kapo, išsirikia
vo eilėje. Prijojo raitas karo 
ministeris. Patrankos saliuta- 
nių karių — vieninteliai geri 
nacionalą. Visi nusiėmė ke
pures, išskyrus Politbiuro na
rius — tikriausia ta pati min
tis, kaip niekad negerti tos m 
už save.

Prasidėjo maršir avimas. A u 
liniai batai, dėvimi visų laips
nių karių — viennteliai geri 
batai matomi Sovietų Sąjungo- J 
je. Rusų marširavimo žngsnis 
arba žąsies žingsnis, yra labai 
panašus į vokiečių marširavi- 
mą. Vyrai taip smarkiai sta
to kojas, kad net jų žandai dre 
ba.

Po karinio parado, užtruku
sio daugiau negu valandą, pra 
sidėjo civilinių organizacijų 
paradas: fabrikų unijų, sporto 
klubų, mokyklų delegacijų. 
Tas viskas atrodė įspūdingai. 
Pabaigoje karinio parado sau
gumo policija įsimaišė tarp de 
monstrantų, atskirdama kiek
vienus 5 asmenis vienu polici
ninku taip, kad kiekvienas lo
jalus Sovietų pilietis būtų ste
bimas.

Bus daugiau.
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Dailininko Teisučio Zikarojį 
pirmoji paroda Australijoje^
RAŠO ARCH. PROF. VYTAUTAS ŽEMKALNIS.

II.
Freiburge bemokytojauda- 

r.ias ir pats dar studijuoja, dir
bu ir savaip įvertina kaip pagy 
rimus, taip ir papeikimus. Pats 
save kontroliuoja, tiria, ir sa
vo mažoj studijoj sukuria jau 
ir ne vieną originalų kūiinį. Ša 
lia realistinių portretų (Damb 
rauskaitės ir kt.) jaunas skulp 
torius imasi simbolinių temų, 
kas, reikia pripažinti, nėra leng 
vas dalykas: neprityrusiam, 
jaunam skulptoriui yra lengva 
įsivelti į šabloniškas nu vaikio 
tas formas. Tačiau T. Z. ir čia 
uodė savo nepaprastus kūrybi 
nius sugebėjimus. Jau 1947 
m. jis sukūrė „Jūratę" ir „Tai 
kos siekimą". Abi šios skulp
tūros, šalia kitų gerų T. Z. kū 
rinių susilaukė ypatingo, kaip 
plačios mūsų visuomenės, taip 
ir svetimų žmonių, kurie su 
j patingu susidomėjimu lankė 
mūsų menininkų parodas Ha
nau, Freiburge (Vokietijoj) ir 
New Yorke (JAV 1949). Tais 
laikais T. Z. kompozicijoje dar 
stipriai jaučiama jo mokytojų 
Įtaka. Ypatingai tai jaučiama 
„Žiburių“ premijuotame kuri 
ny „Taikos siekimas(Paly
ginkite su Košubos „Eglė, žal 
c ų kaarlienė“). Zikaro idėja 
šiame kūriny labai graži: mer
gaitės žvilgsnis dangun ir be- 
keliąs sparnelius paukštelis jos 
rankose lyg taikos pasiuntinys 
pas Visagalį. Apačioj kova; 
žmonija deda pastangas nu
versti rytų galiūno maskę. Ta
čiau kompoziciniu atžvilgiu 
veikalas dar nėra subrendęs: 
mintys palaidos, nesurištos į 
darnią visumą. Kovos momen 
tas neišryškintas, nesijaučia 
reikiamos įtampos. Du ele
mentai šalia vienas kito nesu
rišti ir gali būti traktuojami 
kaipo visai atskiri motyvai.

„Jūratė" aju stipriau sukom 
ponuota, nars irgi ne be trūku‘- 
mų: glavos padėtis kiek vargi 
nanti. Tačiau abu šie kūriniai 
žiūrovui teikia giedrios nuotai 
kos ir džiaugsmo. O tas ir yra 
svarbiausia.

Iš kitų T. Z. darbų tenka pa 
žymėti dvi terrakotos: „Po kry 
žiumi“ ir „Liūdesys", šiuose 
kūriniuose matome meninką 
naujų kelių bejieškantį. Pa
prastomis skulptūros formo
mis bandomi išreikšti žmogaus 
pojūčiai. Nuotaikinga, įdomu, 
tačiau ir čia dar jaučiamas ne 
išbaigtumas. Norėtųsi kiek pa
barti menininką, kad per anks 

ti ištraukė savo kūrinius iš stu 
dijos. Kaip vienoj taip ir ki
toj kompozicijoje per daug su
lietos rankos su kūnu, o ypa
tingai „Liūdesy" galvos ir kai
rės rankos visiškas suliejimas 
į vieną masę, atrodo dirbtinis, 
sukaustytas. Jau kitų metų 
(1949) etiudas „Gimimas“ 
(balta terrakota) yra ir for
mos ir kompozicijos atžvilgiu 
daug tobulesnis. Zikaro skulp 
tūra žavėjosi ypatingai pran
cūzai, kurie ne vieną jo Kūri
nį nusipirko ir išsivežė į Pran
cūzijos salionus. f veltino jau 
nąjį Zikarą ir vyresnieji jo ko
legos, ir jau 1947 m. mes ma
tome jį Lietuvių Dailės Institu 
to nariu.

Tiek trumpai apie Zikarą iš 
Europos. Dabar, atpylęs kont
raktą Australijoje, T. Z. dirba 
fabrike tekindamas kažkokias 
metalines plokšteles. Austra
lams, matyti, skulptoriai dar 
nėra reikalingi.

Tačiau reikia stebėtis ir di
džiuotis, kad Lietuvos meno 
atžalynas Australijoje nepalū 
žęs, priešingai — rankų nenu 
leisdamas kuria su didžiausiu 
entuziazmu, su nepaprastai 
stipria viltim į Lietuvos ryto- 
W-

Taip ir Zikaras dirba, tai 
skardiniame sandėliuke su pri
mityviais instrumentais, tai vė 
liau, sąlygom kiek pagerėjus, 
įsitaiso sau „luxus" studiją 
įstiklintoje verandoje vos 4X 
8 pėdų dydžio. Bet išsitenka 
ir dirba. Štai ne per seniausiai 
pas kažkokį akmentašį surado 
porą aprūdijusių instrumentų 
akmens skulptūrai dirbti. Ko
kia laimė! Du specialūs kal
tai, akmuo. . . Dabar tai malo 
nu dirbti — akmenį tašyti. . . 
„Praregės akmuo!“

Zikaras dabar kitoks, nei 
Freiburge. Jis atmeta teat- 
ralumą, pozavimą; vengia to 
neramumo, kurio gyvenamasis 
laikotarpis yra taip smarkiai 
persunktas. Kaip jisai pats pa 
sisako: „Savo darbuose aš ban 
dau išreikšti vidinę nuotaiką 
paprastomis priemonėmis. Ma
no figūros yra užsidariusios 
savyje“.

Parodoje (Claytone 2. XI. 
62.) išstatyta nemažas skai
čius puikių etiudų, aklų, iš
pildytų grafitu, sangvinu ir tu 
šu ir Skulptūros kūriniai gip
se, molyje, metale ir akmenyje. 
Ne Australijoje padaryti dar
bai patiekti fotografijose.

Yra kas pažiūrėti, yra kuo ir 
pasidžiaugti.

Sūnaus biustas lyg ir pabrė 
žia T. Z. klasikinės technikos 
meistriškumą. Ramus, mielas 
vaiko veidukas traktuojamas 
išbaigta realistine forma, kont 
raštiška visiem kitiem išstaty
tiems kūriniam.

Iš visų darbų, kurių svarbes
nieji yra „Kompozicija“, „Pie 
šinys“ (sangvinas), Moteriš
ke su smarkiai palenkta galva, 
beveik gulinčia ant peties, „Re 
liefas“ (stambi moters kūno 
kompozicija gipse), ypatingai 
man krito į akis:

„Smūtkelis“ — sena ir 
numylėta, tradicinė mūsų tau 
tos tema, traktuojama visai 
naujoviškai. Ištęstas liemuo, 
su ištęstu kaklu ir galva, at
remta į dešiniosios rankos del
ną, padėtas ant visai trumpų 
kojų. Teoretiškai visiška dis
pozicija, o tikrumoj įtikinan
čiai monumentalus Pastatas, 
pastatytas ant tvirtų įtikinan
čių pamatų. Šis smūtkelis įs
pūdingas ir neužmirštamas.

„Veidas“ — jaučamais ne 
tiesiogio figūros žvilgsnio kon
taktas.

„Sėdinti moteris" (gip
sas) — tokių paplūdimy yra 
labai duag. Šita moteris, su 
tokiom „neklasiškom formom” 
taip pat yra žmogus, kuris my 
Ii gyvenimą, gamtą, kuris su
geba ir artimam padėti ir kil
nius darbus atlikti. Grožis 
slepiasi ne vien tik Apoione ar 
Veneroje. Kompozicija stipri, 
traktavimas ramus, natūralūs.

„Klūpinčią mergaitę" — cha 
rakterizuočiau kaip „modernų 
jį klasicizmą“ — tai ištęsta an 
tikinę vaza, net su ausele (ka
selė). Menininkas ištempęs 
mergaitės kūną kone į stygą, 
nė per krislelį neprarado pro
porcingumo. Gali gėrėtis kū
riniu, visai nepastebėdamas, 
jog mergaitė ištempta beveik 
trigubai. Tas rodo, kad Zika
rui ima sektis realizuoti tai, 
ką jis jaučia: „vaizduoti vidu
jinę skulptūrą“. Tikiu, kad 
šiuo keliu eidamas Zikaras su 
laiku suras savo visiškai origi
nalų būdą vaizduoti žmogaus 
asmenį.

Labai vykęs bus „Kristus“. 
Užmanyta kompozicija yra la 
bai įdomi.

„Modelis" visais atžvilgiais 
Įtikinantis, stiprus, logiškas ir 
subrendęs. Puikiai visą kom
poziciją, į vienumą rišanti kai 
rioji koja atsveria išilginį 
skulptūros trūkumą — tary
tum ji būtų pusiau skelta.

Pažymėtina ir naujojo žan
ro „Kompozicija iš metalo" —

Lituanistines studijos
MONTREAL1O UNIVERSITETE

Kaip jau buvo paskelbta 
spaudoje, Montrealio Univer
sitete (Unive r site de Montreal) 
Humanitarinių Mokslų Fakul
tete yra skaitomos paskaitos 
apie lietuvių kalbą ir literatū
rą. Paskaitos skaitomos lietu 
vių kalba. Lituanistikos sky
rius laikinai veikia prie slavų 
kalbų Instituto, bet atsiradus 
pakankamam klausytojų skai
čiui, yra konkreti gaumybė 
įsteigti atskirą Baltų institutą.

Studentai, norį studijuoti u 
tuanistiką, gali šiame institu
te įsigyti augštojo mokslo laips 
nius (B. A., M. A. ir Ph. D.). 
Diplominius darbus ir doktora 
tus lietuviai studentai turi tei
sę rašyti lietuvių kalba. Baigų 

tai yra toji pati erdvės kom 
pozicija, Įvykdyta Imijiškai, 
vielų surišimo ir suvirinimo 
pagelba. Tai yra žmogaus apy 
braiža, primenanti tš dalies 
grakščią dail. Vaičaičio ranką, 
o vietomis kruopščios dail. Si- 
mankevičiaus plunksneles ažu 
rus.

Turiu vilties, kad netrukus 
susipažinsime ir su šių daili
ninkų, taip pat, kaip ir Zika
ras, tebevargstančių „privers
tiniu" darbu, kūriniais.

Dar pora žodžių apie pasku 
tinius Teisučio Zikaro darbus:

„Laukimas“ — toji didžioji 
gamtos paslaptis, nepaprasta: 
subtiliai dailininko įsijausta 
Moteris su didžiausia meile ir 
viltim glaudžia ir saugo savo 
Esamą, bet dar nematomą Bū 
tybę. Kompozicija paprasta 
daug pasakanti ir gražiai nu 
teikianti.

„Saulės!“ — šios moteriš
kės, besivartančios saulutėje 
kūno pozicija yra visai natūra 
Ii kiekvieno gyvūno padėtis 
stengiantis absorbuoti ko dau 
giau saulės spindulių, tų svar
biausių gyvybės nešėjų.

Į parodą apsilankė gausus 
būrys tautiečių. L. K. F. Mel 
bourno skyriaus pirmininko P. 
Antanaičio vedami parodą ap
lankė taip pat ir Claytono LKF 
sekmadienio mokyklos moki
niai.

Baigdmaas turiu pareikšti 
nepaprastai didelį džiaugsmą, 
pasigėrėjimą ir pasididžiavi
mą, kad čia, savo tarpe, turi
me menininkų, kurie savo dar 
bais ir pasišventimu kelia mū
sų tautinės kultūros lygį trem 
tyje, garsina mūsų tautos rei
kalus ir sielvartus, 
vas jiems padeda jų darbuose. 

šieji gauna Montrealio Univer
siteto reguliarius diplomus ir 
doktoratus, kaip ir visi kana
diečiai studentai baigę šį uni
versitetą.

Suinteresuotiems lituanisti
nėmis studijomis skelbiame de 
talų studijų planą. Naujasai 
semestras prasideda 1953 metų 
sausio mėn. 10 dieną. Į jį įsi
registruoti galima iki gruo
džio mėn. pabaigos.

Studentai, jau studijavę Lie 
tuvos arba užsienio univeriste 
tuose, gali parengti M. A. per 
vienerius arba dvejis metus. 
Norint parengti M. A. (diplo
mą) per vienerius metus reikia 
išklausyti nemažiau 16 savaiti 
nių valandų per vienerius stu
dijų metus. Klausant paskai
tų, rašomas diplominis darbas. 
Mokestis — 300 dolerių. Šį 
mokestį Universiteto vadovy
bė išdėsto į aštuonerius mokė
jimus, tokiu būdu studentas 
moka kas mėnesį po maždaug 
47 dolerius. Jeigu studentas 
nori diplominį darbą parengti 
per dvejis metus, jam nustaty
ta išklausyti kiekvienais me
tais po 8 savaitines valandas. 
Mokestis už abu studijų metus 
350 dolerių. Išdėsčius mokėji 
mą per dvejis metus, studen
tas moka kas mėnesį po maž
daug 23 dolerius.

Studentams, išklausiusiems 
universitetinį kursą ir įsigiju- 
siems diplomus, kurie norėtų 
parengti Montrealio Universi
tete lituanistinių mokslų dok
toratą, ir išklausytinų valan
dų skaičius, ir mokestis toks 
pat, kaip rengiantis M. A. — 
16 arba 8 savaitinės valandos 
ir 300 aba 350 dolerių uz visą 
studijų laiką.

Norintieji klausyti tiktai ku 
rį nors atskirą kursą ir mokslo 
metų gale gauti Universiteto 
pažymėjimą, moka už kiekvie
ną atskirą kursą (2 savaitinių 
valandų) 25 dolerius už du se 
mestru (pilnus mokslo me
tus).

Norintieji klausyti kuij r/ors 
atskirą lituanistikos kursą, bet 
nepageidaują jokio universite
tinio pažymėjimo, moka lais
viems klausytojams nustatytą 
mokestį — 10 dol. už pilnus 
studijų metus (du semestru).

Pirmajam skelbime buvo mi 
nėta, kad yra galimybė taip pat 
įsigyti atestatus, tokiems as
menims, kurie nėra baigę gim
nazijų. Tokia galimybė tikrai 
yra, nes susidarius didesniam 

Lai Die skaičiui pageidaujančių (nema 
žiau 10-ties asmenų) būtų ga

lima sušaukti lietuvių diplo
muotų mokytojų komisiją, ku 
ri asmenis, siekiančius atesta
to, išegzaminuotų lietuvių kai 
ba, pagal Lietuvos Švietimo 
Ministerijos nustatytą progra 
mą. Išlaikiusiems būtų šutei., 
ti pažymėjimai, tolygūs Lietu
vos valstybinių gimnazijų ate^ 
tatams.

Šiuo metu Monteralio Uni
versitete lituanistinių paskaitų 
klauso 12 lietuvių klausytojų; 
taip pat keliolika kitų tautybių 
studentų. Nuo 1953 metų li
tuanistinių paskaitų ciklas pra
plečiamas. Todėl kiekvienas 
lietuvis akademikas arba suin
teresuotas savo kalba ir litera
tūra atras jį dominančių pas
kaitų. Jeigu į šį Institutą įstos 
pakankamai klausytojų (kad 
ir klausančių tiktai atskirus 
kursus), Lituanistikos Institu 
to organizatoriai tilkisi kitų me 
tų rudenį pasikviesti iš Jungt. 
Amerikos Valstybių atski
riems paskatų ciklams žino
mus mūsų lituanistus.

Kiek žinoma, tokia galimy
bė Montrealio Universitete pa
rengti diplomus ir doktoratus 
lietuvių kalba yra kolkas vie
nintelė visame Amerikos kon
tinente. Kviečiame visus no
rinčius paremti šią besikuran- 
čią lietuvišką augštojo mokslo 
jinstituciją-įsirašyti studentais 
arba lasvaisiais klausytojais.

Suinteresuotieji lituan.stnė- 
mis studijomis ir atskiromis 
paskaitomis gali kreiptis raštu 
į Dr. H. Nagį (5561 Esplana
de Ave., Montreal) arba ir as
meniškai kiekvieną šeštadienį 
2 vai. pp. Montrealio Universi 
teto (Universite de Montreal) 
Humanitarinių Mokslų Fakul
tete (Faculte de Letters) B 
409 auditorijoje.

PRAŠYMAS.
Laisvosios Europos Kolegi

jos Bibliotekos lietuvių skyriui 
reikalingos lietuvių kalba ir 
kitomis kalbomis knygos apie 
Lietuvą, ypatingai knygos iš
leistos prieš II-jį pasaulini ka
rą. Labjausiai reikalingos iš- 
politikos, ekonomijos, istori
jos, geografijos, socialinių 
mokslų, filosofijos, literatūros, 
meno sričių knygos. Galintie
ji knygas perleisti prašomi pra 
nešti knygų sąrašą ir kiekvie
nos knygos kainą Dr. J. Gri
niui, College de 1‘Europe Lib
re, boite postale 61, Strasbourg 
(Bas-Rhind), France, arba Lie 
tuvos Laisvės Komitetui, 4 
West 57th Street, New York 
19, N. Y., U. S. A.

H — Nemanyk, mamele, kadJIEVA SIMONAITYTĖ

tėvai irlvailcai
Šventadienio vakaras. Sau- prieš Murzį vis augščiau ir

lė arti leisenos. Pušyno šešė
lis ištysęs į ilgį taip siekia net 
kaimyno sodybą. Virš pušyno 
krankia varnos jieškodamos
sau lizdų. Daug jų iškrapšti
nėta, perai išmušinėti. Tai pa 
darė vaikai, girdėję iš tėvų,
Liek žalos pridarančios varnos.

Paskutinį kartą suko gand
ras ore ratą ir rengėsi nusileis 
ti į lizdą, kur jau nekantriai 
rinkė patelė. Pamačiusi patį, 
gandrienė ražuodamos ėmė pap 
noti, lyg ką pasakotų arba guos 
tų ji parskendančiam savo vy
rui. O šisai, nusileidęs į lizdą, 
p k tai ir griežtai atsakė.

Nutilo gandrienė lyg įbau
ginta ir nuleidusi snapą sten
gėsi apdengti savo sparnais vai 
Kučius, bet šie nekantraudami 
čia pro vieną, Čia pro kitą mo
tinos sparną, kaišiojo savo sna 
pus tėvo link. Jie buvo alkani. 
Dar kartą nekantriai sudardė
jo tėvo snapas, ir tada užvieš
patavo tyla gandro namuos kle 
vo medyje, už skūnės.

Kiemelyje po kaštano me
džiu ant suolelio sėdėjo Šimo
nis su Šimoniene ir šnekučia
vosi. Balta, juodai obuolainė 
katė meilavosi ir verpė ant Ši 
monienės kelių. Kartais žvilg 
terėdavo ji po stalu, kur sėdė
jo nuo virvės paleistas kiemo 
šuo Murzis.

Murzis baisiai neapkentė ka 
tės. O ši, lyg tai žinodama ir 
tyčiodamasi, glostė Šimonienę, 
o kai kada ir Šimonio ranką, 

į' man lengva sūnaus atsisakyti.
Bet ar to reikėjo? Aš manau, 

. ar jam reikėjo palikti Karaliau 
čiuje? Ar jam namie vietos ne 
įbuvo? Jeigu tėviškė jam nege- 
ira, per prasta, — ir gerai: bū 
|tų atgavęs savo dalį, būtų išė
jęs kur nors į didesni ūkį. Bū 
tų šiandien žmogus, būtų ūki-

augščiau keldama uodegą. Ke 
lis kartus jau čiupterėjo Mur- 
zis už katės uodegos, bet da
vinys vis buvo toks pat: Katė
nusispjovė, o Murzis gavo nuo 
Šimonio per nosį.

— Kaži kur šiandien Kri-
zas? Visą dieną jo nebuvo, o 
dabar jau vakaras, — pradėjo 
po ilgos tylos Šimonis.

— Bus kur nors su jaunai-1 
siais išėjęs. »■

— Ką manai, mamele, ar ne 
paduosime jau rudenį Krizui? 
Jis jaunas, stiprus, tegu dirba, 
tegu vargsta, o mudu eisiva 
pasilsėti. Man juk ne kas dar 
būtų, mane pavaduoja Krizas. 
Dėl savęs galėčiau dar keletą 
metų gyventi. Bet tu turi vis 
su tomis mergomis vargintis. 
Išsiimsiva atitinkamą išmtinę 
ir ramiai praleisiva savo am
žiaus vakarą. Aš manau, Kri
zas ir norės pagaliau šeiminin
ku būti. Laikas jau būtų.

— Tiesa, bet kaip su Mike 
liu: jog jis ir pareis savo dalį 
atsiimti.

— Nekalbėk man nieko 
apie Mikelį. Juk aš sakiau 
jam paskutinį kartą išeinant: 
jeigu jis pasiliks Vokietijoje, 
ta nieko iš manęs negaus. 
Viską atiduosiu Krizui.

— Ale priklausančią jam da 
lį tik reikės atiduoti. Jau ir 
Krizas kitaip nesutiks. Jis ne
norės palaikyti kas ne jo, juk 
netaisus grašis į kaupą neina— 
pats esi sakęs.

ninkas.
— Būtų, būtų! Na, bet ką 

dabar!
, — Dabar jis lankstosi ten 
prieš vokiečius, lyg kad kitaip 
ir negali būti, lenda jiems į 
užpakalį ir dar yra net dėkin
gas jiems, kad jie. . .

— Ale, tėveli, kas taip ne
dailiai kalba — nusigandusi 
įspėjo Šimonienė.

— Rasi netiesa? Ar ne kas 
kart jis giriasi rašydamas laiš
kus: tai čia leitenantas, tai čia 
hauptamas jį maloniai, girdi, 
„maloniai“ užkalbinęs ir siun
tęs. . . Na, ar girdi! Šimonis 
duodasi siuntinėtis!

— Kad esi valdinys, tai pats 
nesiuntinėsi, — pamokė Šimo
nienė.

— Ale koks bent vargas jį 
varo būti valdiniu, vokiečiams 
tarnauti ?

— Negali pavydėti vaike
liui, žinai, kad jis silpnas, sun
kių darbų dirbti neįstengia. No 
ri lengvesnę duoną turėti. O 
ką būtų galėjęs, jeigu jis būtų 
per prievartą namie palikęs ir 
išėjęs į ūkį, arba tėviškę palai
kęs, o būtų nugyvenęs, kaip nu 
gyveno Kuprius Margiaus gy
venimą. Ne visi moka gyven
ti, ne visiems sekasi ūkį val

dyti. Pabav išvargs sūnelis sa

vo dvylika metų, liks valdinin
ku, na, ir kas jam kenks?

— O jei Mikelis vokiečiams 
besilankstydamas, —pyksta to 
bau Šimonis, — užmirš esąs 
lietuvininkas, užmirš savo kai 
bą, savo gimtąją šalį. . . O kas 
tada?

— Neužmirš, ne!
— O kad ir neužmirš, spjau 

te jis vistiek spjaus į visa, kas 
lietuviška, kas būriška, kaip ta 
tai daro visi tie, kurie ėjo leng 
vesnės duonos jieškotis. Ir 
spjaus sūnus tėvui Į akis, visai 
nebesuprasdamas, kad jo akys 
apmuilintos svetimųjų. O ka
da jis gaus gerą duoną? Tada, 
kada bus išmokęs gerai vokiš
kai šveplioti ir iš širdies pasa
kyti: „Ich bin deutsch“. O 
kada jis tatai iš širdies gelmės 
pasakys, tai ir žinok, kad jis tai 
seniai jau tikėjęs ir tuomet tai 
jau mano sūnus nebe Šimonis!

— Nebus taip blogai, ne
bus, nebijok! — maldino Šimo 
nienė savo vyrą. — Kodėl tad 
Mikelis turi būti toks kaip 
kiti! Jis yra gana gudrus vai 
kas, jis jau žinos, kaip reikia 
su vokiečiais apsieiti.

— Kaip visi kad žino! Ne, 
aš nekenčiu tų, kurie bėga pas 
kui vokiečius, nekenčiu!

— Ale tai tavo sūnus. O ko 
dėl negali ir vienas lietuvinin
kų likti ponu? — Vis užtarda
ma sūnų užsispyrusi klauJa Si 
monienė.

— Kad lietuvininkas palikęs 
ponu tuo savo žmonėms patar 
nautų, tai jau nieko nesaky
čiau.

— Patarnaus, mūsų Mike
lis. Pamatysi, nudžiugai ir 
pats.

„Neverta ginčytis su mote
rim", — pamanė sau Šimonis. 
„Jas vargu kada nors Įtikinsi: 
Jos tik užsispyrusios savo kai 
ba, ir gana! Tik aš jaučiu, 
kad Mikelis nuvarys mane į 
grabą“.

Taip reiškiasi nemirštama Ši 
monių siela — protėvių paliki 
mas. Per keletą kartų ji lyg 
tylėjo, miegojo. Bet šiandien, 
kada ji mato, jog į svetimųjų 
eiles žada pakliūti vienas Šimo 
nis, ji nerimauja.

Jokūbas Šimonis tik jau
čia, kad negerai sūnus daro, 
palikdamas vokiečių tai nybo- 
je. Jis jaučia, kad lietuvinin
kas turi save gerbti, o ne lanks 
tytis prieš svetimuosius. Jo 
sąžinė liudija, kad jis ir jo sū 
nūs gali stovėti ir net stovi ant 
to paties laipsnio, ant kurio sto 
vi vokietis. Bet gi vokietis lie 
tuvį tokiu nepripažins. Už tai 
jis ir lieka, bent privalo likti 
Šimoniams ir visiems lietu
viams svetimas.

Bet kad Jokūbas Šimonis šį 
vakarą kaip nors dar patirtų 
kiek joprotėviaivokiečiųkankin 
ti, jis čia nebesėdėtų, o jau bū
tų pakeliui į Karaliaučių, nors 
ir pėsčias, išvaduoti sūnų iš 
svetimųjų rankų. Arba, jeigu 
neklausytų grįžti namo, pasa
kyti jam, kad jis Mikelis, — 
jau nebe Šimonis.

Bet Jokūbui Šimoniui Augš- 
tųjų Šimonių praeitis jau sve
tima. Per daug ji jau tolima. 
Jis jos nebežino, jis tiktai ka
žin ką nujaučia, nerimaujant 
nemirštamąja! Šimonių sielai.

Per kiemą sunkiais būriš
kais žingsniais praeina Krizas 
Šimonis. Ir iš stuomens ir iš 

liemens jis ūkininkas, niekas 
jau to nenuginčys. Uždėtoji 
ant jo pečių našta, nors ir ka
ži kaip sunki ji būtų, jo taip 
veikiai nepargriaus. O, jis tik 
ras Šimonis! Atitarnavęs sa
vo laiką kariuomenėje, tuojau 
sugrįžo ir nė vienu žodžiu dau 
giau neminėjo Vokietijos ar vo 
kiečių, lyg jų visai nebūtų.

Džiaugiasi tėvas savo sūnu
mi, ir tam sykiui užmirštas ne
paklusnusis Mikelis!

Džiaugiasi, tiesa, ir Šimonie 
nė Krizu, bet motinos širdis 
daugiausia pas aną, kuris toli 
nuo namų. Jei taip jau būtų 
dauk maloniau, kad Mikelis 
būtų namie ir paimtų tėviškę. 
Bet tėvui barantis, reikia vai
ką užtarti. O barasi ne tik tė
vas: barasi ir giminės ir kai
mynai. Vieną užtarėją turi vai 
kas turėti. Tai ir užtaria jį 
motina.

Ne kartą ji nuraukusi kele
tą grašių siunčia sūnui, ir 
siuntinių vienas kitas keliauja 
į Karaliaučių. Tėvas to neži
no. Rasi jis ir nieko nesakytų, 
juk jis tėvas. Bet kaži kodėl 
jam nežinant siųsti maloniau?

— Ar girdi, Krizai, — pri
šaukė pareinančiam sūnui te
ras.

— Na, ką tėveli?
— Mudu tik kalbėjova apie 

padavimą. Aš jau norėčiau ru
denį. Ar norėsi?

— Tėveli, man juk dar lai
ko! Gyvenk dar kokius metus. 
Aš dar...

— Na, ką dar? Aš maniau, 
tu džiaugsies, kad pagaliau lik 
si šeimininku, o štai, man ro
dos, tu nori išsisukinėti. Ko
dėl?
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MoAsio~tectiniltos naujienos 
lėktuvų kelias per arktiką

Praėjusią savaitę iš Kali
fornijos buvo paleisti lėktuvai 
per Šiaurės Polių. Jie laimin
gai pasiekė Skandinaviją, su
trumpinę kelionę keliomis va
landomis. Apie 9.200 mylių 
lėktuvas nuskrido per 28 vai. 
17 minučių. Pakeliui jie buvo 
nusileidę dukart, specialiai 
įrengtuose šiaurės aerodro
muose. Tas bandymas laiko
mas visai pasisekusiu ir šiau
rėje pastatyti aerodromai iš
bandytais.

LAIVYNO ATOMINĖ 
BOMBA

Amerika laivyno tikslams 
pagamino naują atominę bom
bą, kuri turinti 6 pėdas ilgu
mo, 1 pėdos skersmenį ir sve
rianti apie 1 toną.
LABORATORIJA ŽEMĖS 

ŪKIO CHEMIKALŲ 
TYRINĖJIMUI

Kanados valdžia stato labo
ratoriją Londone, Ont., kuri 
kainuos 1.500.000 dol. ir ku
rioje bus tyrinėjami nauji che 
miniai preparatai. Šitai labo
ratorijai vadovaus Dr. Herbert 
Martin ir Dr. W. E. van Steen 
burgh. Laboratorijoje bus ty
rinėjamos ir vabzdžių naikini
mo priemonės, anti-bakteiinės 
priemonės ir kiti chemikaliniai 
preparatai.

Laboratorija patikrins che
mikalų veikimą į dirvos bakte 
rijas, augalus, vabzdžius ir gy 
vulius, kad pašalintų tuos pre
paratus, kurie sudaro pavojin
gą arba žalingą veikimą der
liui. Tuo pačiu metu norima 
išrasti geresnius chemikalus 
žemės ūkio reikalams.

Įstaiga žinoma kaipo „Scien 
ce Service Laboratory“, turi 
vieną iš tobuliausių ir geriau
sių fabrikų Kanadoje.

Laboratorija turi veisimo 
kambarius, kur vabzdžių žino
vai gali veisti muses, peteliš
kes ir kitus vabzdžius, kurie 
reikalingi jų bandymams ir šil 
tadaržius, kur augalų žinovai 
gali auginti sau reikalingus au 
galus. (CS).

KANADOS GELEŽIES RŪ 
DOS SURADIMAS 

GREITĖJA.
Kanada šiandien yra viena iš 

didžiausių kraštų geležies jieš 
kojime, ir joje kas mėnesį ati
daromi vis nauji rūdos laukai.

Jones de Laughlin Steel 
Corp., viena iš didžiausių phe
no gamintojų Jungt. Valstybė 
sė, išplečia savo geležies rū
dos resursų jieškojimą pietry
tinėje Ontarijoje.

Spėjama, kad geležis bus ga
lima gabenti traukiniu iš Lab
radoro ir New Quebec'o į Se
ven Islands jau 1954 metais 
vieton 1955 metais, kaip anks
čiau tai buvo planuojama.

Gelžkelio statyba vyksta nu 
statyta tvarka. Per 3.000 vy
rų gavo darbo 1951 m. vasarą 
ir maždaug 2.500 paskutine 
žiemą. Planuojama užbaigti 
190 mylių bėgių statybą 1952 
metų pabaigoje.
SUPROJEKTUOTAS NAU

JAS KARIO ŠALMAS
Ligšiol kariai karo lauke dė 

vėdavo plieninį šalmą, kuris 
saugo galvą nuo sužeidimų. 
Tačiau Amerikos išradėjai iš
radę plastelinę medžiagą, ku
ri yra lengvesnė ir patvaresnė 
už plieną. Iš tos medžiagos 
būsią gaminami ir kariams gal 
vos šalmai.
7,N L’’ADMINISTRACIJA 
prašo Gerb. Skaitytojus atnau
jinti prenumeratą 1953 metams

NAUJIENOS
Pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje 
NAUJIENOS visuose Ameri kos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

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

$ 11.00, pusei metu # 5.50.
Naujienos, 1739 So. Halsted Str., Chicago 8, III., U. S. A.

Geriausia dovana Kalėdoms, geriausias draugas namuose.
TERROS PASIŪLYMAI:

Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA, Šiaurės Aukštaitijos kai
mo buities vaizdai. 361 psl., kaina..................................... 3.50

August. Gailit: TOMAS NIPERNADIS, plačiai išgarsė
jęs esto A. Gailit novelių romanas. Virš 300 psl., kairia 2,50 

Kazys Binkis: LYRIKA, mūsų poeto K. B. eil-čių rink. 2,00 
Liudas Dovydėnas: BROLIAI DOMEIKOS, romanas,

Lietuvoj laimėjęs valstybinę literatūros premiją.........2,50
Guy de Maupassant: KAROLIAI, didž. prancūzų novelis

to Guy de Maupasant ger. nov. rinkinys. 280 ps., kaina 2,50
Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA, veikalas iš gy

venimo 17-18 šimtm. Lietuvoje. 270 psl., kaina............2,50
Balys Sruoga: GIESMĖ APIE GEDIMINĄ, kn.jaunimui 2,00 
Paer Lagerkvist: BARABAS, 1951 m. Nobelio literatūros

premija kremijuota knyga. 212 psl., kaina....................... 2,25
Kazys Boruta: BALTARAGIO MALŪNAS, viena geriau

šių knygų mūsų pokario literatūroje. 256 psl., kaina. . 2,50
Axel Munthe: SAN MICHELE KNYGA, plačiai išgarsė

jęs veikalas. Dvi dalys, kiekviena po ................................2,50
P. Jonikas: GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, kalbos dal. 1,50 
Jieva Simonaitytė: AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS,

Maž. Lietuvos buities romanas, 1935 m. Lietuvoj laimė
jęs valstybinę literatūros premiją. 437 psl. kaina .... 3,50

Nei vienos blogos, nei vienos vidutinės kn-os šių leidinių tarpe.
Rinkitės bet kurią šitų knygų, ir neapsivilsit'e nei viena.
UŽSAKYMAMS IR PINIGAMS SIŲSTI ADRESAS:

TERRA, 748 WEST 33rd STREET, CHICAGO 16, 111.

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ mėnesinis ŽURNALAS ,:j 

didelio formato, gražiai iliustruotas, daug įdomios medžiagos
Redag. ir leidžia: D. Penikas, B. Aušrotas ir S. Urbonas, 'jj 

Prenumerata: metams 4 dol., atskiro n-rio kaina 45 et.
680 Brushwick Ave, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi 
mėgsta jį skaityti?

„KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 
pataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Žmonių mulkin

tojus ir apgavikus jisai lupa be pasigailėjimo.
Be to, jame rasi visokių patarimų, gražių eilių, įdo

mių paveikslų ir Žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75.
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū

rėti. Gausit nemokamai.

636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A.
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VISI TROKŠTA LAISVOS LIETUVOS—VISI SKAITO

„Laisvoji Lietuva“ — savaitinis lietuvių laikraštis. „LL“tu 
ri savo korespondentus visuose pasaulio kraštuose ir spaus
dina naujausias politines apžvalgas, žinias iš viso pasaulio 

lietuvių gyvenimo ir iš okupuotos Lietuvos.
Leidžia Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio Vyriausioji Valdyba. 
Redaguoja: Redakcinė Kolegija, vad. prityrusių žurnalistų. 
Skelbkitės tik „Laisvoje Lietuvoje“. Smulkūs sikelbimėliai 

iki 10 žodžių — 50 centų ir iki 20 žodžių tik 1 dol.
Prenumeratos kaina metams $ 5 JAV ir Kanadoje: kitur 
$ 6. Vokietijoje 12 DM. Pusmečiui $ 3 JAV ir Kanadoje: 

„kitur $ 3,50 ir Vokietijoje 7 DM. Red. ir Adm. antrašas:
Laisvoji Lietuva, 68 Salem Str., Worcester, Mass. USA.
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toje ir Medeleine turėjo pasise 
kimo ir palankiai atsiliepė 
spauda, kiekviena proga iškel 
dama ir priežastis, dėl kurių 
dailininktfs turėjo palikti savo 
tėvynę.

VADOVAS
NEO-KANADIEČIAMS

The Montreal Co-ordinating 
Council for New Imigrants yra 
paruošusi bendruomenės rezer 
vų vadovą, kuris paskirtas imi
grantų pagalbai, šis vadovas 
turi sąrašą visų esamų įstaigų 
Montrealio srityje, federalinių, 
provincialinių, miesto ir priva
čių, kurios suteikia labdary
bės, švietimo, laiko praleidimo 
ir socialinių patarnavimų.

NEO-KANADIETIS KOM 
POZITORIUS PRIIMTAS 

KONSERVATORIJON
Jaunas latvis kompozitorius 

Talivaldis Kenins, dar neišbu
vęs vienų metų Kanadoje, bu
vo priimtas Toronto Universi
teto Fakultete ir Karališkos 
Muzikos Konservatorijos mo
kamąjį personalą.

Kenins, būdamas tik 32 rne 
tų amžiaus, jau yra sukūręs 
svarbių kompozicijų, kurios ap 
ima baletą, kantatą ir keletą so 
natų bei koncertų. Jo baletas 
buvo pastatytas 1949 metais 
Paryžiuje ir keletas jo darbų 
buvo galima klausytis naujo
sios Muzikos Tarptautiniame 
Festivalyje Darmstadte, Vo
kietijoje, 1950 metais. (CS).

kultūrwWkkojvika
DR. BALYS MATULIONIS SĖKMINGAI LAIKO EGZA

MINUS
Dr. Balys Matulionis, dirbąs tų. Suruoštos parodos Bago- 

valstybinėje JAV, Wailum La 
ke, sanatorijoje, nors jau TBC 
specialistas yra patyręs, vis 
dėl to turėjo laikyti valstybi
nius egzaminus, kurie jo gyve 
narnoje Rhode Island valsty
bėje yra dideli ir sudėtingi, 
nes atliekami net per du skir
tingus egzaminavimus.

Lapkričio 12 d; dr. B. Matu 
lionis, laikė pirmuosius egza
minus, kurie yra daromi iš 
bendrųjų dalykų ir atliekami 
raštu. Egzaminai truko apie 
7 valandas. Dr. B. Matulionis 
juos išlaikė labai gerai.

i LIETUVIAI DAILININKAI 
! KOLUMBIJOJE

Kolumbijoje gyvena trys lie 
tuviai dailininkai: Kulvietis, 
Penčyla ir Bagdonas. Iš jų 
tik Juozas Penčyla dirba kaip 
laisvas menininkas. Jis, prade 
jęs bendradarbiauti didžiuo
siuose Kolumbijos laikraščiuo
se, įsigijo didelį populiarumą 
savo politinėmis karikatūro
mis ir buvo vienas geriausiai 
apmokamų spaudos dailininkų 
Bogotoje. Bet, liberalų laik
raščiams pradėjus priekaištau
ti dėl svetimšalio kišimosi į ko 
lumbečių politinį gyvenimą, 
Penčyla atsisakė politinių ka
rikatūrų ir pasiliko prie „ne
kaltų’’ piešinių ir iliustracijų. 
Turi didelį pasisekimą ir aps 
čiai darbo ir kaip komercinis 
dailininkas. Atliekamu laiku 
dirba tapyboje ir yra sukūręs 
keletą vertingų peizažų, portre
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| Ait SKAITAI „DIRVA ?"
, AR VAIKAI SKAITO „T E V I Š K Ė L Ų”?

„DIRVA“ išeina kas savaitė, visuose pasaulio kraš
tuose turi savo korespondentus, greit ir teisingai informuoja

REDAGUOJA B A L Y S G A f D Ž I Ū N A S.
• Su „Dirva“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, 16 psl. 
vaikų laikraštis „Tėviškėlė*’. Vaikai ir tėvai tvirtina, kad 

dabartinėse sąlygose tai geriausais vaikų laikraštas.
: REDAGUOJA V L A D AS V I J E I K I S.

Abu laikraščiai metams kaštuoja. JAV d 5,—; 
Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.

Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA.
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„BRITANIJOS LIETUVIS“ £
vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. 
Nepartinis, siekiąs tikslo — bendro visiems lietuviams. | 
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo j 

buvusio organo. j
LEIDŽIA D. Britanijos Lietuviu Sąjunia, Londone. S 

KAINA metams 5 dol. ■
ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol ;

land Park, London, W. II, England.

~w‘» ' JI. — JL ■■ Ji. ■■■ Ji. — ju ■“ Ju — X"1"" "'".I1.1 1 11..........JU Ji ™ A — A ■■ .'U — JI 111 Ju ---- ... =* - ----- įt ----- —

Stonaičiai tvertų visa dešim
čia. Tačiau Krizas nenori.

— Raktams panešioti—taip, 
darbui ji netinka! O Šimonių 
ūkiui reikia šeimininkės, kuri 
pati darbo nebijo. Už stiklo 
pastatyti savo žmonos Krizas 
nenori.

Ilgai Krizas galvojo ir mąs
tė kas daryti. Bet užėjus sal
džiam snauduliui atidėjo klau
symą : kad reikės, bus ir išeitis.

* * *
Ir vieną sausio mėnesio po

pietį Krizo vestuvių išvakarė
se, turėjo parvykti iš Vokieti
jos Mikelis. Net Šimonienė su 
stiprėjo. Ir Jokūbas Šimonis 
atsikėlė, apsitaisė, apsivilko 
kailinius, pasisėdo prie galinio 
lango. Iš čia gerai matyti, ar 
kas pareina pe šilus, bet yra 
šiek tiek pasnigę. Gali būti Mi 
kelis parkeliaus per Priekulę. 
Kelis kartus ir lauk išėjo Jo
kūbas — rasi per Aukštųjų kai 
ną pareina jis. Niekur nieko 
nematyti. O jau temsta.

— Kad bent nepaklystų, — 
baimijasi Šimonienė.

— Na, na, juk nemažas vai
kas, — ramina Šimonis. Bet 
ir patsai beveik yra tos pačios 
nuomonės. Šiandien visas pyk 
tis pro šalį. Šiandien tik vie
na meilė ir sūnaus išsiilgimas, 
beturi krūtinėje (vietos.

Dar kartą išieina Šimonis 
lauk už vartų. Čia bestovinti 
jau motina.

— Gausime šią naktį pūgos, 
— sako Šimonis, — kad tik ką 
pasakytų.

— Jeigu jis iki Priekulės 
kaip nors parvyko, tai jau tegu

— Ne, tėveli, bet dalykas 
su Mikeliu dar turi paaiškėti, 
nenorėčiau jam už akių pulti 
juk jis senesnis už mane.

Tėvas piktai suraukė kaktą. 
Mikelis, vis tik Mikelis! O ką 
jis daro? Kartūs žodžiai jau 
renkasi ant Šimonio lūpų, bet 
motina, norėdama nukreipti 
mintis, įsikišo:

— Pačios, rodos, ir dar ne
turi apsiskyręs? Norėčiau, kad 
apsiskirtum iš geros giminės, 
garbingą mergelę. Žinoma, 
kad ir atitinkamą dalį ji turi 
turėti.

— Ne visos garbingos gimi 
nes mergelės gauna didelių da 
lių, mamyte!

Bet Krizas težinojo, kas jam 
patinka!

— Tilžės Ašmikės, giminės 
nei prigavikai, nei vagys, nei 
vienas kalėjime nesėdėjęs, bet 
vis viena niekas dar nepatvir
tina, kad Ašmiai garbinga gi
minė. Užtai ir negali drįsti 
Krizas ližę vesti. Dalios ji ir 
nedaug tegaus: Nedidelio ji 
ūkininko duktė.

O tik ližė jam viena tepa
tinka. ližė ne tik daili, išmin
tinga, bet ir apsisukanti mer
gelė. Krizas ją imtų ir be jo
kios dalies, bet jo tėvai nusista 
tę kitaip, be to, reikės juk ir 
Mikeliui tuojau dalį išmokėti.

Tėvam labai tiktų Stonaity- 
tė. Stonaičiai turtingi: jie dūk 
terį pinigais apipils, — sako 
kaimynai, — jei ti ją kas ims. 
Žinoma, su savo pinigais ji ga 
Ii ištekėti į dar didesnį gyveni
mą negu Šimonių. Bet Krizas 
žino, jei jis tik siųstų piršlius,

Bet pati stubelė nusigando, 
jos lubos —■ bene iš baimės, — 
beveik prislėgė svetimąjį, ku
riam įėjus, ištiktųjų pritrūko 
oro.

Ne sūnus, bet ponas įžengė 
pro duris, svetimas, augštas ir 
puikus, plaukai taip apkarpyti, 
kad pakaušyje neko, o prieša
kyje kuodas, kreivu sklastymu 
nuverstas ant vieno šono. Juo 
da karta apsirengęs, balta api 
kakle su juodu paraisčių. Ran 
koše odinės pirštinės, ant pirš 
tų sušvytėjo žiedai.

— Tikras vokietis! — sude
javo tėvas Šimonis.

— Nanui?! — tai pirmasis 
sūnaus žodis,—mat žengdamas 
per stubelės slenkstį užkliuvo 
galva už durų staktos.

— Labs vakars!
— Dievui dėkui! Sūnelis 

dar moka būriškai, — atsidū
sėjo tyliai sau Šimonienė.

— Dėkui. . . — norėjo pri
dėti, — vaikeli! — bet nedrį
so.

O sūnus jau nusilenkė ir ap
kabino motiną, kuri iš džiaugs 
mo skaudžiai apsiverkė.

— Tai dar, dar gavau tave 
pamatyti šiomis savo akimis, 
kurias jau veik užmerksiu ant 
amžių, — ir Šimonienės aša
roms nėra galo.

Su tėvu pasisveikino Mikė 
lis tiktai rankos paspaudimu.

Kaži kokia kebli tyla užvieš 
patavo. Ir tėvas, ir motina, ir 
Krizas visi kitokio buvo laukę 
Mikelio.

Tėvas tyliai — pirštų pagal 
ba — skaito metus.

.— Maniau, kad tu kareiviš

palieka ten per naktį, — susirū 
pinusi kalba Šimonienė. — Pū 
goj jis tiktai paklys.

— Kad tik nebūtų pakeliui 
kas atsitikę, — išsprūdo Šimo
niui. O Šimonienei taip malo
nu, kad ir tėvas rūpinasi sūnų 
mi.

— Dievas gelbės. Eisiva į 
vidų. Sušalsi. — Bet prijuos- 
vis šluosto nosį ir alkis.

Ir štai, kada visi susėdo stu 
belėje prie vakarienės, sužvan 
gėjo kieme poniški skambučiai, 
ir energingas pliauškinimas 
botagu išvadino! Krizą į kiemą.

Iš puikių šlajų išsirito dar 
puikesnis ponas:

— Gižten Abend! — 
Wohnt hier Šimonis.

— Brolau, ar tu nebemoki 
būriškai?! — nustebęs sušuko 
Krizas.

— Šlėktai, Christof!
— Ei, ei, jau bent tėvui ne

parodyk tos savo silpnybės. 
Taip, ką aš dar norėjau sa
kyt?... Aš dar vis Krizas. . .

— Labai meilingai tu ma
ne, vyresnįjį savo brolį, su
ėmei, kann mich nicht bekla- 
gen, — ir kiek nervingai nusi
juokė Mikelis.

Krizas nieko nebesakė, tik 
jam gaila pasidarė tėvų. Mie 
liausiai jis pašauktų atgal beis 
važiuojančias jau pro vartus 
šlajas, įtupdytų brolį ir pasa
kytų:

— Važiuok sau sveikas iš 
kur parklydai!

Ir įžengė puikusis ponas per 
priebutį, didžiąją stubą į stube 
lę, kur senieji tėveliai su nepa 
sakomu išsiilgimu laukė par
grįžtančio sūnaus, 

kai apsirengęs pareisi, — pra
bilo pagaliau motina.

— Aš jau daugiau nesu ka 
reivis, aš — valdininkas.

— Kur tu darbuojiesi?
— Regirungoj, esu sekre

torius.
O prie Mikelio krūtinės lyg 

tai užtvirtindama sušvytėjo sto 
ra auksinė grandinėlė.

— Amalija ir sūnelis duoda 
labų dienų.

— O kuo vardu tavo sūne
lis? — teiravosi motina.

— Heinz Joachim.
— Jochim?
— Žydišku vardu? — stebi 

si Šimonienė.
— Ne, mama: Joachim! — 

vokiškas vardas! Echt 
deutsch!

— Tai daug blogiau! — pik 
tai atsiliepė tėvas iš kito kam
po.

— Kodėl blogiau?
— Tu mano vaikas, lietuvi

ninkas, o savo sūnų vokiškai 
krikštiji. Matai, mamale, ar 
aš nesakiau, kad taip bus? Ar 
mokini savo vaiką nors lietu- 
višai kalbėti!? — aštriai pa
klausė sūnų.

— Aber wo! Ką tu tik gal
voji?

— O kodeine? — Šimonis 
įsmeigė piktas mėlynas savo 
akis į Mikelio veidą. Šiam per 
aštrus tėvo žvilgsnis: jis nu
dūrė akis žemyn:

— Tik mes negalim išsijuok 
dintis, papa.

— Aš ne ,;,papa“, aš —- tė
tis!

*—i Pardon! '•— susimaišęs 
sūnus nebežino ką -daryti ir- sa 

kyti.

Krizui visas tat atrodo la
bai juokinga, o kad niekas ne
pastebėtų, kad jis iš pikto juo
ko lūpas sučiaupti nebegali, — 
brauko pirštais nosį.

Staiga atsistojo tėvas ir nu 
ėjo prie lovos, — kur nuosta
biai greit nusirengęs atgulė, 
rodydamas nebenorįs daugiau 
kalbėti. Nuėjo ir kiti į poilsį. 
Bet užmigti tėvas negalėjo. 
Visokie skausmai suramstė se
nąjį Šimonį. O širdį kremta 
sielvartas dėl sūnaus.

* ❖
Bet gi ir brolis neleidosi pa

mokinti. Nėmaž! Visaip sten 
gėsi Mikelis įtikinti Krizą, kad 
neteisingas esąs tėvelis. Juk 
su laiku visa kas turėsią suvo
kietėti: ein Land-ein Volk!

—- Eik, paiks vokieti, eik!— 
pasakė Krizas Mikeliui ir nuė
jęs apsikabino savo jaunąją 
žmonelę; per visą stubą nu- 
kambėjo pabučiavimas.

— Prapuolusysis sūnau! — 
pasakė tėvas sūnui atsisveiki
nant. Daugiau nieko.

Tik motina išlydėjo sūnelį 
keleliu iki Aukštųjų kalno. Ir 
motina viena tik širdingų rado 
žodžių savo vaikui. Motina 
viena nepyko ant sūnaus dėl 
vokiečiavimo: juk jis ponas. 
Tuo daug kas pateisinama.

Vis dėlto Mikelis išvyko į 
Karaliaučių nepaprastai blogai 
nuisteikęs. « • *

Ši ištrauka paimta iš „Bal 
tijos“ išleistos Jievos Simonai 
tytės Mažosios Lietuvos bui
ties romano „Augštųjų Šimo
nių likimas“, kurį galima gau 
ti „NL“ redakcijoje, $ 3,50.
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AA'JSU^SPOHTAS'
V. GRYBAUSKAS — GE RIAUSIAS KREPŠIŲ 

METĖJAS.
Pereitu mėnesį Prancūzijo

je, prasidėjo aukštosios lygos 
(division nationale) krepši
nio pirmenybės. Dalyvauja 20 
komandų, kurios suskirstytos į 
dvi grupes, kiekvienoje po 10.

Il-je grupėje pirmenybėse 
dalyvauja FC Mulhouse klu
bas, kurio eilėse žaidžia buv. 
Scheinfeldo „Kovo“ krepšinin 
kai: V. Grybauskas ir M. Gai
lius. Ši grupė yra žymiai stip 
resnė už pirmąją, kadangi joje 
dalyvauja Lyon‘o meisteris 
(su latviais — Zebelinš, Arens 
ir kt.), Racing Paris ir šie
met, gražiai užsirekomendavu
si PUC (Paryžiaus Universi
teto Klubas) komanda. Mul
house pralaimėjo Paryžiaus stu 
dentams 48:38, tačiau sav« 
mieste įveikė Prancūzijos meis 
terį Villeurbanne 65:50. šio
se rungtynėse, geriausiu aikštė 
je buvo lietuvis V. Grybaus
kas, (nors jį dengė Prancūzi
jos rinktinės gynėjas Buffiere) 
pats „sudaręs“ 33 taškus. Ant 
rose rungtynėse, prieš CSE 
Toulouse (94:70) Grybauskas 
įmetė 42 krepšius. Po keturių 
pirmenybių rungtynių, lietuvis 
V. Grybauskas, įmestų krep
šių skaičiumi, Prancūzijoje sto 
vi pirmoje vietoje.

Draugiškoms rungtynėms į 
Mulhouse dažnai atvyksta esąs 
USA kariuomenėje Vokietijo
je dar vienas „Kovo“ žaidėjas 
Birutis D. Prie šios trejukės 
(Birutis, Gailius, Grybauskas) 
pridėjus dar Varkalą, kuris 
taip pat žaidžia Prancūzijoje, 
gausime gražų lietuvių krepši
ninkų skaičių šiame vakarų Eu 
ropos krašte, nors Prancūzijos 
sportinė spauda (pav. Gry
bauską) dažnai klaidingai va
dina latviu.

Atrodo, kad Varkala ir M. 
Gailius Prancūzijoje jau akli
matizavosi, kai tuo tarpu V. 
Grybauskas su šeima, jau se
kančiais metais žada pasiekti 
Dėdės Šamo žemę. Kbr.
LIETUVIAI AUSTRALIJOS 
STALO TENISO RUNGTY

NĖSE
Hobarte, Tlasmanijoje, vy

ko visos Australijos stalo teni 
so nųngtynės. Jose dalyvavo 
trys lietuviai: Pietų Australi
jos moterų meisterė Aldona 
Snarskytė, Tasmaanijos jau
nių meisteris Antanas Pcldys 
ir Hobarto tenisininkas Stasys 
Valaitis. Nė vienam iš jų, gai 
la, nepavyko laimėti pirmųjų 
vietų, bet tiek suvažiavusieji 
geriausi Australijos stalo teni
so žinovai, tiek ir gausūs žiū
rovai ypatingą reikšmę skyrė 
A. Snarskytei (laimėjusiai II 
vietą) ir A. Peldžiui. Rungty 
nėse dalyvavo buv. pasaulio 
meisteris Szabados (dabar N. 
S. W.) ir keli į jį panašūs.

Akras.
TASMANIJOS STALO TE- 
NISO MEISTERIS ANTA

NAS PELDYS
14 metų amžiaus lietuviukas 

Antanas Peldys Tasmanijos 
stalo teniso rungtynių baig
mėje, lengvai nugalėjęs austra
lą R. Quinn (21-5, 21-11), lai 
rnėjo jaunių meisterio titulą.

A. Peldys stalo tenisą prade 
jo bandyti Vokietijoj. Kelio
nės į Australiją metu, būda
mas vos 13 m. amžiaus, jau iš 
kovojo meisterio vardą, įveik
damas visus laive buvusius te

nisininkus ir gavęs I premiją. 
A. Peldys jaunių klasėje turi 
žaisti dar 4 metus iki 18 m. am 
žiaus) ir todėl ne tik Tasmani 
jos, bet ir kitų Australijos vals 
rijų stalo teniso žvaigždės A. 
Peldžiui skiria daug vilčių.

Jaunasis meisteris mokosi 
Daruent Park (Tasm.) aust
ralų pradžios mokykloh 7 sk., 
susipratusių lietuvių sūnus.

Akrą*.
TRUMPAI IŠ VISUR.

— Buv. Lietuvos ledo rutu 
lio rinktinės vartininkas A. Gu 
daitis iš Sudbury persikėlė į 
Hamiltoną.

— E. Zatopek, 1952 m. 
Olimpinių žaidimų fenomenas, 
(laimėjęs 3 aukso medalius) 
įstojo į Čekoslovakijos komu
nistų partiją.

— Dabartinis Egipto prezi
dentas, gen. Naguib, yra dide 
lis bokso mėgėjas. Ne tik kad 
pats kiekvieną dieną uoliai tre 
niruojasi, bet to paties reikalau 
ja ir iš Egipto armijos karinin
kų.

— Italijos futbolo lygos ko 
man dose, Šiais metais, žaidžia 
net 88 užsienio žaidėjai — dau 
giausia skandinavai. Žymiausi 
jų yra švedai Green, Nordahl, 
Liedholm ir danai — J. K. Han 
senas ir Praest.

— Sekančias pasaulio futbo 
lo pirmenybes numatoma pra
vesti Švedijoje 1945 m. nuo bir 
želio mėn. 16 d. iki liepos m. 
4 d. Pirmenybėse dalyvaus 16 
valstybių, jų tarpe wbe kvali
fikacinių rungtynių) Urugva
jus, kaip meisterio vardo gynė 
jas ir Šveicarija — kaip rengė
ja. Visos valstybės užsiregis
travusios pirmenybėms, (kurių 
bus daugiau kaip 16) turės per 
eiti per „malūną“ —- kvalifika
cinius žaidimus.

— Gerai pažįstamas Vil
niaus lietuviams Lenkijos rink
tinės žaidėjas ir meisterio 
„Ruch“ puolėjas A. Wilimows 
ka, nežiūrint jau 40 m. amžiaus 
ir toliau žaidžia futbolą vokie
čių VFR Kaiserlauten klube, 
kur taip pat eina trenerio pa
reigas. Kaip ir prieškariniais 
laikais taip ir dabar, E. Wili- 
mowski yra didelis dievaičio 
Bacho gerbėjas dėl ko, klubo 
valdybos yra dažnai baudžia
mas trumpalaikėmis diskvalifi- 
kacijomis. Pietvakarių Vokieti 
jos futbolo lygos primenybėse, 
įmuštų įvarčių skačiumi E. Wi 
limowski pirmauja, žymiai pra 
lenkęs buv. Reicho rinktinės 
žaidėją F. Walter. Atrodo, 
kad šiam žaidėjui, „stikliukai“ 
eina į sveikatą.

— Buv. pasaulio plaukymo 
meisteris, japonas Furuhashi, 
pasitraukė iš aktyvaus sporti
nio gyvenimo.

-— Kaip praneša šveicarai, 
1953 m. pasaulio ledo rutulio 
pirmenybėse greičiausiai neda
lyvaus nei Kanada (meisteris), 
nei USA, nei Čekoslovakija su 
Sov. Sąjunga dar nė karto ne 
dalyvavo!)

— Futbolo pirmenybėse 
Austrijoje pirmauja „Austria“ 
prieš „Rapid“ (pažįstama kau
niečiams), Italijoje —- AC Ro 
ma(l), Šveicarijoje Young 
Boys'prieš Servette. Pietų Vo
kietijoje — FC Muhlburg, šiau 
rėš VFL Ornabruck, vakarų 
— FC Koln ir pietvakariu — 
TUS Neudorf. Kbr.
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I
 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. ‘ 

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

P,K~ me:." 1 XX------------mm............. Xk------- MX---- --XK-------~ Veda sktn. inž J. Bulota.
SKAUTIŠKA KALĖDŲ EGLUTĖ. • i.H:

LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.
3XXXZXXIXXXXX3XSXXXXXXXXZSXSXXXXXXXXXXZZSXXZ32C

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Chicagos Skautininkų Ramo 
vė su vietos skautų „Lituani- 
cos“ ir Skaučių „Aušros Var
ių“ tuntais ir skautų tėvų-rė- 
mėjų komitetais bendromis jė 
gomis 1953 m. sausio 4 d. Mar
quette Parko parapijos salėje 
ruošia jaunesniesiems skau
tams ir visiems mažiesiems jų 
draugams Kalėdų eglutę. Tra 
dicinis Kalėdų senelis, atvykęs 
iš tolimosios tėvynės, dalins 
vaikučiams dovanas.
SKAUTŲ REGISTRACIJA

mui Latvėnui, 19 Ceylon St., 
Dorchester, Mass.

DRĄSI SKAUTĖ
Amerikiečių skaučių savai

tės iškilmėse skautei Margaret 
Marshall, Exeter, N. H., buvo 
įteiktas sidabrinis kryžius (Sil 
ve r Cross) už gyvybės išgel
bėjimą. Š. m. gegužės mėn. — 
Motinos Dieną ši drąsioji skau 
tė ištraukė savo motiną Mrs. 
Mary Marshall iš Squamscott 
River upėn įkritusio automo
bilio.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI.
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampa* 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

TR 3149SKAMBINKITE
PRIREIKUS

X” NATIONAL“
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS 

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

I VICTORIACLEANERSII & DYERS CO.t.......... Vx-
EXPERT CLEANING $ DYEING 
SERVICE TOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2838

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

gražesnę išvaizdą.

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

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

. Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

į DOMAS BUČINSKAS Į
I GENERALINIS APDRAUDEJAS fw———m—........   ■■
® IJetuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių ®
® apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. ®
| Skambinkite telefonu arba užeikite: ®
1 Kasdien: Antradieniais ir ketvirta-
® Nuo 9 ryto iki 7 vak. dieniais nuo 8 iki 10 vak. ®
t Tel. Fa 6844 3664 St. Famille St. |
| Tel. HA 6708 Montreal,Que. ®

| MYERS COAL Co Ltd. Hamilton | 
» Visų rūšių kuras ir įvairu apšildymo įrengimai bei ® 
s pataisymai. w
! Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan- 0 

tuota prekių kokybė. ®
Kreiptis pas lietuvį atstovą. ®
JUOZAS KARUŽAS

147 Grant Ave. Telef. 7-477-8. *
MM MM— W’ WK--- Hk........ MX ......— HK ' HX---X

dėmesio
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!
Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.

Prekyba ir pataisymai.
PETE‘S RADIO SERVICE

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

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.

Vyriausias Skautininkas 
„Krivūlėje“ pakartotinai pri
mena visiems skautų vienetams 
ir pavieniams skautininkams 
bei skautams apie pusmetinę 
L. S. B. narių registraciją. Iš 
L. S. B. Vadijos ūkio skyriaus 
gauti žinių lapai su mokesčiais 
per Rajonų Vadeivas iki š. m. 
gruodžio 1 d. turi pasiekti Va- 
diją-
„SKAUTŲ AIDO“ KONKUR 

SAS PRASIDĖJO.
„Skautų Aido“ Nr. 10 pa

skelbtomis taisyklėmis jau pra 
sidėjo „Skautų Aido“ platini 
mo varžybos. Vyr. Skautinin 
kas „Krivūlėje“ ragina visus 
vienetus jose dalyvauti. Kiek 
vienas skautas ir skautė priva
lo prenumeruotis savo žurna
lą. Visi konkurse dalyvaują 
vienetai iki gruodžio pirmos 
siunčia tuntininkų - vietininkų 
patvirtintus narių sąrašus „Sk. 
Aido** administracijai.

„LAPINŲ“ RAGINIMAS
Bostono skautų vietininki- 

jos „Lapinai“ džiaugiasi skait 
linga skautiškųjų bičiulių tal
ka jų rinkliavoje Vokietijoje 
esantiems lietuviams skautams. 
Kalėdinės dovanos bus tikrai 
gausios ir nuskaidrins Vokie
tijoje esančius šventine nuotai 
ka. Mielieji bičiuliai, kurie dar 
nesuskubo grąžinti aukų la
pus ar atsiųsti pavienes aukas, 
prašomi tai padaryti iki lapkri
čio mėn. pabaigos. Aukos siųs 
tinos „Lapinų“ iždininkui Ro

SKAUTŲ BROLIJOS 
VADIJOJE.

Lapkričio mėn. „Krivūlėje“ 
Vyriausiasis Sakutininkas v. s. 
Stp. Kairys praneša apie skau
tų vadovų paskyrimus ir L. S. 
B. Vadijos papildymą. Vilkiu
kų skyriaus vedėja tapo vyr. 
sktn. L. Čepienė, Skautų Sky
riaus Vedėju — vyresn. sktn. 
Vine. Kizlaitis. Vadijos ūkio 
skyriaus Vedėjui sktn. Z. Pau 
lioniui pasitraukus, šio sky
riaus vedėju paskirtas pasktn. 
Pr. Čeponis. Vadijos Užsienio 
Skyriaus bendradarbiais patvir
tinti — vyresn. sktn. St. Jakš
tas, sktn. V. Bražėnas, sktn. 
L. Končius ir psktn. T. Nagi- 
nionis.

Šioje „Krivūlėje“ gausu pra 
nešimų apie skautiškuosius lei
dinius ir spaudos reikalus, o 
taip pat informuoja apie tarp
tautines stovyklas.

JŪRININKYSTĖS 
VADOVĖLIS.

Lapkričio mėn. viduryje iš 
spaudos išeina Liet. Sk. Broli
jos Vadijos Skautų skyriaus 
leidžiamas jūrininkystės vado
vėlis. Šiuo leidiniu atžymimas 
Lietuvos jūrų skautų 30-metis 
(1922—1952). Jį paruošė jūrų 
sktn. B. Stundžia, 89 Glenla- 
ke Avė., Toronto, Ont., Cana
da. Meninė priežiūra vyresn. 
skiltn. Vikt. Bričkaus. Spau
džia „Bangos“ spaustuvė To
ronte.

TORONTIEČIŲ KONCERTAS MONTREALY
Lapkričio 22 d. Montrealy, 

pakviesti Liet. Kūrėjų savano 
rių organizacijos, koncertavo 
torontiečiai dinavimo solistai, 
tiesa, patikinami ir palydimi 
montrealiečio pianisto K. Smil 
gevičiaus.

Op. sol. P. Radzevičiūtė, 
jau ne pirmą kartą Montrealy, 
visų gerai pažįstama, ne tiktai 
Lietuvoje ją mačiusių sceno
je — operos ir koncertų, — 
bet ir seniau čia apsigyvenusių 
jų. Ji ir šiame koncerte išlai 
kė savo lygį, neparodžiusi ko
kių emigracinių sunkumų.

Naujas mums buvo Toron
to universiteto muzikos studen 
tas V. Verikaitis, jau anksčiau 
išgarsėjęs kaip Toronto lietu
vių balsų okteto organizato
rius ir vedėjas. Jau prieš dve
jetą metų jis ėmėsi dainavimo 
studijų Toronte, dalyvavo ten 
statomose operose ir dabar 
jau antrus metus studijuoja, 
kaip pasižymėjęs, Toronto uni 
versitete dainavimą.

Oficialios Kanados įstaigos 
teigia, kad Toronto muzikos 
studijos esančios vienos iš rim 
čiausių Kanadoje.

Beje, pasakytina ir tai, kad 
V. Verikaitis dainavimą pra
dėjo studijuoti jau Lietuvoj— 
Kauno ir Vilniaus konservato
rijose. Ir Toronte jis pradėjo 
nuo privačių studijų, kurios 
leido jam pasiruošti stoti uni
versitetan, kaip muzikos stu

dentui. Faktas, kad p. Veri
kaitis gana plačiai muzikuoja, 
rodo, kad jis jau gerokai yra 
šioje srity dirbęs.

Pirmą kartą girdint jį rimtai 
reiškiantis, įspūdis bendras iš 
jo dainavimo yra geras. Jo bal 
sas —■ baritonas — gana stip
rus, gražaus tembro, pakanka
mai nešantis. Muzikalumo jis 
turi gero. Kaip antrojo kurso 
studentas, jis yra jį peraugęs, 
gal, todėl ir dainuoja arijas, ku 
rios yra pildomos pirmaeilių 
solistų, bet, turint prieš akis 
faktą, kad jis jau Lietuvoje 
pradėjo studijuoti dainavimą, 
tai yra suprantama.

Truputį neaiškumų gali kil
ti dėl balso pastatymo, nes mo
mentas jis perstipriai 
buvo dengiamas, momentais 
per stipriai jautėsi nosinis iš
tarimas, bet, galimas dalykas, 
kad tai dar tūlo neįgudimo reiš 
kiniai, truputį kenkia net ir in 
tonacijos tikslumui, kurie su 
laiku, tęsiant studijas, išsily
gins. Beje, kiek silpnoki že
mieji tonai. Bet ir tai gali dar 
išsivystyti. Žodžiu, malonu 
yra, kad dainininkų eilės ran
da naujų kandidatų ir ypač ma 
lonu, kad tie kandidatai teikia 
gerų vilčių.

K. Smilgevičius puikiai pa- 
skąmbino Skriabiną ir kitus 
trumpus dalykus ir palydėjo so 
listus. Visi trys solisstai bisa- 
vo ir gavo gėlių. J. K.

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL. J

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

lietuviškai ir yra. krautuvėje kasdien. /
TEL.: LA 8621. I

DR- JONAS YČAS |
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 S 

Telefonas LO 1794 ft
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HAMILTON RODNEY, Ont.
SKELBIAMI VALDYBOS RINKIMAI.

ru”, tapo stipriausia jėga. Reik 
tikėtis, kad Q. Stasevicius pa
mėgtojo scenos meno nepa
mes.

Jo žmona (L. Šturmartytė) 
Sybil, angliškų senų tradicijų 
atstovė, gal kiek perdėtai išdi 
di ir pirmame veiksme su bai
me, tačiau bendrai savo rolę at 
liko gerai. Nuo „tėvų“ vaidy
bos, neatsiliko jų duktė Shei
la (Mickūnienė) matyta jau 
„Mokyklos drauguose“. Šį 
kartą į sceną ji išėjo žymiai stip 
riau, nors pirmame veiksme, 
taip pat matėsi per didelis nėr 
vuotumas ir kiek per daug dirb 
tina vaidyba. Tie „minusai" vė 
liau paašlinami. A. Šaičiūnas 
(Antanėlis!) senas vilkas. Ta
čiau ar nevertėjo jo rolę atiduo 
ti Juozapavičiui, o jam pavesti 
Gerald Croft vietą? Esame pri 
pratę prie ramaus ir malonaus 
A. Šalčiūno balso, kuris nevi- 
suomet čia jautėsi griežtu ins
pektoriaus tonu.

V. Kvedaras (sūnus Eric) 
ir A. Laugalys (G. Croft) sa 
vo roles atliko neblogai, nors 
Ericui tektų užmesti tai per di 
delį lakstymą scenoje, nuo ko 
nukentėjo kalba, kartais neiš- 
girstant salėje paskirų žodžių.

Kiek keistokai atrodė, kai 
turtinga anglų šeima gyvena 
be tarno: pats įmonės savinin
kas darinėja duris ir patys pa
tarnauja prie stalo? Taip pat, 
žiedas, atrodo, dovanojamas ne 
traukiant jo iš viršutinės švar
ko kišenaitės, bet išimant iš 
gražios dėžutės. Daugiau dė
mesio tektų atkreipti į pašali
nius asmenis (technikinis per
sonalas?), neleidžiant jiems 
lakstyti susilenkus po langais. 
Be šių kelių „kabliukų“ E. Dau 
guvietytės režisūra buvo gera.

Ir dar viena. Laukiame iš 
„Aukuro“ lietuviškųjų veika
lu: gyvenant toli nuo savo tė
vynės, išsiilgstame savųjų au
torių, savojo miesto ar kaimo 
gyvenimo. Atrodo, kad Kana 
doje beliko tik du teatrai —. 
Hamiltono ir Toronto, kuriems 
ir linkėtina su lietuvišku žo
džiu aplankyti mūsų kolonijas 
ir scenos menu, žadinti Tėvy
nės meilę. Kbr.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS

minėjimas Hamiltone, pradėtas 
pamaldomis, kurias atlaikė ir 
pritaikytą pamokslą tai 
pasakė vietos klebonas.

Po pietų, Dainavos 
Įvyko minėjimo aktas. 
Hamiltono ap. pirm. J. Mikšys 
tarė įžangos žodį, kviesdamas 
atsistojimu pagerbti visus ka
rius, žuvusius už Lietuvos lais 
vę. Toliau sekė torontiečio 
ats. pulk. P. Kauno paskaita 
ir meninė dalis — montažas, 
kurį atliko Hamiltono skautai. 
Reikia pripažinti, kad taip vy
kusį montažą teko matyti Ha
miltone pirmą kartą, už ką ten 
ka nuoširdžiai padėkoti vietos 
skautams. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.
B, BUDRIŪNO KVARTETO 

KONCERTAS,
įvykęs š. m. lapkričio mėn. 22 
d., Dainavos salėje, sutraukė 
apie 350 klausytojų. Svečiai iš 
Detroito užsirekomendavo 
kaip augšto meninio lygio vie
netas, išpildydami lietuvių ir 
pasaulinių muzikų kūrinius.

Po koncerto sekė šokiai. Pel 
no gauta apie 220 dol., kurio 
pusė skiriama Hamiltono lietu
vių bažnyčios statymui. Kon 
certą surengė Tautos Fondo 
Hamiltono skyrius.

ATSARGESNIEMS TENKA 
BŪTI

su nepažįstamais asmenimis, 
ypatingai prie stiklo alaus. Lie 
tuvis A. G., susitikęs aludėje 
vietos gyventoją, po keletos 

; stiklų per daug susibičiuliavo. 
■ Vėliau pastebėjo netekęs pini

ginės ir 30 dol. Pašaukta po
licija kišenvagį suėmė.

ARKLYS SU KETURIOM 
KOJOM

suklumpa, tuo labjau žmogus 
tik su dviem. Viena Oakvillės 
įmonė, gavo iš .Mokesčių Ins
pekcijos raštą, kuriame reika
laujama pranešti kiek f951 m.

K. L. B-nės Hamiltono Apy 
linkės Valdyba groudžio 14 d. 
4 v. v. St. Michael salėje (Ja
mes St. 213) šaukia Hamilto
no apylinkės visuotinį susirin-

LIETUVIAMS PAMALDOS
Pranešu, kad Rodney ir 

West Lome apylinkių lietu
viams katalikams pamaldos 
įvyks gruodžio mėn. 7 d. 10 
vai. ryto, West Lome katali-

Sault Ste Marie, Oat.
kų parapijos bažnyčioje. Nuo 
8 vai. ryto bus klausoma išpa
žinties. Ta proga kviečiu vi
sus tikinčiuosius atlikti kalėdi 
nę išpažintį.

Kun. Pranas Jokūbaitis.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas, 1
2. Prezidiumo rinkimai,
3. Valdybos pranešimas,
4. Kasininko pranešimas,
5. Revizijos komisijos prane

šimas,
6. Naujos valdybos rinkimo I 

būdas ir komisijos sudarymas,
7. Valdybos rinkimai,
8. Revizijos komisijos rinki

mai.
9. Šalpos komiteto rinkimai ir 

10. Klausimai ir sumanymai.
Nustatytu laiku nesusirin

kus reikiamam skaičiui, susirin 
kimas po valandos (5 vv.) šau
kiamas toje pačioje salėje ir 
bus teisėtas, bet kuriam daly
vių skaičiui esant.
Hamiltono Apylinkės Valdyba.
HAMILTONO LDMT „AUK 

URAS“ PREMJERA.
Lapkričio 15 d. HLDMT 

„Aukuras“ sezoną pradėjo J. 
B. Priestly 3 v. pjese „Atvyks 
ta inspektorius“.

Priestley John Boyton gimė 
Anglijoje-Bradforde 1894 m. 
Straipsnius į Londono ir pro
vincijos laikraščius pradėjo ra 
syti jau 16 m. amžiaus.

Atitarnavęs kariuomenėje 
grįžo prie spaudos darbo. 1929 
m. išleidžia pirmąjį novelių rin 
kinį „The good companion“. 
1932 m. „Dangerous corner“ 
pradėjo dramaturgo karjerą. 
Tampa net dviejų Londono te
atrų direktoriumi ir šiam dar
bui pasišvenčia visa savo šir
dimi. Jo veikalai dažnai gir
dimi vietos radiofonuose. Yra 
susilaukęs didelės šeimos.

Būdamas kairiųjų pažiūrų, 
J. B. Priestley ir šiame veikale 
iškelia prabangų ir tuščią tur
tuolių — fabrikantų gyvenimą, 
užtardamas per jauną mergai
tę, darbininkų luomą, įžiūrėda
mas naujoje kartoje gražių pro 
švaisčių.

Arthur Birling (A. Stasevi- 
čius), įmonės savininkas, šven
čia didelę šeimos šventę: jo 
duktė Sheile (I. Mickūnienė) 
susižieduoja su kitu turtingu 
fabrikantu — Geraldu Croft 
(A. Laugalys). Tačiau iškil
mingą vakarienę sutrukdo at
vykęs „policijos inspektorius“ 
Gorle (A. Šaičiūnas), kuris ir 
praveda, ryšium su jaunos mer 
gaitės mirtimi, šeimos tardy
mą.

Pasirodo, kad A. Birling, nu 
sikalto atleidimu iš darbo savo 
darbininkės (kaip vienos iš 
streiko organizatorių), norėju
sios algos pakėlimo, duktė 
Sheila, (I. Mickūnienė, įskun- 
džiūsios ją vėliau krautuvėje 
įžūlumu (suknelė gražiau gu
lėjo ant modistės figūros, ne
gu ant Sheilos), žmona Sybil 
— (L. Šturmaitytė) pagalbos 
atsakymu, sūnus Eric (V. Kve 
daras) išnaudojimu ir sužieduo 
tinis Gerald Croft — nevedimu 
jos (nors ir patiko) dėl žemo
jo luomo. Po tokio „tardymo“ 
šeima jaučiasi moraliai prislėg 
ta. Padėtį išgelbsti G. Croft, 
kuris įrodo, kad tai nebuvo po
licijos inspektorius. Pasiteirau 
ta ligoninėje, kuri nieko neži
no apie savižudybę jaunos mo 
terš, lygiai kaip ir policijos įs
taiga, kuri nepažįsta jokio ins
pektoriaus Goole. Nuotaika at 
slūgsta. Bet. . . Štai suskamba 
telefonas ir pranešama, kad tik 
rai prieš dvi valandas mirė jau
na moteris. Ir taip, šeimos 
nusikaltimas paliekamas spręs
ti pačiam žiūrovui.

Gilus turinys. Visai teisin
gai gražioje programoje įrašy
ti yra šie sakiniai: „įsivaizduo
kime, kad ir pas mus vieną die
ną atvyksta toks inspektorius 
ir patyrinėja mūsų sąžines. Ar 
kartais ir mes nepasijustume 
besą vieno iš šių žmonių padė
tyje. Ar nepamatytumėme, 
kad ir mes esame šį ar tą blo
go padarę ir ko pataisyti jau 
nebeįmanoma?“

Perėjus prie pačios vaidybos 
be abejo, tenka išskirti A. Sta 
sevičių (A. Birling), kurią, 
dirbdamas 3-čius m. su „Auku

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

/

2186 DUNDAM S T. W. TORONTO
Taiso ir parduoda laikiodžius, žiedus ir visokias bran

genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS P A L T U S. 
DUODU GERĄ KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G ES N Ė S 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais — visą diena.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme 

Ave., Verdun. YO 3323. Nvenue, Ville Lasalle.
TR. 7849.

TEL. FA 0209

dienai

salėje
KLB

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.
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GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E. BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
W —- w.........  ■ M ■ St   ,—Sf------------ M------------------------1

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.

uždirbo miręs tos įmonės tar
nautojas Mc Tavich. Pasirodo, 
kad jieškomas asmuo nėra mi
ręs, bet sveikas ir gyvas dirba 
tame pačiame fabrike. Varg
šas Mc Tarich nusiminė, kad 
jau iš anksto jis išbraukiamas 
iš šio pasaulio gyvųjų tarpo 
sąrašo, tačiau kartu džiaugda
masis, kad gal kaip „mirusiam“ 
neteksią mokėti augštų income 
tax.

KARTAIS DIDELI 
NIAI

įvykiai, nublukina 
miesto reikalus. Tai 
kričio 18 d. futbolo rungtynės 
tarp Hamiltono ir Toronto, 
kada miesto savivaldybės ats-

SPORT1

svarbius 
įrodė lap

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.
Lietuvos kariuomenės šven

tės minėjimas mūsų kolonijo
je lapkričio 23 d. buvo pradė
tas prieš pietus „Precinos Blo 
od“ bažnyčioje, kur kun. L. 
Kemėšis atlaikė pamaldas už 
žuvusius Lietuvos karius bei 
partizanus.

Tą pačią dieną vakare lenkų 
salėje vienas iš buv. Lietuvos 
kariuomenės karininkų skaitė 
apie pusantros valandos truku 
šią paskaitą, kurioje buvo pa
liesta Lietuvos karioumenės is 
torija, pradedant senove ir bai 
giant pačiais paskutiniaisiais 
laikais, taip pat apibūdinta Lie 
tuvos kariuomenė kaipo didžio 
ji mūsų tautos mokykla ir atsa 
kyta į įvairius mūsų buv. ka
riuomenei daromus užmetimus 
— kaltinimus spaudoje ir vi
suomenėje pasirodžiusius lai
ke kelių paskutinių metų.

Paskaitą skaičiusio pasiūly
mu mūsų kolonijoje bus vykdo 
ma rinkliava lietuviams karo in 
validams sušelpti. Pas ką au
kų rinkėjas atsilankytų ir ne
rastų • namie, tai norintiems 
šiam gražiam reikalui paauko
ti bus proga laike gruodžio 21 
dieną įvykstančio toje pačioje 
salėje susirinkimo, kuriame tuo 
laiku bus renkamas naujas 
bendruomenės komitetas.

Po paskaitos įvykusiame su 
sirinkime buvo svarstomi įvai
rūs kolonijos einamieji reikalai 
ir pravesta rinkliava dviems 
gyvenusiems mūsų kolonijoje 
tautiečiams — Vizbarui Anta
nui ir Švilpienei Olgai, gulin
tiems dabar T. B. sanatorijo
se, paremti.

Minėjime ir susirinkime da
lyvavo apie 60 žmonių.

KNYGŲ PLATINTOJAS 
A. MOTIEJŪNAS

yra gavęs naujų knygų: G. de 
Maupassano „Karolius“, L. Do 
vydėno „Brolius Domeikas“, 
B. Brazdžionio „Rytų vėjelį“, 
anglų kalba, rimtą dokumentų 
knygą —— „Baltijos tragedija“, 
Simonaitytės „Aukštųjų Šimo

) DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS ■

nių likimą“, Kardės Požėrai- 
tės „Nusidėjėlę“.

Jeigu kolonijos tautiečiai pa 
geidautų kokių knygų, kurios 
pasirodo iš spaudos knygų rin 
koje, p. Motiejūnas mielai jų 
parūpintų. Ypač tai svarbu 
dabar, kada artinasi Kalėdos, 
ir gražu yra apdovanoti kny
gomis ir suaugusius, ir vaiku
čius, ir svetimtaučius.

P. A. Motiejūno adresas: 78 
Tancred Street. Kor.

KOLONIJOS 
PRIEAUGLIS

Vytautas ir Aleksandra 
Skaržinskai praėjusią savaitę 
susilaukė šeimos prieauglio — 
sūnaus, kuris yra sveikas ir 
gražiai auga. Tėvai džiaugia
si šeimynine laime, o kolonija 
— nauju nariu.

KITOS NAUJIENOS
Tautietis Ignas Girdzevičius 

neseniai mūsų kolonijoje vyk
dė rinkliavą tragiškai žuvusio 
tautiečio a. a. J. Norkaus pa
minklo statymui. Šiai rinklia
vai daugiausia aukavo tautie
tis Miniotas Vincas (negyve
nantis mūsų mieste ir spėjamai 
artimas velionies draugas), ku
ris davė net 25 dol. ir pats rink 
liavos vykdytojas p. Ignas Gir 
dzevičius — 10 dol. Kiti visi 
daugumoje aukavo po 1 dol. 
Viso surinkta 69 dol .

— Tautietis Paulius Vladas, 
gyvenęs Montrealyje ir dirbęs 
ten kaipo stalius statybos fir
moje „Fondation Company of 
Canada“, šios pačios statybos 
firmos jau daugiau mėnuo bu
vo perkeltas tam pačiam dar
bui ir laikinai apsigyveno mū
sų mieste.

— Vietos 1. o. komitetas te 
bevykdo bendruomeninių mo
kesčių rinkimą, ta pačia proga 
platinami „lietuvio pasai“ ir 
tęsiama rinkliava jau anksčiau 
paminėtiems mūsų kolonijos 
tautiečiams besigydantiems T. 
B. sanatorijose čia Kanadoje.

J. Sk.

ji Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
) Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lacbine.
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APYLINKĖS V-BOS IR RE VIZ. KOMIS. RINKIMAI.
Londono ALOKtas skelbia, 

kad Apylinkės Valdybos ir 
Kontrolės Komisijos rinkimai 
paskirti 1952 m. groudžio m. 
21 d. — sekmadienį, Londone, 
Oxford Str. 1057 nr. (žemuti
nėje salėje po bažnyčia, kur 
vyksta lietuvių pamaldos).

Vatdybon teks išrinkti 7, o 
Kontrolės Komisijon 3 narius. 
Kandidatus minėtiems orga
nams prašoma siūlyti sąrašais, 
kurie turi būti sudaryti pagal 
Kr. v-bos išleistas rinkimines 
taisykles. Kandidatų sąrašus 
prašoma siųsti iki gruodžio m. 
14 dienos sudarytai rinkiminei 
komisijai šiais adresais pasi
rinktinai: A. Švilpa, 15 Elmwo 
od Avė.; A. Petrašiūnas, 330 
Oakland Ave., arba A. Juodgal 
vytė, 604 Central Avė.

Balsuotojų sąrašai baigiami 
sudaryti. Prašoma suinteresuo 
tų tautiečių pasitikrinti, ar esą 
te į sąrašus įtraukti. Kreiptis 
pas A. Petrašiūną, 330 Okland

ir šiemet 
bendros 
norinčiu

Rinkimų diena — sekmadie
nis. Prašoma pasinaudojant 
laisvalaikiu gausiausiai rinki
muose dalyvauti. Smulkiau 
apie rinkimus praneš rinkiminė 
komisija. ALOKas.

BENDROS KOČIOS
Londono lietuvių bažnytinio 

komiteto inicatyva 
numatoma surengti 
Kūčios. Tautiečių,
dalyvauti, registraciją ves pats 
komitetas. Galima kreiptis 
šiais adersais: A. Petrašiūnas, 
330 Oaklam Avė arba A. Jū- 
raitis, 132 Adelaide Avė.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 

JOS PRENUMERATA
Lietuvių enciklopedijos pre

numeratą Londone renka p. 
Andrius Petrašiūnas, 330 Oak 
land Ave. Jau keletas prenume 
ratų surinkta. Darbas vyksta 
gerai. L. E-tas.

tovai savo posėdį atidėjo se
kančiai dienai, norėdami stebė 
ti šias rungtynes. O šeštadie
nį, lapkričio 22 d. Hamiltono 
komanda rungtynių į Toronto 
buvo išlydėta jūrininkų, poli
cijos, gaisrininkų, orkestrų ir 
beveik 25 tūkst. minios. Deja, 
hamiltoniečiai pralaimėjo 12:7 
ir tuo pačiu atkrito nuo baigmi 
nių rungtynių su Samia.

SENO LIETUVIO EMIG
RANTO,

A. Ivoškos dukters nuotrauka, 
tilpo vietos anglų laikraštyje, 
kaip anksčiausiai atvykusios 
prie stadiono, bilietų Įsigyti 
futbolo rungtynėms su Toron
tu. Kbr.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENIP.PISĖS Reg'd

ui $o>o!
L .01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 

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

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
® Teleforcc- Ct 2363

l .000
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LIETUVOS KARIUOMENĖ S ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS
K. L. B. Wellando Ap. V- 

bos surengtas lapkričio mėn.
15 d.

Minėjimą Ap. V-bos vardu 
atidarė J. Šimkus ir pakvietė 
šventės proga tarti žodį p. J. 
Stanaitį, kuris trumpoje savo 
kalboje davė aiškų klausyto
jams vaizdą apie Lietuvos ka

riuomenę ir jos kreditą tautai.
Trumpoje meninėje dalyje 

pasirodė apylinkės šokių gru
pė „Granitas“, pašokusi keletą 
tautinių šokių.

Po programos toje pačioje 
salėje įvyko šokiai, sutraukę 
nemažai Wellando ir apylinkės 
tautiečiu. — uk —

BERESNEVIČIUS įįSIUVEJAS
Priimu moteriškų ir vynšk" rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. L L 3222.
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Gražiausias pasaulinių kompozitorių ir lietuvių dainas iš
girsite Toronte 1952 m. gruodžio mėn. 13 d. 8 vai. 30 m. 
vak. Eatono Auditorijoje (College ir Yonge kampas)

Chicagos ir Metropolitan op. solistė B. Drangelienė-Darlys 
Komp. prof. St. Gailevičius ir Br. Budriūno vyrų kvatte

tas iš Detroito duos

KONCERTĄ
Maloniai kviečiame visus nepraleisti progos ir atsilanyti 

į ši didelį koncertą.
Koncerto pelnas skiriamas V okietijoje esantiems ligo

niams ir beturčiams sušelpti.
Bilietai galima įsigyti lietuvių valgyklose, p. 

krautuvėse. Be to, Eatono Auditorijos
Bilietų kaina $ 1„ $ 1,50, $ 2.

WINDSOR

XK

PADĖKOS
Lapkričio mėn. 22 d. koncer 

to proga, Montrealyje gyve
nantieji Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjai - Savanoriai nuošir
džiai dėkoja: Lietuvos operos 
solistei p. Pr. Radzevičiūtei, 
solistui p. V. Verikaičiui, pia
nistui - virtuozui p. K. Smil
gevičiui už puikiai atliktą pro
gramą; Montrealio LOK-o Pir 
mininkui savan.-kūrėjui p. pulk 
Lapinui už tartą žodį Lietuvos 
Kariuomenės šventės proga. 
M ergaičių skaučių Tun tini ri
kei p. Irenai Lukoševičienei 
už suteiktą skaučių talką, še
ri-ms skautėms Inai Šipelytei, 
Ilonai Kličiūtei, Jūratei Nar
butaitei, Ilonai Pilypaitytei ir 
d.įvijai Pakulytei už talką pri
imant koncerto dalyvius, p. 
Irenai Kibirkštytei už didelį 
i upestingumą ir parūpinimą 
koncertui salės, p. Janinai Pati 
liukonytei už šaunų pasidarba
vimą atliekant koncerto prane
šėjos pareigas, p. Genei Zabie- 
liauskienei 
parengime 
i aetuviškai 
Lietuvai“
.5,50 dol. nuolaidą nuo sąskai
tos už įdėtus skelbimus apie

už talką koncerto 
ir koncerto metu, 
spaudai: „Nepr. 

už padarytą mums

koncertą ir atspausdinimą pa
kvietimų.

„Tėviškės Žiburių’’ Redak
toriui p. Dr. Šapokai už vel
tui įdėtus laikraščių skelbimus 
apie ruošiamą koncertą.

Nuoširdus lietuviškas ačiū 
Ponams, Marijai ir Jonui Ado 
maičiams bei Panelei Onutei 
Stankūnaitei už suruošimą kon 
certo solistams ir jo rengėjams 
šaunaus pobūvio - pokylio. Vi
siems kitiems, kurie savo triū
su prisidėjo prie koncerto pa
rengimo, bet kurių pavardžių 
neturim galimybės išvardinti, 
dėkojam ir prašome nepalaiky 
ti tai už bloga.
L. K. Kūrėjų * Savanorių Sąj.

Montrealio Sk. Valdyba.
* sj: *

Montrealyje gyvenantieji 
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjai 
-Savanoriai nuoširdžiai dėkoja 
Didžiai Gerbiamam A. V. pa
rapijos Klebonui kun. J. Ku
biliui už atlaikytas pamaldas 
ir pasakytą patriotinį pamoks 
lą š .m. lapkr. m. 23 d. Lietu
vos Kariuomenės šventės pro
ga- ....L. K. Kūrėjų - Savanorių Sąj.

Montrealio Sk. Valdyba.

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

Jonas Zmuidzinasį
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

JXXXXXEXXXXSXXZXXZXX3SXZXZZXXXXXXXXXZXXXXXZXZXXX
U LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

Ndtional Restaurant
į LIETUVIŠKAS RESTORANAS.

SAVININKAS M. ŠUKYS.
Į 633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios 

lietuvių bažnyčios. TEL. TR 0141
^Atdara ^kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

Tautos Fondui aukojo:

Audriu tautinius rubus,
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS.

į 288-6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bebėnaitė-Puniškienė.

VISIEMS LIETUVIAM.4 GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

Beržinsko 
kasoje.

L AS

Ų ARJAUSKA1TA1? U
į MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 

LIETUVIŲ MAGAZINĄ.

LATVIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ.
Lapkričio mėn. 15 d. Wind 

soro ir plačių apylinkių latviai 
iškilmingai atšventė savo 34- 
sias Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuves. Minėjimas 
pradėtas 10 vai. Italų Šv. An
gelo bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis. 3 vai. toje pačio 
je bažnyčioje pašventinta lat
vių tautinė vėliava, po ko per
eita j čia pat esančią salę, kur 
prie gražiai paruoštų stalų mi
nėjimas buvo tęsiamas. Pasa
kyta šventei pritaikytų kalbų. 
Šiame minėjime lietuvius ats
tovavo K. L. B. Windsoro 
Apyl. Komiteto pirmininkas

P. Januška. Kor.

SUSIRINKIMAS
K. L. B. Windsor© Apylin

kės L. O. Komitetas gruodžio 
mėn. 14 d. 1 vai. pp. Kroatų 
salėje, 2520 Seminole Str., šau 
kia visuotini Bendruomenės 
narių susirinkimą. Dienotvar 
kėje: L. O. Komiteto praneši
mas, Kontrolės komisijos pra
nešimas, Valdybos ir Kontro
lės komisijos rinkimas, suma
nymai.

Visi Windsoro ir apylinkių 
lietuviai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. L. O. Komitetas.

Dr. Roman Pniewski
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 

klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623
Valandos; Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

METINĖ PRENUMERATA $ 3.— .
VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS 

.9201 S. BROADWAY LOS ANGELES 3, 
CALIFORNIA, U. S. A.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel
GRAŽIAI PAVYKĘS BALIUS

Lapkričio 22 d. Tillsonbur- 
ge, Columbus salėje, lietuvių 
ūkininkų klubo buvo suruoš
tas rudens sezono balius.

Klubo pirmininko, p. sen.
S. Augustinavičiaus iniciatyva,

talkininkaujant kaimynams, bu 
vo paroušta labai gražiai bend
ra vakarienė. Po vakarienės 
grojant šauniai muzikai, erd
vioje salėje, linksmai pasišok
ta. Dalyvis.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

94. Petronienė Marija, (13b) 
Munchen, Sternwartstr. 17. Se 
nelė.

95. Ramanauskienė Birutė, 
(13b) Munchen, Pasing, Greit 
str. 16. Našlė su dviem vaikais.

96. Stripinytė Laurencija, 
(13b) Munchen 27, Hoyerweg 
str. 27. Studentė - ligonis.

97. Biliotaitienė J ieva, (13 
b) Munchen, Rumannstr. 60- 
II, 207. Senelė.

98. Kucevičius Kazys, (13 
b) Munchen - Feldmoching, 
Leg. Lager. Ligonis, viengun

Atkelta iš 2 puslapio.
gone TBC.

90. Kuršaitienė Ona, (13b) 
Munchen, Hiltenspergerstr. 71. 
Našlė su dukterimi, motina li
gonis.

91. Lileikis Aleksandras, (13
b) Munchen, Infanteriestr. 20
8. 4-rių asmenų šeima. Moti
na ligonis.

92. Paškauskas Albinas, (13
b) Munchen-Pasing, Greifstr.
16. 2 asmenys, seneliai.

93. Petronis Norbertas, (13
b) Munchen, Sternwartstr. 17. gis, TBC.
2-jų asmenų šeima. Bus daugiau.

Laidotuvių Direktorių^
C. Halpin Funeral Home Reg’d4

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM $>

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

M

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ

S Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- $ 
X riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- x 
g gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. g 
| ED. KONDRATAS. f
§ 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, g 
§ Tel. LL 9626. X

Winnipeg
AUKOS TAUTOS FONDUI.

1

1. Mečys Šarauskas . .$ 5,-
2. Vanda Šukienė. . . 2,-
3. Balys Česiūnas . .. 2,-
4. Juozas Anusauskas $ 1,-
6. L. Jurgelevičius . . . .$ 1,
5. Aleksas Budrys .$ 1,-
7. Henr. Jurgulevičius $ 1,-
8. Antanas Kuncaitis $ 1,-
9. Maikis Sauleika . .$ 1,-
0. Vanda Šukienė .$ 1,-
1. Kazys Mačuika • $ 1,-

viai, Winnipego Tautos Fondo 
Atstovas dėkoja p. M. Šaraus- 
kui, kaip vajininkui ir visiems 
aukavusiems lietuviams.

Ačiū visiems
T. F. A. Winnipego sk.

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE |
273 — 1 Ave., Ville Lasalle. S

g Tel. TR 8351. |
| Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.^

f*
M 
*

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.lį TR 5151 Ville Lasalle.

g Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
§ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis. 
w ____ ________ _____

,M--------- ---xw-----------------s>k-------------- -  XX--------------XV—~»X ■—-XX

[NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI [
Į 2102 FULLUM ST. AMherst 0694

[
fili II m I   , . M..rr—-|. »

Duodame ir kreditan ‘j
(PARAMOUNT JEWELLERS
Į 363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888 [

(78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI IfiSį 1 

be nuošimčių >
Plačiai išgarsinti laikrodžiai JJ

■ CYMA O LONGINES
BULOVĄ ■ OMEGA ( 

šviesiai melsvi deimantai '
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

j EKSPERTŲ GARANTUOTASJ LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

Viso: $ 17,-

Šią sumą suaukojo Sioux ho 
okaut, Ont. gyvenantieji lietu-

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“ 

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

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

dieniais iki pietų.
Telef,: TAIon 3345.

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškomi: 1) Deveinis 

Juozas ir Matulis Jonas, kilę iš 
Oginių kaimo., Vabalninku 
valšč., Biržų ap. Jieško bro
lis Kazimieras Deveinis, gy
venantis Argentinoje. 2) Bro 
liai Adomas ir Povilas Šliažas, 
kilę iš Leponių km., prie Šiau
lių.

Žinantieji apie šiuos asme
nis, malonėkite laiškučiu atsi
liepti: K. Činčiui, 21 Mckenzi 
Cres., Toronto, Ont., Canada.

SUSI vies.hm as 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OE AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuase Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo 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 30th Street New York 1, N. Y.

---------tty-—"xv—------------ww  —xk----------xx------------ xw-”11-

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.

Siuntinys Nr. 6 I Reikalaukite pilno siunt. sąrašo

B’ 20 sv: cukrus 4.70 * sv. baltų kv. miltų 
sv. gr. kiaul. taukų 
sv. šokolado 
sv. kavos

• w w ‘ y P 3
Siuntinys Nr. 7 L
A. 10 sv.kv. miltų $2.5oL
B. 20 sv.kv. miltų $3.901
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25 Siunt. Nr. 12—$ 6.40 
Siunt. Nr. 11—$ 6.50 į 2 sv. rūkytų lašinių 
5 sv. cukraus ’2 sv, kiaul. taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. 19 - $ 9.95

sv. rūk. lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. marmelado
sv. dęg, kavos

4
2
2
2
1

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

Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3sv. cukraus
1 sv. šokolado ,
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MONTREAL
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

jungimo šventę; rūpintis sky
riaus atstovų suvažiavimu ir 
MLT pirmininkui p. Simonai
čiui varduvių proga pasiųstas 
sveikinimas su maža dovanė
le. Klaipėdos prisijungimo 
šventei nutarta kviesti žymes
nį paskaitininką. Susirinkimo 
prezidiume buvo p. Andruške
vičius ir p. Kardelis.

GRĮŽĘ Iš TABAKO ŪKIŲ 
ir negaudami čia darbo, Kai ku 
rie vyrai išvyko į miškus, bet 
ir ten darbų neranda (Sault. 
Ste Marie, Port Arthur ir k. 
apylinkėse). Jeigu, neperto- 
liausia Montreal, yra kur pri
imami darbininkai (nebūtinai 
miškų darbams), būkite malo
nūs pranešti šio laikraščio re
dakcijai.

KALĖDOS „ANT NOSIES“
Aną šeštadienį Eatonan at

vyko tradicinis Kalėdų senis— 
Santa Claus, kurio dovanų lau
kia eilėmis išsirikiavę Montre
alio vaikai. Miestas jau pasi
puošęs Kalėdoms, kuriomis pra 
žydo krautuvių vitrinos. Jau ir r 
šalčio banga ūžtelėjo, nors 
sniego vis dar nėra. Muntrea 
ly šiemet ruduo puikus.

GRAŽIAI APDOVANOJO
Aną savaitgalį Montrealy ' 

pas tėvus viešėjo pp. Salalų 
dukrelė Elena ir žentas pp. 
Norkūs, iš Hamiltono. Pp. Sa 
lalos, tėvai, juos apdovanojo 
naujausio tipo automobiliu, ku 
ris po NM bus pakeistas dar 
naujesniu.

GYDYTOJAI IŠLAIKĖ 
VALSTYBINIUS 

EGZAMINUS
Jau buvo rašyta, kad gydyto 

jas Stasys Stonkus seniai jau 
išlaikė valstybinius Kanados 
gydytojų egzaminus ir prakti
kuoti išvyko į Edmontoną. Da 
bar Montrealio „Star” paskel
bė*, kad jis išlaikė egzaminus 
ir dar du gydytojai — Leoni 
das Aleksandras Rudys ir Jero 
nimas Vingelis. Dr. S. Ston
kus dabar dirba Abernethy, 
Sask., Dr. L. A. Rudys Ot- 
tavos chirurginėje ligoninėje, 
o dr. J. Vingelis;>Toronto tyri
mų laboratorijoje.

NELAIMĖS IR LIGOS
Kazimierui Merkevičiui, dir

bančiam Canada Car, ratas 
virsdamas sužalojo šlaunį.

P. Staškevičiui darbovietėje 
geležies gabalas perkirto 
skruostą.

P. Trumpienė susirgo ir dar 
tebėra gydytojų tiriama.

Namuose serga p. M. Ar
lauskaitė, Tautos Fondo Atsto 
vybės Kanadoje pirmininkė.

Susirgo klubo pašalpinės na 
nai Jonas Rastauskas ir Vin
cas Alinauskas.

KALĖDŲ EGLUTĖ.

1953 m. sausio 4 d. šeštadie
ninės lietuvių mokyklos tė
vų komitetas Aušros Vartų pa
rapijos salėje ruošia vaiku
čiams Kalėdų eglutę. Kalėdų 
Senelis jau tvarko vaikams do
vanėles. Visi tėvai savo vai
kus turės užregistruoti anks
čiau, kad Kalėdų Senelis ga
lėtų pasirūpinti dovanomis. Re 
gistracijos tvarka bus tokia pa
ti, kaip pereitais metais. Pla
tesnių informacijų bus sekan
čiame „NL“ numeryje.

J. E. ARKIVYSKUPAS 
LEGER

iš Romos sugrįžta, kaip prane
ša radijas, jau kardinolu, Po
piežiaus paskirtu Quebeco apy 
gardai.

ELZBIETIEČIŲ 
VAKARIENĖ

Šv. Kazimiero parapijos 
Įėję buvo sėkminga, — dalyva 
vo arti 300 asmenų. Buvo K. 
Luko kalakutai stale ir loterijo 
je, kurią humoristiniu būdu 
linksmai pravedė klebonas kun. 
J. Bobinas, draugijos vardu de 
kojęs ir aukotojams loterijai 
ir vakarienės dalyviams už atsi 
lankymą.

LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS 
1952 m. gruodžio mėn. 14 dienią, 7 vai. vakare 

D’Arcy McGee salėj, 220 Pine Ave. West rengia 

Literatūrinį vakarą, 
SKIRTĄ VINCO KRĖVĖS KŪRYBAI.

Programą išpildo Montrealio Dramos Teatro aktoriai: 
Juozas Akstinas, Leonas Barauskas, Dalia Dikinytė, Al
gimantas Dikinis, Birutė Pūkelevičiūtė ir Kazys Veselka.
I dalyje: trumpa Vinco Krėvės kūrybos charakteristi
ka wHenrikas Nagys) ; dielogas iš „Šarūno“ ir ištraukos

iš realistinių Vinco Krėvės apysakų.
II dalyje: koncertiniu būdu vaidinamas V. Krėvės „Ra
ganiaus” finalas. Programos meniniam paruošimui va
dovauja A. Dikinis. Įėjimas laisvai aukojant.

Pelnas skiriamas Stipendijų Fondui.
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Montrealio Apylinkės Rinkimų 
Komisija, remdamosi Apylin
kių Valdybos ir Revizijos Ko
misijos rinkimų Taisyklėmis 
skelbia sekantį kaniddatų sąra 
ša į K. L. B. Montrealio Apy
linkės Valdybą ir Revizijos Ko 
misiją:

Kandidatų sąrašai į K. L. B. 
Montrealio Apylinkės Valdybą

1. Balsys Leopoldas, 34 m.
Dipl. inžinierius

2. Cpilijauskaitė Birutė 23 
Sekretorė.

3. Gražys Antanas 51 m. 
Teisėjas

4. Janušauskas Vladas 30 
Ūkininkas

5. Kęsgailą Stepas 41 
Darbininkas

6. Laurušonis Pranas 
Tarnautojas

7. Lukoševičius Jonas 
Darbininkas

8. Navikėnienė Elena 49 m. 
Valdininkė

9. Paulauskas Stepas 42 
Karininkas

10. Puniška Jonas 29 
Darbininkas

11. Sitkauskas Kazys 
Darbininkas

12. Valiulis Henrikas 
Tarnautojas

Kandidatų sąrašas į K. L. B 
Montrealio Apylinkės

Revizijos Komisiją 
Jurkus Domas 50 m. 
Banko tarnautojas 
Knystautas Jurgis 40 m. 
Pašto tarnautojas 
I«adyga Jonas 34 m. 
Darbininkas 
Lukoševičius Juozas 37 
Komersantas 
Stankūnaitė Ona 38 m. 
Siuvėja 
Šipelis Antanas 56 m. 
Ūkininkas

K. L. B. Montrealio Apylinkės 
Rinkimų Komisija.

MONTREALIS — 
BROOKLYNAS.

Draugiškose rungtynėse 
Montrealio „Tauro“ krepšinio 
komanda Brooklyno Atletų 
Klubo rinktinę komandą nuga
lėjo 34:17 pirmam kėliny ir 
62 :37 baigmėje.

Tenisą Brooklyniečiai laimė 
jo 5 :2. Svečių garbei paruoš
tas subuvimas nesutalpino sve 
čių.

L. AKADEMINIAME 
SAMBŪRY.

Šį sekmadienį, gruodžio 7 d., 
4 vai. 30 min. skautų būkle, 
3 703 De Bullion St., įvyks 
Liet. Akademinio Sambūrio su 
sirinkimas, kurio metu K. Ve
selka skaitys apie Serventes 
„Don Kichotą“. Visuomenė 
kviečiama skaitlingai dalyvau 
ti.

Gruodžio 31d. sambūris ruo 
šia tradicinį N. M. sutikimą. 
Registracija vedama pas kol. J. 
Zabieliauską

ŠACHMATININKŲ 
VEIKLA.

Lapkr. 29 d. Aušros Vartų 
salės kampelyje susirinko gra
žus būrelis lietuvių šachmati- 
n.nkų į pobūvį, kurie numaty
ti kas šeštadienį, 3 vai. po pie
tų. Gruodžio 6 d. ten pat ruo 
šiamas simultanas, Ig. Žalys 
prieš visus. Sąlygos: atsineš
kite savo lentas ir figūras ir 
50 centų lėšoms padengti. Po 
Naujų Metų numatoma suruoš 
ti savitarpio turnyras, kuris iš 
aiškintų stiprumo laipsnius ir 
įgal parūpintų kitiems metams 
„A“ klasės lietuvių komandą 
rungtis su kitomis miesto ko
mandomis.

Lapkr. 30 d. Montreal Chess 
klubo patalpose (901 St. Cat. 
cherine W.) įvyko trečias lietu 
vių „B“ klasės komandos su
sitikimas su kitais. Šį kartą 
žaista prieš Montreal Chess 
klubo „B" komandą. Pasėkos: 
A. Puzarauskas 1, A. Mylė 1, 
J. Žmuidzinas %, V. Sirvydas 
y2. Turnyro rengėjas pagyrė 
lietuvius už stiprų pasirody
mą. Gruodžio 14 d. lietuvių 
komanda rungsis su Dominion 
Bridge įmonės rateliu. Koman 
diniuose pasirodymuose pir
mos lentos žaidėjas A. Puza
rauskas jau laimėjo triskart. 
Šachmatų reikalais galima susi 
siekti per: V. Širvydą, 4509 
Kensington Ave. NDG; telefo 
nas: Dexter 0549.

“"JONAS TUTVINAS SU 
ŠEIMA

šį savaitgalį viešėjo Montre
aly. Jis su šeima — žmona ir 
3 vaikais, — išvyko pailsėti 
į šiltąją Floridą. P. J. Tutvi- 
nas St. Jeane turi batų krautu 
vę ir pardavinėja automobilių 
priekabas.

SIŪLO DARBO
Reikalingos moterys siuvyk

loje. Prityrimas nebūtinas. 
Kreipits Nuglick Manufactu
ring, 4263 St. Laurent Blvd.

SIUNTINIŲ SIUNTĖJŲ 
ŽINIAI

Pranešama siuntinių siuntė
jų žiniai, kad p. Vieraitis siun
tinį pasiuntė į Vokietiją pagal 
sąrašą 62 nr. — J. Zakarui ir 
p. J. Gudas — 66 nr. — S. 
Strazdienei.

UŽSIENIO PASŲ GAVIMO 
REIKALU.

Dažnai tautiečiai keipiasi i 
„NL“ redakciją ir prašo ta. 
Lietuvos Generalinio Konsuiu 
Kanadoje adreso, tai Lietuvo'. 
užsienio pasui gauti blankų — 
prašymų, tai informacijų. At
sižvelgiant, kad tai yra dažnas 
reiškinys ir kad tautiečiai v.s 
vien dėl to paskui turi rašyti 
laiškus 
macijų 
tt., tai 
siuntęs

Rinkimai į Lietuvių Toron
to apylinkės organus, numaty 
ti 1952 m. gruodžio mėn. 14 
d., neįvyks, nes rinkiminė ko
misija negavo pakankamai kan 
didatų nei į apylinkes valdy
bą, nei į apylinkės revizijos ko 
misiją.

Kandidatų sąrašų pristatymas 
rinkiminei komisijai pratęsia
mas iki 1952 m. -gruodžio m. 
31 d., o rinkiminė data bus pa
skelbta atskiru parėdymu spau 
doje.

Toronto Apylinkės LOK-o 
Prezidiumas.

LIET. TEISININKAMS
Gruodžio 7 d., 5 vai. pp. Liet 

Namų patalpose šaukiamas 
Liet. Teisininkų D-jos Užsie
ny Toronto skyriaus narių su
sirinkimas. Dienotvarkėje vai 
domųjų organų rinkimas.

Valdyba.

Prašome narius 
kuo

,telef.: CR 5067.
Vaidyba.

LIETUVOS BI- 
DRAUGIJOS
(lapkričio 30 d.)

MAŽOSIOS
ČIULIŲ 

susirinkime 
darinkta valdyba: prie p. Ly-
manto, p. B. Botyrienės ir inž. 
P.Narbuto darinkti p.Pėteraitis 
ir p. Andruškevičius, kandida
tėmis p. Vabalaitė ir p. Efer- 
tienė; revizijos komisijon prie 
p. Kęsgailos ir p. Girinio da- 
rinktas p. Kardelis. Nutarta 
ruošti Klaipėdos krašto prisi-

IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS su centriniu apšildymu, 
St. Michele, 2 Ave, 7700 nr., 
aiti Jean Talon gatvės, su tei
se naudotis virtuve; galima ir 
dviems asmenims. Teirautis 
šeštadienį ir sekmadienį visą 
dieną, o kitomis dienomis po 
6 vai. vakaro.

PIGIAI parduodamas kombi
nuotas virtuvės pečius (gazu 

ii- anglimis)
1034 Manning Ave, Verdun.

IŠNUOMOJAMAS erdvus 
dvigubinis kambarys su visais 
patogumais. Galima šeimai su 
vienu vaiku. Teirautis telef.

MA 1702.

sa

į Toronto, gavę intor 
pakartotinai rašyti ir 
p. Konsulas yra pri- 

pasams gauti prašymu 
macijų. Tuo bus su 

trumpintas laikas ir suprastin 
tas susirašinėjimas. Patarna 
vimas nemokamas, visiškai du 
vanai, tikslu vien patarnauti 
skaitytojams.

LONGUEUIL TVARKOSI.
Į Longueuil per tiltą Jacques 
Carthier autobuso bilietai atp 
ginti, pirma kaštavo 25 et. už 
3, o dabar 30 et. už 5.
Į pietryčius nuo Longueuil Vii 
le JacquesCarthier baigiamapri 
jungti prie vandentiekio. Ka
nalizacijai, nors vamzdžiai su
dėti, bet bus prijungiama tik 
kitais metais.

RENTGENO KABINETAS 
VEIKIA IR VAKARAIS
Prieštuberkuliozinė lyga pra 

neša, kad jos būstinėje veikiąs 
Rentgeno skyrius dabar vei
kia nuo 9 vai ryto ligi 9 vai. va 
karo, 3446 City Hall Ave, ties 
jShejrbrooįce, tiktai šeštadieni 
ligi 12 vai. dienos. Čia galima 
pasitikrinti sveikatą ir gauti 
darbui reikalingų plaučių nuot 
raukų.

JVES NAKTINĮ TEISMĄ 
VAŽIUOTOJAMS

Mašinų vairuotojai už įvai
rius važiavimo taisyklių peržen 
gimus, paprastai, turi stoti 
prieš teismą. Per dieną tokių 
pakaltintų esti nuo 200 iki 300 
vien Monrtealio mieste. To
kiam būriui bylų nagrinėji
mas užima nemaža laiko. Be 
to, visi tie pakaltintieji ligšiol, 
kol teismas veikė tiktai dieną, 
turėjo mesti darbą ir .sugaišti 
visą dieną teisme. Dėl to, da
bar yra sumanymas įsteigti 
naktinį teismą, kad dirbą žmo
nės negaištų specialaus laiko ir 
neprarastų darbadienių.

SENIAUSIOS LENKŲ 
ORGANIZACIJOS

Montrealy „Baltojo Aro“ 50 
m. sukakuvės iškilmilngai buvo 
paminėtos lapkričio 30 d. Pla
teau salėje, dalyvaujant skait
lingam lenkų ir kviestų svečių 
susirinkimui. Prezidiume bu
vo organizacijos pirm. p. Szeli 
ga, kap. kun. Kazimierczyk ir 
kt. Susirinkimui pirmininka
vo Kanados Lenkų Kongreso 
pirm. dr. T. Brzezinski. Buvo 
daug sveikinimų ir antroje da
ly — koncertas. Gruodžio 6 
d., tęsiant iškilmes, bus dar 
bankietas. Iškilmėms vadovau 
ja vicep. F. Lawruszuk.

SLD 123 KUOPOS 
narių susirinkimas šį sekmadie- 
nj po pamaldų.

MOKYTOJAI SIEKIA 
UNIJOS

Katalikų mokytojų susivie
nijimas Montrealy pakartoja 
sąjūdį dėl apsijungimo į Uni
ją. Ligšiol jų pastangos neda
vė teigiamų vaisių, — Mokyk 
lų komisija jų Unijos ligšiol 
nepripažįsta ir nenori su ja su 
daryti kol'ketyvinės sutarties. 
Mokytojai tačiau kovą tęsia.

TABAKO DARBININKAMS
Imperial Tobacco Co of Cana
da Ltd. pakėlė atlyginimus už 
vai. 6 centais. Dabar Montre 
aly darbininkai gaus nuo 1,02 
iki 2,05 dol. Didžiausis bend
rovės fabrikas yra Montrealy, 
kiti — Hamiltone ir Granby.

— Korėjoje vyksta stiprios 
kovos.

AUGŠT. LITUANISTIKOS 
KURSŲ ATIDARYMAS 

įvyks gruodžio 13 d. 3 vai. pp. 
Lietuvių Namų salėje.

Dienotvarkėje KLB V-bos 
pirm. J. Matulionio klaba, A. 
R^kūno pranešimas, sveikini
mai ir meninė dalis, kurią iš
pildys sol. V. Verkaitis ir To
ronto liet, parapijos choras, 
ved. kun. Pacevičiaus. Po ak
to įvyks kursų rėmėjų ratelio 
steigiamasis susirinkimas. Vi
si lietuviai maloniai laukiami.

KLB Švietimo Komisija.

RŪBŲ IR PINIGINĖ 
RINKLIAVA

Kai mes Kanadoje vis labjau 
užmirštame Vokietijoj stovyk
lose gyvenimo sąlygas, ten li
kusių mūsų tautiečių būklė kas 
met darosi blogesnė, vis dau
giau eina ,į džiovininkų sana
torijas, motinos pradeda savo 
vaikus su širdgėla atiduoti į 
vaikučių prieglaudas, nes ne
beturi kuo maitinti ir aprengti.

Tad pagelbėkime jiems, o 
mes turime kuo pagelbėti: ir 
atliekamu rūbu ir doleriu. Gruo 
džio 6 ir 13 dd. nuo 4 vai. iki 
7 vai. pp. Toronto Lietuvių 
Namuose (Dundas ir Ossing- 
ton gatvių kampas) II aukšte 
bus priimamos aukos pinigais 
ir rūbais Vokietijoj badaujan
tiems ir apiplyšusiems mūsų 
tautiečiams sušelpti.

Pašvęskime šį Advento mė 
nesį šalpai, kaip jau .susidarė 
Toronte tradicija.

Liet. Bič. Or-jos Toronto 
sk. Valdyba.

ĮDOMI PASKAITA.
Gruodžio 14 d., 3 vai. 

min. pp. Lietuvių Namuose, 
II aukšte, buv. Klaipėdos kraš
te politinėms ir ypatingoms 
Lietuvos valdininkų byloms tar 
dytojas A. Liudžius iš savo pa 
tirties 
mums 
krašte 
damas 
džios žalingus veiksmus.

Po pasakitos bus trumpas 
M. Liet. Bičiulių dr-jos Toron
to sk .narių susirinkimas.

M.

30

skaitys paskaitą apie 
nežinomus Klaipėdos 

užkulisius, kartu palies 
centrinės Lietuvos val-

Hamiltono L.D.M. Teatras „Aukuras“ gruodžio m. 14 d. 
(sekmadieni) stato S. Čiurlionienės - Kymantaitės 

4-rių veiksmų dramą

AUSROS SŪNUS
Pastatymas įvyks Hamiltone, 213 James St. N.

Visus Hamiltono ir apylinkės lietuvius kviečiame atsilan
kyti. Pradžia 19,30 vai. „A u k u r a s“.

- PRANEŠIMAS TORONTO BENDRUOMENEI.
ir svečius 

skaitlingiausiai dalyvauti. 
Valdyba.

INŽINIERIAMS IR 
ARCHITEKTAMS

PLJAS nariai prašomi v-bai 
(Mr. J. Sližys, 53 Hewitt Ave., 
Toronto, Ont.) pranešti savo 
adresus: K. Čeputis, V. Dal
gis, J. Krivickas ir V. Šakalys, 
ir visi kiti, kas pakeitė adre
sus. V-ba.

LN GAVO ČARTERĮ
Toronto Lietuvių Namai, tar 

pininkaujant Ontario panamen 
to atstovui J Jar«mkai, gavo 
charterį. Tai didelis lietuvių 
laimėjimas.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
Toronto Lietuvių Namai ruo 

šia visose trijose salėse iškil
mingą N. Metų sutikimą. No
rintiems dalyvauti reikia iš 
anksto užsisakyti L. namuose.

IŠVYKO Į JAV
Guelph miestely gyvenusi 

susipratusi lietuvių pp. Eacevi 
čių ešima, per p. Juškaitį su
tvarkę dokumentus, išvyko Į 
Amtriką. Sėkmės, (sk).

PRASIDĖJO 
KALĖDOJIMAS

Parapijos klebonas kun. P. 
Ažubalis pradėjo kalėdojimą, 
lanko tautiečius namuose.(sk).

TLNF ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS.

Toronto Lietuvių Namų Fon 
do Valdyba, sąryšy su gavi
mu čarterio, 14 d. gruodžio 
5,30 vai. pp. Lietuvių Namuo
se, la salėje, šaukia visotinį šė 
rininkų susirinkimą.

Dienotvarkėje
1. TLNF valdybos pranešimas,
2. Valdybos rinkimai,
3. Revizijos kom. rinkiniai,
4. Statuto kom-jos sudarymas,
5. Parengimų kom. sudarymai,
6. Šerų išleidimo spausdinim /• 

klausimas,
7. Šerų platinimo vajus,
8. Klausimai bei sumanymai. 

Prašomi visi šėrininkai bū
tinai dalyvauti.

TLNF valdyba. 

TORONTO LIETUVIŲ NA 
MŲ FONDO ŠĖRUS PIRKO: 
po 100 dol.: „Dainos“ dr-ja; 
po 50 dol.: K. Katalikių Mo
terų dr-ja ir Antanas Kairys; 
po 25 dol.: Orkestras „Trimi
tas“, Jonas Bukšaitis, Kregždė 
Kostas, N. Namikas, Streitas 
Viktoras, Vaclovas Abramavi- 
čius, A. Rimkevičius, A. Ju
cius. TLNF Valdyba.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

taiima tel. ME 2933

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

| DR. J. KAS K E LIS
| Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648
I R. TESLIA REAL ESTATE,
x 575 Queen St. W. Toronto.

§

§

§

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- & 
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- 

lės metrikaciios ir kili %i! bės, paskolų parūpinimo, cyilinės metrikacijos ir kili 
K reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa
ti tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- 
i pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spė
ri cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUŠKAITIS

l's

H v( 932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
' ' *_  _______ _ - ___  , , ..r--.,__ __  ____  ...
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