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Pasaulinė įvykių savaitė
DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS EISENHOWERIO KELIO 

NĖS IŠVADOMIS

VILNIAUS RADI J A KLAUSANT 
„SAMOKRITIKA“ IŠ VIRKAUS, APAČIOS IR 

KRYŽKRYŽIAIS.

Plačioji visuomene domisi, 
ką Eisenhoweris patyrė Korė
joje ir kokias iš to padarys iš 
vadas. Mat, jis rinkimu metu 
buvo pasisakęs, kad jis turįs 
receptą baigti Korėjos karą. 
Dabar gi, po kelionės visa 
spauda skelbia jo nuomonę: 1. 
Stipriau remti pietinę Korėją 
ii 2. karo neplėsti už Korėjos 
ribų. Tai yra visai ne tas, kas 
jo buvo skelbta anksčiau.

Tiesa, Eisenhoweris kreise
ryje dabar tariasi su savo ka
bineto nariais. Korėjoje jis ma 
tesi su visais karo vadais, ap
lankė frontą ir kalbėjosi su 
prezidentu S. Rhee bei jo ka- 
uineto nariais.

Nežiūrint šių momento pasi 
sakymų, vis dėlto prileidžia
ma, kad
KORĖJOJE GALIMA DAR 

DAUG PADARYTI.
Galima stipriau paremti pie 

tiečius apmokius ir apginkla
vus. Galima Korejon perkelti 
Čiangkaišeko kariuomenę ir 
pradėti Kinijos išlaisvinimo 
.karą. Galima pulti Mandžiū- 
riją ir, bendrai, Kiniją, nes 
skaičiuojama, kad Rusija da
bar į karą dar nesikištų. Bet 
kaip bus pasielgta, dar niekas 
tuo tarpu dar nežino.

Tuo tarpu
KORĖJOS KARAS 
NEBAIGIAMAS,

nes Višinskis Indijos pasiūly
mus atmetė, o į jų pertiekimą 
Kinijos ir šiaur. Korėjos val
džioms dar nesą atsakymo. Bet 
ir be to yra aišku, kad Mask
va juk diriguoja, todėl jos at
metimas saivaime jau yra ir Ki 
nijos atmetimas.

VIŠINSKĮ S TURĖJO TEI 
SINTIS DĖL LIETUVOS.
Sovietai, siūlydami nustaty

ti agresijos apibrėžimą, patys 
pateko po kūju. Min. P. Žadei 
kis į tą temą įteikė JTO pilna
ties pirm. Pearsonui memo
randumą, kuris iš Pabaltijos 
praktikos įrodo, ką reiškia so
vietinė taika ir nepuolimo są
voka.

Pirmoje memorandumo da
lyje išdėstomi sovietų pasiža
dėjimai Lietuvai: Maskvos tai
kos sutartis, sudaryta, atau
šus sovietų kariuomenės inva
ziją į Lietuvą, kurioje iškilmin 
gai pripažįstama Lietuvos ne
priklausomybė ir jos teritori
jos neliečiamumas; 1926 m. ne 
puolimo sutartis, kur iš abie 
jų pusių pažadėtas teritorijos 
neliečiamums visokiomis aplin 
kybėmis; 1933 metų Londono 
konvencija tarp Lietuvos ir So 
vietų Sąjungos, kur jau buvo 
apibrėžta, koki veiksmai bus 
laikomi agresija, būtent — ka 
ro paskelbimas, arba karinių 
jėgų įsiveržimas į terijtoriją 
net ir nepaskelbus karo. Ir bu 
vo pabrėžta, kad tokio įsiver
žimo negalima teisinti nei po
litinėmis, nei karinėmis, nei 
Ekonominėmis priežastimis.

Be to, šioje dalyje primena 
ma, kad ir Sovietų Sąjunga ir 
Lietuva buvo pasirašiusios Pa 
ryžiaus (Briando - Kellogo) 
paktą ir abi buvo Tautų Sąjun
gos nariais.

Toliau išdėstyti Sov. S-gos 
veiksmai, visiškai priešingi 
pirmoj daly išdėstytiems pa
sižadėjimams. Čia nurodoma 
į šiuos faktus: Sov. Są-jungos 
reikalavimas laisvų rankų Pa
baltijo valstybėse 1939 m. dery 
bose su Anglija ir Prancūzija; 
Molotovo - Ribbentropo sutar
tis ir slaptieji jos priedai, ku
riais Lietuva be jos žinios bu
vo pirma palikta Vokietijos va 
liai, o vėliau įtraukta į Sovie 
tų Sąjungos grobio sąrašą (pa 

brėžiama, kad vien jau šitokį 
susitarimai buvo aiškus visų 
Sovetų Sąjungos su Lietuva 
sudarytų sutarčių sulaužy
mas) ; prievartinė „savitarpi
nės pagalbos“ sutartis, kurioje
SOVIETŲ SĄJUNGA IRGI 
IŠKILMINGAI KARTOJO 

PAŽADUS
nepažeisti Lietuvos nepriklau
somybės ir nesikišti į jos vi
daus reikalus; pagaliau — So
viete] Armijos Įsiveržimas į 
Lietuvą, apkaltinant ją, neva 
ji rengiasi (susitarus su Latvi 
ja ir Estija. . .) agresijai prieš 
Sovietų karines pajėgas. . . Ir 
čia nurodoma, kad Maskva iki 
paskutinio momento vis tvirti 
no, kad ji nesirengia Lietuvos 
susovietinti, kad nesikėsina į 
jos nepriklausomybę, kol ga
lų gale, kai okupacija jau buvo 
įvykdyta, Molotovas atvirai 
prisipažino, kad Pabaltijį užim 
ti Rusija jau nuo Jono Ziaurio 
jo laikų stengėsi ir tai turi bū 
ti pasiekta. . .

Višinskis į visa tai atsakė, 
esą Lietuva. . . pati norėjusi 
okupuojama. Taip akiplėšiš
kai aiškinasi visi agresoriai. Ne 
veltui gi Krilovas ta tema pa
rašė pasakėčią „Vilkas ir erių 
kas“, kurioje vilkas sako „tu 
kaltas todėl, kad aš noriu es
ti. . .“ Taip, kaip vilkas, ir Vi
šinskis pasiaiškino.

Bet sovietai turėjo ir dau
giau nemalonumų.
JTO SOCIALINIŲ REIKA 

LŲ KOMISIJOJE
Amerikos atstovas Lubinas 
plačiai išdėstė sovietinės tai
kos sąvoką ir ją pavaizdavo 
Lietuvos pavyzdžiu, imdamas 
duomenis iš min. Žadeikio me
morandumo ir kitų parodymų. 
Visam pasauliui aišku, kaip iš 
tikrųjų yra, bet Višinskis na- 
chališkai tvirtina savo melus 
ir atsikalbinėjimus.

Prahos įvykiai jau kelios sa 
vaitės kai domina visą pasau
li. Maža to, kad pakarti 11 ko 
munistų, atsidėkojant jiems už 
ta, kad Čekoslovakijoje jie įve 
dė sovietinę santvaiką, bet 
tuo dar

ČEKOSLOVAKIJOS ĮVY 
KIAI NESIBAIGIA.

Prasidėjo nauja suėmimų ban 
ga: suimtas karo ministeris 
gen. Svoboda ir eilė kitų mi- 
nisterių ir buvusių ministerių 
ir komunistų pareigūnų, kurių 
tarpe kilo didžiausia panika. O 
kitose valstybėse užrūgo vidų 
riai visiems komunistams: jei
gu tie, kurie padarė sovietini 
perversmą ir įvedė sovietų ko 
munistinę santvarką už tai ka 
riami, tai kas gi bus su jais? 
Žinoma, vėliau ar anksčiau jie 
susilauks taip pat kartuvių. li
tas visur komunistui tarpe ke
lia paniką, ypač kad jau ruo
šiami „parodomieji“ procesai 
rytų Vokietijoje, Lenkijoje 
(Gomtilkai) ir Rumunijoje 
(Pauker).

KARALIENĖ KALBĖS KA
lėdų metu per radiją

Karalienė šiais metais pasa
kys tradicinę karališką kalbą 
Commonwealth ui Kalėdų Die
ną. Karalienė seks savo pirm- 
takūnų pėdomis kalbėdama per 
radiją iš karališkos šeimos na
mų Sandringham'e, Norfolk, 
po kalėdinių pietų.

Pirmoji kalba Kalėdų die
ną buvo pasakyta Jurgio V, 
karalienės senelio, 1932 metais. 
Nuo to laiko tik du katu buvo 
netransliuojama — 1936 m., 
kaip tik po Edwardo VIII ab
dikacijos ir 1938 metais.

VLIKas tariasi su 
Min. S. Lozoraičiu 

ORO PAŠTU IŠ TREMTIES
Visų pirma patiekiu oficialų 

pranešimą, kurį apie Diplo
matijos Šefo pasitarimus su 
Vliku patiekė Elta:

KOMUNIKATAS
„Reutlingenas, 1952. XI. 29. 

E. Pagal Paryžiaus 1952. VII. 
21-24 dd. Lietuvos Diplomat! 
nės Tarnybos užsienyje ir 
VLIKo delegacijos susitarimą 
tarp VLIKo ir Diplomatinės 
Tarnybos praktiškas bendra
darbiavimas vykdomas Lietu
vos Diplomatijos Šefui ii VLI 
Ko Pirmininkui tariantis. Šiuo 
susitarimu remiantis, š. m. lap
kričio mėn. 25—28 dd. Reut- 
lingene įvyko pasitarimas, ku
riame dalyvavo Lietuvos Dip
lomatijos uefas min. S. Lozo
raitis ir V LIKo pirmininkas 
M. Krupavičius. Be to, VLI
Ko Piru.minko pakviesti, pa
sitarimuose dalyvavo Vykdo
mosios Tarybos Pirmininkas 
K. Žalkauskas ir valdytojas — 
Dr. P. Karvelis ir T. Šidiškis 
bei VLIKo narys J. Norkaitis, 
kuris kelis kartus buvo pasi
tarimų su LDŠ VLIKo delega 
cijos pirmininkas.

Pasitarimai vyko savitarpio 
susipratimo dvasia ir visų no
ru rasti tinkamus sprendimus 
tiek praktiškojo bendradarbia
vimo būdams, tiek aktualie- 
seims klausimams. VLIKo ir 
Vykd. Tarybos nariai visais 
svarstomais klausimais laikėsi 
vieningai vienos pažiūros.

Nusistatytoji darbų tvarka 
buvo išsvarstyta iki galo, ir 
prieita prie vieningo klausimų 
išsprendimo. Kai kuriems da
lykams išspręsti min. S. Lozo
raitis atsiklaus Lietuvos Pa
siuntinių nuomonės.

VLIKo Pirmininko ir Lietu

Saaro balsavimo apžvalga
LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS.

Visų pirma vieninga didelė 
Vokietija — imperialistinis 
kraštas, jau ir patiems vokie
čiams nepriklauso, kaip Saaro 
rinkimai parodė, nepajudina
moms sąvokoms. Tai gal di
džiausia šių rinkimų prasmė.

Grynai vokiškas kraštas, tur 
tingiausia Europoje sritis, dėl 
kurios anglies ir pramonės bu 
vo jau nuo pirmojo pasaulinio 
karo atvirai tarptautinėje plot 
mėje varžomas^ pasisakė už 
Europą. Jau prieš tai, Saaro 
gyvent, vieną kartą pasisakė 
už Saaro srities tarptautinimą. 
Dėl Aliantų nevykusio šeimi
ninkavimo, tada, kai vienin
gos Europos idėja tebuvo ide
alistų arba toli įžvelgiančių 
valstybės vyrų propaguojama,

statybos ir hnotypo vajus
Labai gražių pavyzdžių duo

da tautiečiai.
Mūsų kaimynas, iš Jacques 

Cartier, p. Vladas Janušaus
kas, kandidatas į Montiealio 
KLB Apylinkės valdybą,' lyg 
ir atlikdamas metinius tauti
nius ir pilietinius įsipareigoji
mus, baigiantis šiems metams, 
tavyko į „NL“ redakciją, kur 
apsimokėjo ateinančių metų 
prenumeratą, išrašė savo bičių 
liui Australijoje „NL", nusipir 
ko už 20 dolerių knygų, ku
rias Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga padovanos savo bičiu
liams ir, po viso to, dar Spau
dos Bendrovės „Nepriklauso
ma Lietuva“ reikalams nupir
ko šėrų-akcijų už . . . .$ 20,00

Kitas tautietis, p. Antanas 
Bertulis, gyvenąs ir dirbąs 
labai toli miškuose ir sunkiai 
susisiekiąs su plačiuoju pasau

vos Diplomatijos Šefo pasitari 
mai vyks ir toliau“.

Toks yra oficialus komuni
katas. Kaip dažnai tokiais at
vejais esti, jis tikrąją būseną 
apšvelnina. O ši nėra tokia 
šviesi, nors jos šešėlių mato
ma jau ir pačiame kimunikate.

Daugiau vildamiesi ateitimi, 
gai, tų šešėlių, kurie ištyso nuo 
VLIKo iki Jūsų koresponden
to, car neliesime. Galgi jie ims 
pamažu blėsti. Vis norisi tu
rėti geresnių vilčių.

Tačiau vieną dalyką vis dėl 
to neišeknčiu nepastebėjęs, 
nors, beje, tai ir nėra šesėns. 
Kalbant paprastai, tas faktas 
reiktų vertinti, gal, net kaip 
teigiamas reiškinys, tiktai tru 
puti keistokas. Taigi, man iš 
derybinių užkulisių teko suži
noti, kaip visai tikrą dalyką, 
kad pagaliau VLIKo pirminin 
kas M. Krupavičius dabar. . . 
jau pripažįstąs Reutlingeno su 
sitarimą su min. Lozoraičiu. 
Ir net dr. Karvelis jį pripažįs
tąs. Jie abu, esą, pasiūlę bend 
radarbiauti kaip tiktai tuo pag 
rindu. Po visų metų! Kai jau 
visi tiltai buvo apdengimi. r>.ai 
buvo sulaužytas susitarimas, 
kai tų pačių žmonių netesėti 
oficialūs pripažinimai ir net 
pagyrimai tam susitarimui. . . 
Bet, anot patarlės, „gerau vė
lai negu niekad“.

Na, gal, kitą kartą ką įdo
mesnio gausiu.

Beje, iškilmingai išlydėtas 
M. Brakas, kurio vieton kvie
čiamas M. Gelžinis, M. Bra
kas išlydėtas sutartinėmis kai 
bomis ir pagyrimais ir Krupa
vičiaus, ir Lozoraičio, ir Žal- 
kausko. M. Brakas sugrįžo į 
Daniją, iš kur su šeima vyksta 
į Ameriką. (hlj).

nebuvo sunku Hitleriui pri
jungti tą sritį prie Vokietijos. 
Taip Saaro sritis, įsijungdama 
į didįjį Reichą, savo begaliniais 
turtais už vis labjausiai pasi
tarnavo 1939—1944 m. karui.

Prieš pastaruosius rinki
mus Did. Vokietijos šalinin
kai vėl negailėjo nei x triūso, 
nei pastangų norėdami įtikinti 
balsuotojus, kad vienintelė iš 
eitis yra balsuoti už tas parti
jas, kurios skelbia savo pro
gramoje susijungimą su Rei
chu. Nieko negelbėjo. Saaro 
gyventojai balsavo už tas par 
tijas, kurios yra linkusios 
įjungti Saaro srities industri
ją vieningos Europos tarny
bai.

Taip anglų spauda buvusi 

liu, siųsdamas „Nepriklauso
mai Lietuvai“ prenumeratą už 
1953 metus, rašo; „Siunčiu 15 
dolerių čeki (5 dol. prenume
rata ir 10 dol. šėras) ir atsipra 
šau, kad esant toli miškuose 
sunkiau yra patvarkyti bet ko 
kius reikalus. Ačiū už kantry 
bę“. Taigi, ir p. Antanas Ber
tulis ne tiktai apsimokėjo už 
1953 metus prenumeratą, bet 
ir Spaudos Bendrovės „NL“ 
nupirko šėrą už . . . .$ 10,00

Dar anksčiau, besilankyda
ma su reikalais „NL“ redakcijo 
je, moderniojo šokio šokėja ir 
Moderniojo šokio studijos ve
dėja p. Birutė Vaitkūnaitė Ne 
priklausomos Lietuvos namų 
statybos reikalams paauko
jo ....................................... $ 5,00

Mūsų mieliems sąmonin
giems ir jautriems lietuviš
kiems reikalams tautiečiams di 
delis ir nuoširdus ačiū, NL.

Kaip jau laukta, kompartija 
po Maskvos suvažiavimo pra
dėjo Lietuvoj pulti beveik vi
sas „ministerijas“ su jų žiny
boj esančiomis įstaigomis.

„Tiesa" pakartotinai reika
lavo kritiką pradėti „iš apa
čios“, ko pasėkoj Žiežmarių 
kompartijos rajoninis komite
tas puolė Vilniaus srities kom
partijos tūzus, „susamokriti- 
kavo" jų siunčiamus įsaky
mus ir atsisakė vykdyti iš Vil
niaus gaunamus įsakymus. Pa 
našiai pasikartojo ir Daugų ra 
jono kompartiniame komitete. 
Čia „Tiesai“ pasirodė perdaug 
ir ji lapkr. 20 d. minėtus kom
partijos padalinius čiuptelėjo 
iš viršaus“, suniekino jų žygius 
Vilniaus „načalstvos“ adresu 
ir pareikalavo Žiežmarių kom- 
partinį komitetą nekišti nosies 
į ne jiems virtą sriubą, bet 
griebtis darbo vietoj, šalinant 
susikompromitavusius asme
nis, kuriuos kaip tik minėti ko 
mitetai protegavo, iškeldami į 
viršų.

Tuo pat, „Tiesa“ puolė ir ei 
lę kitų rajoninių komitetų už 
visišką apsnūdimą, nepaisymą 
reikalavimų ruošti susirinki
mus, nesirūpinimą kadrų pa
rinkimu. Kaišiadorių rajono 
sekretoriatas, nekalbant apie 
kita, tepajėgė šiemet vos vie
ną susirinkimą sušaukti.

„Tiesa“ toliauu įsikando 
maisto ir pramonės „ministe
rijų“ skverno, kur partiniai 
kadrai plūduriuoja bičiuliškų 
ir šeimyniškų sumetimų teikia- 
mouse riebaluose. Ten tarnau 

dabartinių Saaro rinkimų atž
vilgiu labai santūri, lieka ir to 
liau tokia pat.

Už tat Belgijos spauda, kons 
tatuodama didelį provokiškų 
partijų pralaimėjimą, pabrė
žia, kad būsimame bendradar
biavime teks visą laiką skai
tytis su tuo, kad kas penktas 
gyventojas yra už Saaro susi
jungimą su Reichu.

Vokietijoje pasiruošimas 
rinkimams ir patys rinkimai 
buvo sekami su dideliu įdomu 
mu, dažnai tolygu šališkumui.

Olandai, atrodo, bus tikslin
giausiai padėtį apibūdinę. Rin 
kimų rezultatai labai stiprina 
Schumann'o ir Adenauerio pa
dėtį. Saaro gyventojai pirmą 
kart aiškiai ir nedvejojamai 
pasisakė prieš vokiškų partijų 
šauksmą. Tai daug didesnis 
pralaimėjimas didžiojo Reicho 
šalininkams nei pirmu žvilgs
niu atrodo, nors viskas buvo 
padaryta raginant balsuoti 
tuščiai. Jeigu tie reikalavimai 
nebuvo vykdomi, tas parodo, 
kad ekonominė sąjunga su 
Prancūzija Saarui yra naudin 
gesnė nei su Reichu, o lygiai 
garantija, kad jie nebus vėl 
painiojami į agresyvinę politi
ką.

Saaras — Klaipėda. Rodos 
nėra jokio ryšio. Bet Aliantai 
pirmą kart nusileido Saaro sri 
tyje ir po to netrukus sutiko 
su Klaipėdos atplėšimu nuo 
Lietuvos.

Šiandien Saaras, savo aiškia 
ir nepaprastai didele demokra
tine dauguma pasisako už Sa
aro Europeizaciją, atsisakyda
ma perdėm ir aklai tarnauti 
Reichui. Tiesa, to atsisakymo 
motyvas — ekonominis. Bet 
Klaipėdos uosto visiškas su
smukimas, jį vokiečiams užė
mus, atkirtimas nuo jam pri
klausomo nugario, kuris Ru
sijai demokratėjant, bus dar di 
dėsnis, visa tai nurodo kelią 
kuriuo, turime eiti, kad Rei
chas suprastų tikrąją padėtį ir 
atsisakytų nuo nepagrįstų pre 
tenzijų, jeigu jos net ir tikrie
siems vokiečiams nusibodo.

J. D. 

tojai prasikaltę vienoj vietoj, 
keliami į kitą, proteguojami ap 
sileidėliai, kas sužlugdė nema
ža planų, sujaukė kompartijos 
kėslus prikaišioti įstaigas „vy
resniaisiais broliais — rusais“.

Purve privilgytą ražą kres
telėjo „Tiesa“ ir švietimo „mi 
nisterijos poreikius, kadrų pa
skirstymo reiaklą atliekanti iš 
kanceliariško pažiūros taško.

Be puolimo per spaudą, į vi 
sas puses išsiuntinėti emvėdės 
kursuose paruosti šnipai iš
spręsti reikalus vietoje. Į Pa
kruojį „diskusijoms“ nuvyko 
Šiaulių srities atstovas Matiu- 
kas, ir ten iš viso rajono tesi- 
teikė „diskusijoms“ atvykti 
vos 13 pareigūnų. Kad pan-a 
šiai ir kitur vyksta, spėloti ne
reikia.
Čia „Samokritikos“ nereikia.

Vilnius. Liepos 21d. vardo 
konditerijos įmonėje leidžia sal 
džias dieneles Nik. Misov, Vie 
ra Visockaja, šalinkovskaja ir 
Bernštein. Eidukevičiaus var
do odos kombinate odą skuta 
buvę artileristai Zigfr. Orže- 
kauskis, Jesinov ir Volkov.

Kaunas. Turbinų gamykloj 
„Pergalė“ inž. Alb. Dainys vi 
suomet kilsteli kepurę Br. Juo
zukui, Br. Grygai, Pr. Bogu 
čiui ir Vas. Poterengo. Su
montavusiam pirmąją turbiną 
J. Mockūnui duotas gamybos 
veterano vardas.

Eišiškės. „Raudon, vėliavos“ 
kolchozas įsteigė lenkišką cho
rą.

Dusetos. „Prmuno" kolch. 
lapkr. 22 d. pirmuoju baigė že 
mės ūkio darbus, supylė draus 
tinius grūdų fondus ir juos 
pavedė saugoti sandėl Šablins 
kui.

Ignalina. „N. Kelio“ agita
torius Mikas Subačius Mela
gėm: apylinkėj lenkų ir lietu
vių ponų laikais matė tesimo
kant buožių vaikus, bet dabar 
mokosi Meč. Apyvara, Teklė 
Burokaitė, L. Krasauskas, Mar 
tinėnas, Ipolitas, o visus kitus 
moko vienas pats agitatorius.

Biržai. „Tai-, artojo“ kolch. 
pirmininkas VI. Krūminas laiš 
ke Stalinui pažadėjo iš 1 ha su 
rinkti po 21 centnerį javų, bet 
gavo po 24. Rašytų paaiškini
mą, bet striuka laiko, — rei
kia išduoti po 1 kg grūdų ir iš 
mokėti po 2 r. 10 kap. už dar
badienį, reikia cunkrinių run
kelių augintojams atsverti po 
1 kg cukraus ir dirbusiems prie 
runkelių priėmimo kasdien 
svarstyti po 100 gramų cuk
raus.

Šventoji. Žvejų artelė „Žu
vėdra“ sugavo už 250.000 r. ir 
15 kap. žuvies. Grandininko 
Jurg. Skudikio grandis žvejo
janti tik dvinormines žuvis.

Vilnius. Po Juozo Pakalnio 
baleto „Aušta aušrelė“ arba 
„Sužadėtinė“ premjeros vyr. 
raž. Gustaitis dėkojo už talką 
komp. St. Lajūnui, Žiugždai, 
Kelbauskui, Kalinauskui (di
rektoriui) ir kitiems. Gustai
tis „Sužadėtinę“ vaidina giliai 
liaudišku, nacionališku baletu, 
kuo galės pasidžiaugti ir Mask 
vos dekadoj.

—■ Čekoslovakijos sienose 
pradėjo pasirodyti raidės T(o- 
mas Masaryk) ir Eisenho
wer). Komunistai gaudo ra
šančius.

AMERIKA RUOŠIA ATOMI 
NĮ LĖKTUVNEŠĮ

JAV jau seniai pradėjo sta 
tyti lėktuvnešį „Forrestal“. 
Bet dabar darbai sulaikyti, nes 
jis norima pritaikyti laivui, 
kuris būtų varomas atominės 
energijos variklių.
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BŪKIME REALŪS
NEGUDRAUKIME IR NETUŠČIAFANTAZUOKIME

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos sekre 
torius informacijos reikalams 
paskelbė, kad Krašto Valdyba 
didžiuosius darbus esanti nu
dirbusi, todėl posėdžiavimus 
sumažinusi ligi pusės. Šio 
fakto akyvaizdoje jau yra pag
rindo peržvelkti, kokius gi di
džiuosius ar pagrindinius dar
bus Krašto Valdyba yra nuvei
kusi?

Kanados lietuviškoji spau
da Krašto Valdybos pra
nešimus apie jos posėdžius ir 
kitokius darbus yra paskelbu
si visus, kiek jų buvo duota. 
Nesunku visa tai peržvelgti. 
Mums, tokio skelbimo akivaiz 
doje, labai nelengva atspėti, 
ką Kr. V-ba laiko svarbiais bei 
pagrindiniais darbais, jeigu 
taip kalbama?

Krašto Tarybos rinkimų sta 
tūtas, nors jis buvo Ki. Ta
rybos priimtas, dar neišleis
tas. Galimas dalykas, kad Kr. 
V-ba pati nesiryžta jo išleisti 
ir laukia naujos Kr. Tarybos se 
sijos? — Sakytume, šis atsar
gumas būtų visai vietoje ir jam 
begalima būtų tiktai pritarti, 
nes išleistosios apylinkių val
domųjų organų rinkimų taisyk 
lės visai kalba už tai, kad su 
Bendroumenės statutu yra 
rimto pagrindo palaukti ligi 
naujos Kr. Tarybos sesijos, ku 
riai reiktų statutą tiktai paruoš 
ti.

Gaila, kad Kr. V-ba nepasi
naudojo KLB-LOKo paruošto 
mis valdomųjų organų rinkimo 
taisyklėmis, kurias nepaprastai 
augštai buvo įvertinęs Hamilto 
nas. KLB-LOKo tisyklės tik
rai yra rimtos, aiškios tvarkos 
ir preciziškos. Kr. V-bos pa
skelbtosios esmėje jokios tai
syklės, nes jas galima suvesti 
į vieną tiktai paragrafą: dary
kite, kaip išmanote.

Ką gi daugiau Krašto 
Valdyba nuveikė? Pra
vedė apylinkių rinkimus? — 
Dar ne. O Torontą privedė prie 
to, kad jau nebegali gauti į apy 
linkės valdybą kandidatų. To
ronte viešpataujančiųjų pajuo
kiamasis Montrealis — kaip 
„Kanados Lietuvių Tarybos 
tvirtovė“, nors ir be entuziaz-
mo, bet vis dėlto bent laikosi 
vėžėse ir randa bendrą kalbą, 
o Torontas — jau ir kandida
tų pristigo.. . Bene tai ir bus 
pats didžiausias Kr. V-bos nu- 
veikimas, žiūrint šiosios suda
rymo principų. O faktinai, vie 
tos valdomieji organai ir be 
Kr. V-bos paraginimo savaime 
jau metų gale perrankami. Tai 
joks Kr. V-bos nuveikimas.

Sudarytos komisijos — švie
timo ir socialinių reikalų. Tai 
yra paprasčiausia. Kas kita 
klausimas, ką jos nuveikė? 
Apie socialinių reikalų komi
siją nieko negirdėti (jos už
davinys tikrai nelengvas), o 
Švietimo komisija veikia. Jau 
net ir potvarkių yra paskelbu 
si. Deja, tai yra lengviausia. 
Bet ką gi ji nuveikė, kas jau 
Kr. V-bos sekretoriaus budina 
ma, kaip pagrindinis reikalas? 
Šeštadieninių mokyklų regis
tracija? — Ir be ragistracijos 
žinoma. Programos? — Jos 
imamos iš Lietuvos mokyklų 
programų ir pritaikomos esa
moms sąlygoms, kurių net ir 
suvienodinti neįmanoma Pa
skelbtos bibliotekų taisyklės? 
Bet — tai biurokratiškiausis 
darbas. Tur būt neklystant 
galima teigti, kad komisija ne 
gavo nė vieno prašymo pa
tvirtinti knygyno vedėjo. Ir 

koks tai svarbus reikalas?
Duok Dieve, kad butų biblio
tekų, kurias vestų ir nepatvir
tinti vedėjai. Tas tvirtinimas 
yra tokia buka biurokratija,

kuriai pati švietimo komisija 
netiki, nes taisykles Kr. Val
dybai patiekė tvirtinti po to, 
kai jos jau buvo paskelbtos. 
Bet ką švietimo komisija ge
ra padarė pačiai vargo mokyk
lai?

Gal ta pačia proga galima 
paklausti, kodėl užmirštamas 
sportas?

Išleistas Intelektualų klubų 
steigimo statutas. Bet. . . iš vi 
so ar tai reikalinga? Juk ta
me daug kas įžiūrės lietuvių 
skirstymą rūšimis, skirstymą į 
ponus ir mužikus. Ar tas ga
lės patarnauti Bendroumenės 
stiprėjimui? Faktiškai, jeigu 
kalbėti, pav., apie Montreal}, 
tai mes čia turime ir be statu
tų tiems tikslams tarnaujan
čių susibūrimų, organizacijų 
ir net klubų. Tikriausiai pagal 
statutą nesusikurs nė vieno klu 
bo. Ar tai ne tuščias darbas r

Kokius gi kitus pagrindinius 
darbus Kr. V-ba yra nuveiku
si? Beje, regis yra išleidusi, 
deja nepaskelbusi, nario mokes 
čių rinkimo taisykles. Na, tai
sykles ar institucijas nesunku 
išleisti, bet klausimas tuo dar 
nebus išspręstas, kaip gi mo
kesčius surinkti? Šiame punk
te mes prieiname prie tos ap
žvalgos dalies, kuri jau savo 
užsimojime neriasi į kažkokias 
paslaptis.

Kr. V-bos sekretorius - in
formatorius pranešė, kad mo
kesčių rinkimo instrukcijos pa 
ruoštos ir išsiuntinėtos apylin 
kių valdyboms. Bet, kai kitos 
instrukcijos skelbiamos viešai, 
kažin kodėl mokesčių rinkimo 
instrukc. nebuvo paskelbtos? 
Tai daugeliui buvo mįslė. Bet 
mokesčiai yra toks reikalas, 
kurio ilgai bent slėpti neįma
noma. Ir šis dalykas šiomis 
dienomis paaiškėjo. Ypač, kad 
susirūpino jau apylinkių val
dybos. O tai yra gana įdomus 
ir labai būdingas Kr. Valdy
bos daugumai faktas.

Pasirodė, kad Kr. V-ba ruo
šėsi mokesčių rinkliavai, bet 
taip, kad būtų pasiruošta ir vi 
si tautečiai būtų pastatyti prieš 
įvykusį faktą, — apylinkių vai 
dybos jau buvo painstruktuo- 
tos, kažkokiu būdu, kuriam su

„Tremtis“ 83-me numery 
tokiu pavadinimu įdėjo straips 
nį, kuriame rašo:

„VLIKo Vykdomojoje Ta
ryboje, vietoje kalbų ir aiški
nimusi, imamasi konkietaus 
darbo. Rugsėjo mėnesį TV 
pirmininko Zaikausko VLIKui 
pateiktoji artimiausių darbų 
programa kaip tik rodo linkmę 
geron pusėn.

Toliau, numatoma stiprinti 
ir aktyvinti darbus informaci
nėje srityje, rūpintis, kad gali 
mai greičiau visose laisvojo 
pasaulio šalyse susiorganizuo
tų Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menėn lietuviai. Numatomas 
santykių tamprinimas ypač su 
artimaisiais sąvo kaimynais, 
gvildenant Jungtinių Baltijos 
Valstybių idėją.

Ypač Lietuvos užsienio po
litikos klausimais darniai pa
siekti, atrodytų, po šių VT 
užsimojimų, VLIKo narių vien 
balsiai priimtų, neturėtų būti 
kliūčių. Susipratimas su dip
lomatais, kad darbe būtų iš
vengta lygiagretumų n pats 
darnas butų sėkmingesnis, yra 
būtinas. tačiau to susiprati
mo raktas ne vieno VLIKo ir 
ne vienos Vykdomosios Tary
bos rankose. Įsiklausius iš ša
lies ateinančių samprotavimų, 
ar tai nereikštų žodžiais, ar pa 
sirodžiusių spaudoje, vietoje 
leidimosi į diskusijas, tegali
ma būtų pasakyti, jog susipra
timas ir darna tik tuo atveju

LIETUVOS SOCIALDEMO 
KRATŲ PROTESTAS

Milane įvykusioje Antrojo 
Internacionalo konferencijoje 
Anglijos Darbo partijos atsto
vas Morgan Phillips pasisakė 
prieš Pabaltijo kraštų social
demokratų tremty priėmimą į 
Internacionalą, nes esą šių vals 
tybių teritorijos teisėtai ar tei 
siškai esančios pripažintos 
įjungtomis į Sovietų Sąjungą. 
Dėl tokio p. Phillipso elgesio 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos delegatūra tremtyje, prof. 
J. Kaminsko ir K. Bielinio as
meny, pareiškė nusistebėjimą 
ir skaudų protestą, juo labjau, 
kad apie Pabaltijo valstybių 
okupaciją Darbo partija jų bu 
vo plačiai painformuota. Lietu
vos Socialdm. delegatūra, pla
čiai motyvuodama reikalą, pra 
šo Philipso pareiškimą palai
kyti „liudnu nesusipratimu“ ir 
apie tai padaryti viešą pareiški 
mą.

tkimas buvo laukiamas iš. . . 
Vliko. Pasirodo, Kr. V-ba bu
vo sugalvojusi pasinaudoti T. 
Fondo rinkliavomis. Girdi, 
apylinkių valdybos rinks mo
kesčius ir Bendroumenei ir 
Tautos Fondui, o surinkusi pa
dalys: 60 proc. sau ir 40 proc. 
Tautos Fondui. . .

Viena, ta yra Kr. V-bos ne
teisėtas darbas. Nes Kr. Ta
ryba, kuri yra faktinasis Bend 
ruomenės šeimininkas, yra 
kitaip nutarusi; būtent: iš 
Bendruomenės rinkliavų Tau
tos Fondui turi būti damokėti 
2.000 dolerių, jeigu Tautos 
Fondo Atstovybė nesurinks jai 
paskirtų surinkti 6.000 dolerių. 
Šitą nutarimą gali pakeisti tik 
tai Kr. Taryba. O Kr. V-bos 
dabar pareiga labai trumpa: 
Tautos Fondui duoti 2.000 dol. 
jeigu TF nesurinks 6.000 dol. 
Tai yra visai ne tas, ką Kr. V- 
ba paslapčiom kombinavo.

Kalbant iš esmės, tai Bend
ruomenės pareiga Tautos Fon
dui visokeriopai talkinti, pa
dėtį, bet. . . ne pačiai pasinau 
doti tautiečių duosnumu Tau
tos Fondui. Nes, ką dabar kiek 
vienas tautietis duoda, tai vi
sas 100 proc. eina Tautos Fon 
dui o pagal Kr. V-bos suma
nymą iš to Tautos Fondui tek 
tų tiktai 40 proc., nes 60 proc. 
paimtų Kr. Valdyba. ..

Tautiečiai, jeigu ir šis su
manymas, dėl kurio iš apylin
kių jau kyla aliarmas, yra įskai 
tomas į svarbiųjų Kr. V-bos

aglės būti pasiekta, kai tos dai
nos bus siekiama abipusiškai“.
VLIKo ir LIETUVOS DIP

LOMATŲ PASITARIMŲ
PROGA

Amerikos Lietuvių Tarybos 
narių metinis susirinkimas 
New Yorke sveikina Lietuvos 
diplomatų ir VLIKo pastangas 
suderinti šių institucijų veiklą 
ir reiškia viltį, kad iki šiol bu
vusieji nesklandumai išnyks.

(N).
VLIKo PIRMININKAS 

PREL. M. KRUPAVIČIUS 
Lietuvių Enciklopedijos leidė
jui J. Kapočiui rašo:

Mielas Broli,
Pasiėmęs leisti visą lietuvis 

kąją enciklopediją, atliksi mil 
žiniškos reikšmės darbą Lietu 
vai ir mūsų tautai. Tepadeda 
Dievas Tamstai tęsti ir dava 
ryti pradedamąjį darbą ligi ga 
lo. Lietuvių tauta Tamstai tu 
rėš būti už tai labai dėkinga. 
Atlieki istoriškos reikšmės dar 
bą. Tamsta būsi bene pirmas 
tokio didžiulio leidinio leidė
jas, tad ir lietuvių kultūros is 
torijoj turėsi gauti prideramu 
vietą. Už tai reiškiu Tamstai 
savo pasigėrėjimą ir nuošir
džiausią padėką. Šia proga 
prašau mane įrašyti į prenume
ratorių eilę. Tikiuosi, kad 
prenumeratorių eiles įsirašys 
visi finansiniai pajėgesni šamo 
ningi lietuviai.

Su augšta pagarba, Jūsų 
Myk. Krupavičius.

J.
PP. J. KAMINSKUI IR 

K. BIELINIUI
Mr. Arthur Greenwood per- 

tiekė man Jūsų laišką, liečian
tį Socialistų Internacionalo Mi 
lano Kongreso diskusijas dėl 
Pabaltijo Socialistų Partijos 
įsileidimo.

Aš galiu užtikrinti Jus, kad 
Jūsų gautas pranešiams nėra 
tikslus. Darbo Partija nepri
pažįsta, kad Pabaltijo valsty
bės buvo legaliai inkorporuotos 
į Sovietų Sąjungą. Nesusipra
timas galėjo kilti iš Mr. Phil
lips pareiškimo dėl Gruzijos ir 
Armėnijos pozicijos, kurios 
yra sirtingoje kategorijoje ne 
gu Pabaltijo valstybės.

Darbo Partija visiškai prita
ria kitiems Jūsų laiške iškel
tiems punktams, ir aš apgailės 
tauju, kad šis nesusipratimas 
galėjo būti Jūsų susirūpinimo 
priežastimi. Tkiu, Jūs perduo 
šit Darbo Partijos pareiškimą 
(sentiments) savo nariams.

Su broliškais sveikinimais. 
Darbo Partijos Tarptautinio 
Departamento Sekretorius.

DIDELĖ NAUJIENA SENIEMS IR NAUJIEMS 
ATEIVIAMS!!!

Jau išėjo laukiamas, linksmas, įvairus, turinigas PELĖDOS 
KALENDORIUS 1953 METŲ. Jame telpa daug šaržų 
iliustracijų, juokui ir Stalino raudonasis kampelis. Priede iš 
spausdintas Karalienės Micbaljdos pranašystės ir Naujasis sap 

nininkas. 128 pusi. Kaina tik 150 dol.
Geriausios Kalėdinės Dovanos!!!

Haufo pasakos I ir II dalis 210 pusi. 2,75 dol. Andersono pa
sakos 210 pusi, kaina tik 2,00 dol. A. Viiaims, Žemaičių Že
mėje 132 pusi. Kaina 1,50 dol. Išėjo jau 9 numeris Pelėdos ir 
kalėdinis išeis apie šio mėn. 20 d.
Užsiprenumeravę „Pelėda“ 1953 metams ir prisiuntę 4.00 
dol. gaus „Pelėdos“ KALENDORIŲ dovanai.
Adresuokite: Pelėda 3153 So. Halsted St.Chicago 8,111.,USA.

nuveikimų balansą, tai kur dar 
toliau begalima eiti?

(Tautos Fondas yra VLIKo 
institucija, kuri čia turi savo 
Atstovybę, su jos pačios suor
ganizuotais skyriais. Bendruo 
menės gi pareiga iš surinktų 
pinigų Tautos Fondui atiduo
ti 40 proc. Ką tautiečiai gera 
valia suaukoja TF-dui, tai sa
vaime, šalia B-nės 40 proc. įp
laukia į TF atstovybės kasą).

Atrodo, kad visai yra pagrin 
do paklausti viešai Kr. V-bą, 
kodėl nesilaikoma Kr. Tary
bos nuptarimų? Kodėl apei
nant Kr. Tarybos nutarimus, 
kažkas kombinuojama paslap 
čiomis, slepiantis nuo viešumos 
bei visuomenės?

Bendrai, su Tautos Fondu 
būkime atsargūs. Tai reika
las, kuriam tautiečiai dar atiko 
ja, nežiūrint to, ar jie pritaria 
ir priklauso Bendruomenei, ar 
ne. Palikime šitą reikalą to
kiame germae stovy, kuriame 
jis yra užsitarnavęs pasitikėji
mo ir yra stabilus.

Ta pačia proga tebus leista 
paklausti Kr. Valdyba: ką ji 
nuveikė, kad Kanados Lietu
vių Bendruomenė įgautų dau
giau pasitikėjimo? Ką ji pa
darė, kad susidarytų Bendruo

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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TA (J TOS .FONDAS
oL.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS, KANADOJE
APLINKRAŠTIS

Visiems lietuviams, Atstovybė s Skyriams, Organizacijoms ir 
jų Skyriams, Kanadoje

Liečia: 1 d. L. Pasų ir ženkelių, pa
ri Lietuvio Pasų platinimą.
2. Atsiskaitymą.
3. Š. m. Aukas Tautos Fondui.

1.
Yra gauta nauja 1.500 Lie

tuvio Pasų siunta, kuri paskirs 
tomą lietuvių apylinkėms pra- 
nešusioms apie būtinumą pa
pildyti. Todėl apylinkės, sky 
riai ir organizacijos, turinčios 
nebedaug L. Pasų — prašomos 
pranešti Atstovybei.

Išleista nauja laida luxus L. 
Pasų — odos viršeliais, kurie 
pardavinėjami po 5,— dol.

2.
Besiartinant metų pabaigai, 

apylinkės, skyrius, organiza
cijas, pavienius platintojus pra 
šome atsiskaityti už išplatin
tus Lietuvio Pasus ir ženkle
lius.

Atsiskaitant prašome pada
ryti apyskaitą, nurodant pa
skiromis rūšimis: Gautų L. Pa 
sų ir ženkelių skaičių.

Parduotų L. Pasų ir ženkle 
lių skaičių.

Ir likutį 1953 m. sausio m.

skiromis rūšimis.
Šios apyskaitos, kartu su 

pinigais yra laukiamos iki se
kančių metų sausio mė 5 d.

Iki sekančių metų sausio m. 
5 d. prašome prisiųsti Tautos 
Fondo pinigus, kurie šiuo me
tu yra surinkti pas aukų rin
kėjus, Atstovybės skyriuose, 
organizacijų žinioje.

3.
Iki lapkričio mėn. 1 d. bu

vo surinkta ir Atstovybei pri. 
siųsta 4.562,35 dol. Turint 
omeny sumas, esančias A. sky 
rių, organizacijų ir paskirų 
platintojų žinioje, galima reikš 
ti tvirtą viltį,, kad šių metų są 
mata 6.200,- dol. bus pilnai iš 
pildyta.

Šiuo Atstovybė reiškia nuo
širdžią padėką visiems: A. Sky 
riarns, organizacijoms, paski
riems asmenims, dirbusiems lė 
šų telkimo darbą ir visiems 
Kanados lietuviams taip duos- 
niai aukojusiems Tautos Fon
dui.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

L O N D O N, Ont.
KURSAI NAUJAI ATVYKUSIEMS

Ir šiemet Londono miesto 
suaugsiu švietimo ir viešosios 
bibliotekos vadovybė rengia 
naujiems kanadiečiams atitin
kamus pilietinio lavinimosi kur 
sus. Pradedant gruodžio mė
nesiu, kiekvieno mėnesio pir
mą sekmadienį bibliotekos di
džiojoje auditorijoje bus įvai
riomis temomis paskaitos. 
Prieš paskaitas ir pabaigoje 
bus duodama geros muzikos

ir rodomos kultūrinės spalvo
tos filmos.

Š. m. groudžio mėn. 7 dieną 
paskaitos tema yra „Kanada 
— visokių galimybių ir progų 
kraštas“.

Kursų pradžia 2 vai. 30 min. 
po pietų.

Londono lietuvių bendruo
menė gavo malonius kvietimus 
šiuose žiemos, sakytume pra- 
mokiniuose, kursuose, gausiai 
dalyvauti. L. E-tas.

DELHI, ONT.
ŠAUKIAMĄS SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 14 d. Delhi R. K. 
Bažnyčios salėje, po pamaldų, 
kviečiamas pakartotinis visuo
tinis narių susirinkimas.

Pagal priimtąjį KLB Statu
tą bus persiorganizuojama į 
Krašto Valdybos Apylinkę ir 
išrenkama nauja valdyba. Su 
sirinikmas įvyks sekančia 
tvarka: 1) Susirinkimo atida
rymas, 2) Prezidiumo sudary
mas, 3) Pereito susirinkimo

protokolo skaitymas, 4) Ko
miteto nuveiktų darbų praneši 
mas, 5) Apylinkės valdybos ir 
kontrolinės komisijos rinki
mas, 6) Einamieji reikalai ir 
7) Susirinkimo uždarymas.

Tikimės, kad šį kartą tikrai 
mūsų tautiečiai supras šio susi 
rinkimo reikšmę ir nestatys 
pirmoje eilėje „shower party“, 
o ko skaitlingiausiai dalyvaus 
susirinkime.

Delbi Apylinkės LOKas.
'i’' < v y ?1 ? ‘ž' "j! r x TV T r* A' t '* V

menės skyriai ten, kur yra lie
tuvių, bet B-nės skyrių nėra? 
Ką ji padarė, kad būtų bent 
sušvelninti tie nesklandumai, 
kuriuos sukėlė daugumos be 
atodairos diskriminacinis užsi 
mojimas, privedęs Torontą 
prie labai nemalonios būsenos? 
Kokių Kr. V-ba padarė žygių, 
kad lietuvių tarpe daugiau įsi 
galėtų tautinio solidarumo, 
larpusavės pagarbos reiškiniai, 
be ko Bendroumenė bus tiktai 
tuščias žodis, vedąs į tokius 
veiksmus, kaip aplinkiniais ke 
liais bandymas surinkti mokes 
čius, tuo pačiu nuskriaudžiant 
patį pagrindinį mūsų lėšų šutei 
kimo būtinumą — Tautos Fon
dą. . ,

Ne, gerbiamoji Krašto Val
dybos dauguma, ne tais keliais 
einama. Tie keliai į gera nenu 
ves. Būkime realūs negud
raukime ir netuščiafantazuoki- 
me. Jeigu jau kalbama apie 
pagrindinius nuveikimus, tai 
jų ir reikia siekti. Kol tebeka
bės ore pakabintas neigiamas 
kaikurių organizacijų įvertini
mas, kurio kitaip negalima pa
vadinti, kaip diskriminacija, 
tol ko gera laukti nebus jo
kio pagrindo.

PRADĖJO VEIKTI LIETUVIŲ POLITINIŲ STUDIJŲ 
KLUBAS

Spalio 31 d. New Yorke įvy 
ko steigiamasis Lietuvių Poli
tinių Studijų Klubo susirinki
mas, kuris priėmė klubo įsta
tus.

Šis poltinių Studijų Klubas 
yra nusistatęs domėtis visomis 
problemomis, susijusiomis su 
nauja Europos santvarka; 
svarstyti ir vertinti politinės 
Europos Federacijos kūrimo 
darbą, nagrinėti Rytų ir Cent
ro Europos valstybių apjungi
mo galimybes, svarstyti Pabal 
tijo valstybių santykius, aiš
kintis išlaisvintos Lietuvos pa
dėtį Europos Bendruomenėje, 
studijuoti politinius, ekonomi
nius ir socialinius išlaisvintos 
Lietuvos klausimus, ir tt.

Artimiausiu laiku nusistaty 
ta nagrinėti Pabaltijo valsty
bių (Federacijos) problema, 
Mažosios Lietuvos klausimą 
ir išsamiai apsvarstyti lietu
vių santykius su gudais ir len 
kais. Referentais numatyti 
Prof. Dr. K. Pakštas, Prof. 
Dr. D. Krivickas, Dr. V. Vilia
mas, K. Bielinis, adv. K. Jur- 
gėla ir kiti.

Klubo Valdybon vienbalsiai 
išrinkti: Dr. A. Trimakas,

Prof. Dr. J. Pajaujis, Dr. V. 
A. Dambrava, J. Pažemeckas 
ir V. Gervickas. Rev. K-jon 
— J. Audėnas, J. Šlepetys ir 
Dr. V. Viliamas.

AUKOJO „NL“
$

Pr. Astrauskas,
Fort William, Ont. ..1,50 

V. Prūsaitis,
Scorbore Jot, Ont.......... 2,00

Vyt. Peldavičius,
Chicago ...........................3,00

J. Žemaitis,
Lethbridge, Alta ............ 2,00
J. Bajūnienė, Verdun ..5,00 
S. Normantas,

Hamilton, Ont................1,00
A. Nuovaras,

Brooklyn, N. Y...............4,75
D. Rupšys, Verdun........... 1,00
A. Kenstavičius, B. C. . . 2,00 
A' Vitkauskas, Mntrl. ..1,00 

Nuoširdžiai už aukas dėko
jame. N L.

Austrijoje lietuvių, gyvenan 
cių stovyklose, dar yra 114, 
o apie 80 yra išblaškyta po vi
są šalį. Jų būklė irgi sunkoka 
ir jiems reikalinga geraširdžių 
lietuvių pagalba.
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Dėmesio sunkiausioje sąlygose įsikūrusiai lietuvių bendruomenei!
„Nepriklausomos Lietuvos" 

redakcija, žinodama skaityto
ju norą turėti tiksliausių ži
nių apie kitur gyvenančius tau 
tiečius ir ypač apie Vokietijo
je paslikusius, kurių daugu
mas yra reikalingi paramos,— 
kreipėsi i Bendruomenės Vo
kietijos Krašto Valdybos pir
mininkas, inž. P. Zunde, ku
ris mielai atsakė j jam patiek 
tus klausimus.

1 klausimas. — Kiek dabar 
dar yra V. Vokietijoje likusių 
lietuvių, kas jie ir kur jie gy
vena? Kaip gyvena?

— Šiuo metu Vokietijoje 
priskaitome 7794 lietuvius. Iš 
jų daugiau 4000 gyvena didės 
nėmis ar mažasnemis grupėmis 
stovyklose, likusieji, daugumo
je mažlietuviai, pavieniai pa
sklidę po visą kraštą. Didžiau 
šia stovyk. yra Wehnen, prie 
Oldenburgo — 391 lietuvis; to 
liau eina Memmingen, ameri
kiečių zonoje — su 330 lietu
vių: Diepholzas — su 189 ir ki 
tos. Vaikų ir jaunimo iki 18 
metų amžiaus yra iš viso 224 2.

Išskyrus apie 700 vyrų, tar
naujančių amerikiečių ir britų 
darbo koupose, daugumas gy
vena iš bedarbių pašalpos.1 
Viengungiui toji pašalpa yra 
maždaug 48,— DM arba nepil 
nai 12 doleriui mėnesiui. Šei-. 
moję asmeniui išeina dar ma
žiau. Iš tų pinigų reikia ne tik 
maitintisir rengtis,bet taip pat 
apmokėti kambario nuomą, ku 
rą, šviesą, vandenį ir tt. Mo
kėti reikia ir gyvenantiems 
stovyklose, nors dažnai kamba 
rio grindys išpuvusios, o lu
bos neapsaugo įnamių nuo lie 
taus. Tas materialinis skurdas 
pasidaro dar sunkesnis, kai 
prie jo prisideda vienišumo 
jausmas, ilgesys narnų ir užju 
riuosna išvykusių artimųjų bei 
pažįstamų. Tik vienas kitas 
lietuvis, kuriems suskaičiuoti 
ir rankos pirštų užtektų, yra 
geriau čia įsikūrę.

2.. klausimas. — Kokios, kur 
yra senelių prieglaudos ar sa
natorijos, ar ligoninės, kur yra 
sutelkti lietuviai seneliai, ligo 
nys, invalidai ir jų adresai?

— Didžiausia senelių prieg
lauda yra Varei, britų zonoje. 
Ten yra 81 lietuvių senelių. 
Vietos bendruomenės valdy
bos adresas: St. Sarpalis, (23) 
Varel, b. Oldenburg, D. P. Al 
tersheim, BĮ. 1-43. Kitos se
nelių prieglaudos: Prien — su 
25 lietuviais seneliais, valdy
bos adresas: J. Junevičius, (13 

b) Prien-Bayern, Hotel Chiem 
see, Altersheim. Berchtesga
den — su 2 7 lietuviais sene
liais, valdybos adresas: E. 
Herbstienė, (13b) Berchstes- 
gaden, Insula Strub Alters
heim, Gr .Bergstr. 6.

Didžiausias lietuvių skai
čius TBC sanatorijoje yra 
Gautinge. Čia dabar gydosi 70 
lietuvių. Valdybos adresas: 
J. Grigolaitis (13b) Gauting, 
o. Munchen, The Sanatorium, 
DIV-24. Be jų, turime nema 

žą skaičių plaučių ligonių kito 
se sanatorijose, bet tik po ke
lis vienoje vietoje, pav., Heili
genhafen — 7, bendruomenės 
valdybos adresas: E. Žilius, 
(24b) Neustadt-Holst., Vorder 
wick 8-72; Hunthlosen — 6, 
valdybos adresas: K. Sakalaus 
kas, (23) Hunthlosen, 1 BC Sa 
natorium; kitur dar mažiau. 
Šiaip turinčios didesnį lietuvių 
pacientų skaičių Igonines yra 
dar šios: Lubecke — 6, vietos 
bendruomenės valdybos adre
sas: D. Statkus, (24a) Lubec- 
-Artillerie, Vorwerkerstr. 103 
Haus IV-27 ir Regensburge- 
-Bayern — 5.

Keikia nepamiršti, kad daž 
nai nemažiau paramos, o kar
tais net daugiau, yra reikalin- 
ki iš sanatorijų atleistieji, kiek 
apgydyti ligonys, gyvenantie
ji stovyklose. Jiems reikalin
gas geras maistas ir šiltos pa
talpos, o gaunama pašaipa 
tam yra per maža. Todėl pe 
gyvena nuolatinėje baimėje, 
kad jų sveikata tų sunkių saly 
gų neišlaikys ir liga atkris.

3 klausimas. — Kaip veikia 
P LB Vokietijos Krašto Vaidy 
ba? Kaip prigijo bendruome
nė? Kokie jos sunkumai ir pa 
sisekimai bei laimėjimai'

— Kai netekome Tėvynės, 
liko tik mūsų, lietuvių, bend
ruomenė. Mes ją Vokietijoje 
nuo pat pradžios supratome 
taip, kaip ji visur turėtų būti 
suprasta — kaip visų lietuvių 
sambūris. Vokietijoje kiekvie
nas lietuvis žino, kad, būdamas 
lietuviu, jis turi būti ir bend
ruomenės nariu, nes išsižadė
damas bendruomenės, jis išsi
žada ir savo tautos. Mes daro 
me pastangas tą solidarumo 
jausmą lietuvių tarpe stiprinti 
ir kovojame prieš visus pasi
reiškimus, kurie tą jausmą 
žlugdo. Kas kenkia lietuvių 
bendruomenei — kenkia mūsų 
tautos interesams.

Bendruomenė turi galimai 
aktyviau įsijungti Lietuvos lais

PASIKALBĖJIMAS SU VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEN 
DRUOMENĖS KRAŠTO VA LDYBOS PIRMININKU

INŽ. P. ZUNDE
vinimo kovon, rūpindamasi Lie 
tuvos bylos populiarinimu ati
tinkami? kraštų visuo-nėje, lie
tuvybės išlaikymu, tremtinių 
material, būklės pagerinimu, 
nes visa tai šiuo metu yra prie 
monės, siekiant mūsų galutinio 
tikslo — Nepriklausomybės.

Vokietijoje prie Krašto Val
dybos veikia Inforamcijų Sky

Aprjpiiiimo krizė Rytu Vokietijoj
RAsO SPECIALUS NL KO RESPONDENTAS 

EUROPOJE.
Paskutinę savaitę Vakarus 

pasiekė žinios paie nuolat blo
gėjančią aprūpinimo padėtį 
Rytų Vokietijoje. Kaikurioms 
gėrybėms (bulvėms) įvestos 
vėl karo metu išbandytos kor
telės, o daugelį kitų svarbių 
prekių iš viso sunku begauti. 
Prie krautuvių stovi vėl eilės 
žmonių, kuriems dažnai tuš
čiomis tenka grįžti į namus. 
Net vadinamuose HO — ma
gazinuose (krautuvėse, kurio
se prekės parduodamos laisvo
sios arba, kaip jau priimta nuo 
karo laikų vadinti, juodosios 
rinkos kainomis) pritrūksta 
reikalingiausių prekių, ypač 
margarino ir cukraus. Kaiku- 
riose vietovėse (Leipzig, Ros 
tock, Erfurt) gyventojai vie
šais prote;....is reiškė savo nepa 
sitenkinimą Net vad. rytų zo
nos „liaudies policija“ prieš 
pasipiktinusius gyventojus ne
siėmė energingų priemonių, 
nes ir patiems policininkams to 
kia aprūpinimo padėtis sudaro 
mįslę.

Dėl šios aprūpinimo krizės 
SĖD (taip Rytų zonoje vadi
nasi komunistų partija) sena, 
nuo Rusijos spalio revoliucijos 
įprasta tvarka, apkaltino „ka
pitalistinius elementus“ sabo
tažu. Šios partijos centro sek
retoriatas paskelbė, kad „kai- 
kurie gyventojų sluogsniai su 
pagrindu nusiskundžia nepa
kankamu kaikurių prekių ap
rūpinimu“. Esą „importuotų 
ir savo gamybos produktų yra 
pakankamai“, tačiau aprūpini
mo ministerija dirbanti nepa
kankamai rūpestingai, nes ji 
leidusi, kad „kaikuire kapita

rius, per kurį periodiniais ir ne 
periodiniais leidiniais, radijo 
programomis, korespondenci
jomis ir pan. stengiamasi gali
mai palankiau nuteikti vokie
čių visuomenę mūsų reikalams. 
Netikėtai sulaukėme didelės pa 
ramos ir iš šalies: grąžintieji 
iš Lietuvos vokiečiai, visi kaip 
vienas, skelbia, kad tiek arti- 

listiniai elementai savo sąmo
ningu ir planingu kenkimu 
trukdytų gyventojų aprūpini
mą“.

Tikrąją šios krizės priežas
tį tenka jieškoti kui k tur. 
Pirmoje vietoje bolševikinis 
„planingas tikis“, kaip visur, 
taip ir rytų Vokietijos zonoj, 
neįstengia atlikti jam tiekia
mų uždavinių. Į vakarus pabė 
gęs sovietų zonos Aprūpinimo 
ministerijos buv. skyriaus vir 
šminkas Fritz Hanke pareiš
kė, kad aprūpinimo krizė ki
lusi dėl plano neįvykdymo ir 
nenumatyto įvežimo karo me 
džiagos. Savosios produkcijos 
trūkumas, pagal jo pasakoji
mą, sudaro 176.000 to mėsos, 
200.000 to daržovių, 55.000 to 
taukų ir kn.

Be to, naujosios „liaudies ar 
mijos“ suformavimas ta*p pat 
prisidėjęs prie šios krizes at
siradimo, nes gi esą reikal.n- 
ga, kaip kiekvienai kariuome
nei, naujų dalingų (aprūpini
mui sudaryti maisto atsargas. 
Tuo būdu daugelį prekių, ku
rios buvo skirtos civilinių gy
ventojų vartojimui, teko nu
kreipti į kareivines. Taip pat 
naujos kariuomenės apginkla
vimą reikia apmokėti zonos gy 
ventojams. Kadangi savosios 
ginklų pramonės Rytų V okie- 
tija dar neturi, teko aaio me
džiagą įvežti iš užsienio (pir
moje eilėje iš Čekoslovakijos), 
šis karo medžiagos įvežimas 
sumažina civilinio sektoriaus 
prekių importą, nuo ko kenčia 
gyventojų aprūpinimas hasdie 
mo vartojimo prekėmis. Kitais 

Nukelta į 6 puslapį. 

mo meilės, kiek jie patyrę Lie
tuvoje, ir iš savo tautiečių nie 
kuomet nebūtų sulaukę. Juk 
lietuviai visus juos priglaudė, 
maitino ir rengė, dalindamiesi 
varge paskutiniais savo ištek
liais ir nebodami sovietų val
džios represijų. Krašto Vaidy 
ba tokius atsiliepimus renka ir 
norima juos atskiru leidiniu iš 
leisti.

Lietuvybę išlaikyti, reiškia 
išlaikyti tautinį švietimą. To
dėl mes tiek daug rūpesčio ski 
riame Vasario 16 gimnazijai, 
kurią dabar lanko 150 mokinių. 
Nebūtume galėję ir svajoti 
apie jos išlaikymą, jei nebūtų 
mūsų darbui pritarę ir atėję į 
talką viso pasaulio lietuviai. 
Mūsų talkininkai — aukų rin
kėjai, rėmėjų būrelių organiza
toriai — Kanadoje, Ameriko
je, Australijoje ir visur, kur 
tik yra lietuvių, taip daug ir 
nuoširdžiai darbuojasi, kad aš 
džiaugiuosi kiekviena proga, 
kada tik galiu, jiems ir Visiems 
skaitlingiems aukotojams, ku
rių pinigais Vasario 16 gimna
zija išlaikoma, padėkoti.

Šalia gimnazijos, kur tik są
lygos leidžia, stengiamasi iš
laikyti vargo mokyklas. Jos 
ruošia gimnazijai prieauglį. 
Lėšų vargo mokykloms išlai
kyti vis dar stokojam, nors jų 
reikia daug mažiau, kaip gim
nazijai.

PLB Vokietijos Krašto Vai 
dybos leidykla iki šiol leido 
jaunimui knygas, nes jų trū
kumas daugiausia mušti bend
ruomenėje yra jaučiamas. Ne
seniai ji susijungė su Didž. Bri 
tanijos Lietuvių Sąjungos lei
dykla. Tą jungtinę leidyklą pa 
krikštijome „Bendrijos“ vardu. 
Apsijungus, darbas bus ekono 
miškesnis ir našesnis.

Daug planingo darbo dar 
reikalinga čia esančių tremti
nių materialinei būklei page
rinti. Svarbu būtų sukoncent 
moti juos didesnėmis grupė
mis, sudaryti jiems sąlygas įsi
kurti privačiai ir pagelbėti su
sirasti darbo. Šalpa yra didelė 
pagelba atsidūrusiems varge, 
bet ji negali būti padaryta tiks 
lu pati sau. Todėl mūsų oiga 
nizacijoms būtinai reikia pa
galvoti, kaip tikslingiau šalpai 
surenkamas aukas panaudoti, 
turint prieš akis paminėtus už 
davinius. Būtų pravartu su
daryti specialų fondą, iš kurio 
tremtinys galėtų gauti ilgalai
ke paskolą įsikūrimui.

4 klausimas. — Kas teigia

ma iš Europos bendruomenių 
vadovybių suvažiavimo?

— Europos lietuvių bend
ruomenių atstovų suvažiavi
mas Londone, mano nuomone, 
turės musų darbui didelės re'ks 
mės. bendrieji lietuviškieji 
reikalai yra tie patys ir lygiai 
svarbūs kiekvienam lietuviui, 
kuriame krašte jis begyventų. 
Reikia tat juos bendrai aptarti 
ir bendrai jų įgyvenumimo 
siekti. Tuo budu visuomet dau 
giau padarysime. Šis pirmasis 
bandymas visiškai pavyko. Su
sitarta dėl visos eiles praktiš
kų darbo klausimų: dėl bend
ro Europos lietuvių bendruo
menės laikraščio, kuriuo nuo 
1953 metų pradžios bus „Britą 
nijos Lietuvis“, dėl infoimaci- 
nio - propakandinio daroo su- 
intensyvinimo, dėl bendrų va
saros stovyklų jaunimui suren
gimo, dėl kilnojamų knygynė
lių ir tt. Kad tas bendradarbia 
vimas nenutruktų ir toliau vys 
tytųsi, suvažiavimas pavedė 
PLB Vokietijos Krašto Vaidy 
bos įstaigai eiti koordinacinio 
organo pareigas.

Džiaugiuosi, kad ir su užjū 
rio bend ruome nėmis bendra
darbiavimas darosi vis glaudes 
nis. Štai neseniai gavome P L 
B Kanados Krašto Valdybos 
pirmininko p. J. Matulionio laiš 
ką, kuriame jis rašo:

„Pradėdami savo darbus, 
mes pirmon eilėn ir norime už
megzti ryšius su Tamstomis ir 
juos nuolat palaikyti. Ypač 
tai būtų svarbu atsimenant, 
kad neturime visus mus apjun
giančio centro formoje Vyr. 
Valdybos“.

Su PLB Australijos ir kai 
kurių kitų kraštų valdybomis 
jau iš seniau artimai bendra
darbiaujame.

Tat tikiuosi, kad bendra, su 
derinta veikla išsivystys ne tik 
tarp Europos kraštų lietuvių, 
bet ir visoje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje. O darbų lau 
kia daug: reikia sudaryti bend
rą tautino švietimo ir jo finan
savimo planą, įsteigiant gal net 
bendrą švietimo fondą, paruoš 
ti ir išleisti reikalingiausius va 
dovėlius, pritaikytus vargo ar 
sekmadieninių mokyklų reika
lavimams, pasvarstyti galimy
bę įsteigti pasaulio lietuvių 
banką ar taupomąsias kasas, su 
intensyvinti tautinę propagan 
dą svetimųjų tarpe ir daug ki 
tų. Bendromis jėgomis daug 
galime padaryti ir tikiu, kad pa 
darysime.

Pr. Zunde.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

KIMBA Į PREKYBĄ, IR VI- 
KAD GERAI SEKASI.
spręsti jau iš to, kad nusipir
kome ir namus (3885 St. Ur- 
bain St.).

P. Girinis restorane dirba ne 
vienas — jo didžiausia talkinin 
kė yra Ponia ir jos sesutė, bet 
dažnai jis samdosi ir kitus pa
dėjėjus. Judrioje vietoje, pp. 
Girinių restoranas turi didelį 
pasisekimą.

Man įdomu,
— Kaip kapitalą sumobili 

zavote? — klausiu p. Girinį.
— Šiek tiek užsidirbau, ki

ta skolinausi pradžiai,-atsako.
— Ar pas lietuvius?
— Deja, pas lietuvius, nors 

ir bandžiau, pasiskolinti nepa
vyko. Man paskolino mano 
restorano klijentai. Jie ir ma
ne suprato, ir mane atjautė, 
ir pasitikėjo. Žinoma, jie ap
sivylimų neturėjo.

Nors p. Girinis nieko nepra
sitarė, bet man teko sužinoti, 
kad jis kombinuoja ir naujus 
sumanymus, nes jo tikslas — 
išsiplėsti, tvirčiau įsikibti į 
Montrealio miestą, o, gal, ir Į 
užmiestį.

Bet p. Girinio veikla žymiai 
platesnė ir šakotesnė, negu šis 
grynai asmeninis reikalas. P. 
Girinis nuo pat pirmųjų atvyki 
mo dienų yra ėmęsis darbų vi
suomeniniuose baruose. Ir, rei 
kia jam pripažinti kreditus, vi 
sur jis yra išvaręs žymią vagą. 
Štai, būdamas redaktorium, 
„Nepriklausomą Lietuvą” per 
kėlė spausdinti į spaustuvę. 
Drauge su Albertu Norkeliū- 
nu, kuris veda visokeriopo 
draudimo biurą (5637 Jeanne 
d’Arc Ave), p. Girinis sudarė 
Help siuntinių biurą, kuris 
tūkstančiams tautiečių tremty 
je išsiuntė siuntiniu. Su tuo

41. NAUJIEJI ATEIVIAI 
SI PATENKINTI,

Kai daugiau šiose skiltyse 
rašoma apie seniau atvykusius 
ir jau vienokiu ar kitokiu bū
du Kanadoje įsikūrusius tau
tiečius, labai įdomu buvo pasi 
kalbėti ir su naujai atvyku
siais, ir pasiteiraut, kaip gi 
jiems sekasi Kanadoje?

Rašančio gyvas noras šiame 
skyriuje aprašyti visus lietu
vius bet, kai jų Kanadoje jau 
pi iškaitoma per 20.000, tai už 
ims kiek daugiau laiko. Vis 
dėlto šis skyrius turi plačiai 
patarnauti ne tiktai Kanados 
lietuviams, bet ir visame Že
mės rutulyje — kituose konti
nentuose ir kitose šalyse gy
venančių žiniai ir naudai.

Šį kartą teko apsilankyti pas 
tris restoranus laikančius Mont 
lealio lietuvius. Visi trys nau 
jieji ateiviai.

LEONAS GIRINIS.
Atvykęs į Kanadą su pir

muoju „miškininkų" transpor 
tu (1947 m. rugpjūčio 1 d.), 
jis vienas pirmųjų pareiškė di
desnę įr platesnę iniciatyvą ir 
vienas pirmųjų stvėrėsi sava
rankiško darbo. Pradžioje jis 
buvo dalininkas Antano Matu
lio, kuris ir dabar Villc Lasai 
le, Eduardo ir 6-tosios Avė 
laiko savo gražų ir populiarų 
restoraną. Bet p. Girinis tuo 
nesitenkino ir siekė savarankis 
ko verslo. Todėl išsiskyręs su 
p. Matuliu, nusipirko restore 
na Montrealio mieste — 749 
Atwater Avenue ir čia jau 
ketvertas metų sėkmingai dir
ba.

— Kaipgi sekasi? — pasi
teiravau.

— Neblogai, — linksmai at 
siliepia p. Girinis. — Galite 

pačiu p. Norkeliūnu p. Giri
nis sudarė pirmąjį patefono 
plokštelių gaminimo „Alpha“ 
biurą ir išleido pirmąjį lietuvis 
kų plokštelių Kanadoj albumą 
(10 dalykų: op. sol. Kaidelie- 
nė įdainavo „Ten, kur Nemu
nas banguoja“, „Vai gražu ant 
kalno“, „Iš rytų šalelės“, „Ra 
munėlės“, „Ant ežerėlio rymo 
jau“, „Pamylėjau vakar' ; bro 
lių Lapinų orkestras įgrojo . 
„Suktinį“, Polką — „Dunda 
klumpės kaip patrankos", Vai 
są ir Potpurį. Keli albumai 
plokštelių pas p. Girinį dar ga 
Įima gauti, kiekvienas po 10 
dol[):

L. Girinis yra KLCT narys 
n visą laiką dirbęs KLB LOK 
e, LVLS Klubo iždininkas. Jis 
nuo pat pradžios yra VLIKo 
Tautos Fondo atstovybės Kana 
doje narys ir veiklus darbuoto 
jas, ypač daug laiko ir energi
jos paaukojęs TF propagan
dai, ir dabar stipirai TF remias 
ir kovojąs už jo pastovumą ir 
savarankiškumą, kai į jį tai 
vienu, tai kitu laiku, pagal tam 
tikras nuotaikas arba tendenci 
jas, atsiranda visokių pasikė- 
sintojų. Taigi pp. Giriniai, nes 
ir ponia taip pat dalyvauja vi
suomeniniame darbe, nors ji 
tyli ir labai kukli, kai p. Giri
nis jau nesivaržo ir aktingiau 
reikštis, — yra visuomeniški 
žmonės. Ne vien save žino, ne 
vien sau dirba, bet ir visuome
nei ir lietuvių tautos reikalams.

MATAS ŠUKYS.
Po p. Girinio, į savai ankiš- 

ką darbą stipriai įsikibęs Ma
tas Šukys. Ne dažnai jį ga
lima matyti viešuose subuvi
muose arba parengimuose, nes 
tiktai retkarčiais jis viešai pa
sirodo. Jis vis užsiėmęs savo 
restorane. Jis, galima sakyti, 
vienas dirba. Dirba be poil
sio, ir, atrodo, be nuovargio. 
Tokių darbščių ir tokių ištver
mingų žmonių nedažnai galima

sutikti. M. Šukys dirba visas 
dienas ir naktis, be atvangos ir 
be poilsio. Jis nežino, kas yra 
vikindai, kas yra poilsio die
nus^ kas yra šventės. Jūs 
dirba ir dirba.

— Ooo 1 aš esu stiprus ir pa 
tvarus! — kai aš bandau jo 
stambias raumeningas rankas. 
Jos spaudžia, kaip replės. Tik 
rai jam galima pavydėti svei
katos.

P. M. Šukio restoranas yra 
Verdune, 633 Church Ave., 
ties Verdun Ave, tai yia Na
tional Restaurant — Lietuvių 
restoranas. Jis pradžioje buvo 
ne toks. P. Šukys jį atremon 
tavo, įtaisė jam naujas maši
nas, padarė naujus įrengimus 
ir žymiai pagrąžino.

— Kaip gi čia susikurėte? 
— klausiu.

— Dirbdamas miške susitau 
piau 1.100 doh, pasiskolinau 
pas giminaitį p. Adakauską ir 
nusipirkau šį restoraną, kurį 
turėjau žymiai patobulinti ligi 
jis įgavo dabartinę išvaizdą,— 
pasakoja p. Šukys.

— Ar taip ir pradėtas dar
bas?

— Pradžioje buvome pusi
ninkais su p. Niaura, bet vėliau 
iš jo dalį atpirkau.

— Kaip gi sekasi?
— Gerai. Už tai tenka dirb 

ti po 116—120 valandų per sa
vaitę. . .

— Kas pas Jus nauja? — 
bandau daugiau iškvosti.

— Pradėjome gaminti nau
ją maistą — Steamed hot dogs. 
To kiti restoranai dar neturi. 
Tam tikslui ir specialią mašiną 
įsigjau.

— Bet gi matau, kad ne vie 
nas dirbate?

— Vienas neapsidirbu, ten
ka samdyti mergaitę, bet ir to 
dar maža.

Čia prisistato p. Adakaus- 
kas, kuris, pasirodo, kartais 
gelbsti p. Šukiui darbu. P. 
Adakauskas, linksmai apžvel

pasikeisdami po dieną: dieną 
jos su padėjėju, dieną mano 
žmona su padėjėja.

Išsikalbėjus, sužinojau, kad 
Juozas restorane nedirba, jis 
tiktai savaitgaliais padeda. Res 
torano kompanijonais yra Po
vilas ir Juozo žmona. Kiti — 
tarnautojai.

Pp. Jocai šį restoraną per
ėmė iš p. Kuprevičiaus, kuris 
jį tūlą laiką laikė su p. Matu 
liu. P. Kuprevičiui vienam 
persunkus atrodė darbas, per- 
ilgos darbo valandos, ir jis res 
toraną pardavė. Jį nupirkę pp. 
Jocai dar pertvarkė, atremon
tavo, kiek galima daugiau iš
plėtė, nupirko naujų prietaisų 
ir restoranas dabar patraukia 
gausius klijentus, kurie jį lan
ko iki vėlyvos nakties, net li
gi 3 vai. vidunakčio.

Man labai norėjosi pasikal
bėti dar su restorano spiritus 
movens — p. Povilu Jocu, ku 
rio iniciatyva jis įsigytas.

— Sekasi labai gerai. Reika 
lai kyla. Tas yra svarbiausia. 
Daug aš nenoriu kalbėti, nes 
yra daug dar naujų planų, ir 
geriau bus tada, kai jie galima 
bus įgyvendinti, — ats’ako 
trumpai Povilas Jocas.

Pp. Jocų resranas duoda vi 
šokį maistą ir plačiai patarnau 
ja. Man buvo įdomu sužinoti, 
ar daug lietuvių lanko resto
raną?

— Tiktai vienas vienintelis 
lietuvis pastoviai pas mus val
go, — atsako.

— Kas gi daugiausia lanko 
Jūsų restoraną?

— Daugiausia prancūzų už 
eina, bet ir anglų.

Kaip ten bebūtų, labai pa
girtina, kad lietuviai stveriasi 
savarankiško darba, o toks dar 
bas, nors kartais pareikalauja 
ilgesnių darbo valandų, vis dėl 
to daugiau ir naudos neša. O 
tas jau labai svarbu ir ateičiai.

Daugiau bus.

gęs p. Šukio darbą ir reikalą, 
sako:

— Jam reikia vestis, tada 
darbai dar geriau nueitų. . .

— Neturiu laiko, — atsako 
p. Šukys. — P. Adakauskui 
stipriai atakuojant ir man pa
dedant, vis dėlto jis teigia, kad 
■— nėra laiko. . .

Pasirodo, kad p. Šukys ne
sitenkina turimu.

— Aš nuomoju ir gretimas 
patalpas, kuriose yra rūbų par 
duotuvė. Noriu, kai pasibaigs 
sutartis, ją sulieti su restoranu, 
tada jis bus praplėstas, erdvus 
ir biznio reikalams dar geriau 
pasitarnaus.

Malonu buvo atsisveikinti su 
p. Šukiu, nes tikrai yra malo
nu, kad tautiečiui sekasi. P. 
Šukys, prie progos pasakytina, 
yra „NL“ klientas. Todėl pa 
sakytina, kaip ir jo skelbime 
sakoma: „Savieji—pas savus“!

PP. JOCŲ ŠEIMA.
Greta p. Šūkio, toje pat 

Church Ave, 727 nr., yra pp. 
)ocų restoranas. Pp. Jocų 
Montrealy yra trys broliai — 
Povilas, Juozas ir Adomas. 
Trys broliai ir trys savaimin
gumai. Povilas karštas, fan
tazuojantis, bandąs rašyti, ne
rimstantis, — jo daugiausia 
iniciatyvos ir restorane. Juo
zas — lėtas, ramus, bet nu
matantis. Adomas — šaunus 
kavalierius. Jis, atrodo, dar 
yra linkęs laisvai pagyventi. 
Nusipirkęs mašiną, jis čia ir 
ten, kur tiktai akis užmato ar 
širdis patraukia.

Kai atsilankiau į restoraną, 
radau darbymetę. Juozas spir 
gė bulves, o moterys — p. Juo 
zienė ir p. Bitnerienė dirbo res 
torane, priiminėjo klijentus — 
kostiumerius.

— Gerai sekasi, — man at
sakė į klausimą Juozas Jocas. 
— Štai nusipirkome automobi 
lį. Dirbame su broliu Povilu
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Jaunam žiedui nuvytus
Kada vienam, 

kitam vyresnio
sios kartos ats
tovui su mumis 
persiskyrus, mes 
nuliūstame, pri
simename jo nu 
veiktus darbus, 
jo svajones apie 
grįžimą tėviš
kėn, su gailes
čiu pagalvojame 
apie retėjančias 
eiles ir tykų pa
sitraukimą sve
timoje žemėje. 
Bet kartu kaž
kaip apsipranta
me su mintimi, 
kad velionio su
laukta gražaus 
metų skaičiaus 
ir, kad tai yra ne 
išvengiamas kiek 
vieno žmogaus 
likimas.

Kiek kitokios 
nuotaikos apima 
kai iš mūsų tarpo pasitraukia 
jaunas žmogus. Vos į savo gy 
venimo vidurdienį bekopiąs, 
pilnas energijos, įvairių užsi
mojimų ir kilnios dvasios jau
nuolis. Su liūdesiu ir širdgė
la staiga susigriebiame, nustėro 
bame, kad štai netekome pa
ties geriausio bičiulio, niekad 
nepailstančio darbininko. Aiš
kiai matėme jo gebėjimus, jo 
darbštumą, jo neišsibaigiantį 
entuziazmą, tikėjomės ,kad jis 
(kalnus nuvers, jei tak pajėgsi
me jam vienam viską sukrau
ti. Gal tai kiek ir paryškina 
mūsų pamėgimą perkrauti vie
ną, turinti pamėgimą, gerų no 
rų ir nemokantį atsisakyti asme 
nį. Ir jei tai pasitaikė silpnės 
nė sveikata, tas tik prisidėjo, 
kuomet energingasis užsispyrė 
lis, nieko nebodamas, be po
ilsio savo ir net už kitus pa
darė, visiems padėjo, prašomas
niekuomet neatsikalbinėjo.

Čia, su širdies skausmu, ten
ka paminėti 28 metų jaunuolį, 
poetą Vytautą Tarvainį, ku
ris po ilgos ir sunkios ligos 
mirė š. m. lapkričio men. 5 d. 
Jis, linksmo būdo ir draugiš
kas barniukas, jau iš pat ma
žens pažino kietą gyvenimo 
kelią. Vytautas gimęs 1924 m. 
balandžio mėn. 7 d., Navarėnų 
miestelyje, Telšių apskr. ir tu
rėdamas vos 6 metu jau neten
ka tėvelio. Liūdesio prislėgtai 
motinėlei tenka rūpintis trimis 
našlaičiais; vos keletą metų už 
Vytautą vyresniais broliuku ir 
sesute. Vytauto noras ir ma
mos pastangos padeda jam 
įkopti į Telšių gimnaziją. Bet 
čia ištinka naujas smūgis. Už 
ėję bolševikai suima abu jau
nuolius. Vytautui iškamuotam 
pavyksta išsisukti, bet brolis 
Zenonas lieka ir, besitraukiant 
raudoniesiems, tampa nukan- 
k ntas Rainių miškelyje. Vėl 
širdies skausmas sunkia sielvar 
to skraiste apgaubia Tarvainių 
šeima ir motinėlei su sesuteBro

ne besivaduojant ašaromis, Vy 
tautas, 1944 m. baigia gimnazi 
ją. Mažytę džiaugsmo pro
švaistę tuojau užtraukia iš ry
tų beatslinkstąs raudonas debe
sys ir Vyto įkalbėta motinėlė 
su Brone pasitraukia Į nežinią 
Vakaruose.

Po vargingo blaškymosi ir 
netikros rytdienos, atėjus iš
laisvinimui, Tarvainiai apsigy 
vena Seligenstadte lietuvių sto 
vykioje. Atgijus skautams, 
Vytautas aktyviai įsijungia į 
sk. vyčių eiles. Nors jo bolŠe- 
vikmečiu pažeista sveikata ret
karčiais sušlubuoja, bet Vytau 
tas dirba be poilsio. Jo sumanu 
mo ir darbštumo dėka, kitiems 
vyčiams glaudžiai bendradar
biaujant, būrelis įgyja visuoti
ną pasitikėjimą ir komiteto va 
dovybė patiki skautams sto
vyklos kultūrinį gyvenimą, bei 
parengimų organizavimą. Ša 
ka to Vytautą matome reiškian 
tis tremties spaudoje po eilė-
raščiais pasirašant tikrąją pa
vardę, o straipsniams pake
rtant B. V. ir Benediktas Vie
sulas.

Vasaros skautų stovykloje 
pradėtąjį laisti kasdieninį sien 
l'apį „Stovyklą“, jis atgaivina, 
padaro kas dvisavaitinį rota
toriumi spausdinamą žurnaliu 
ką ir su pakaitomis, bei per
traukomis išleidžia keliasde
šimt numerių. 1947 m. rankraš 
čio teisėmis išleidžia savo ei
lėraščių rinkinį „Gyvenimas 
laša“. Medardas Bavarskis, ra 
šydamas „Tėv. Garse“ apie rin 
kinį, šalia kritikos pripažįsta 
poeto teigiamą linkmę.

Vytautas trokšta mokslo. Su 
normalėjus traukinių judėji
mui įstoja į Wuerzburgo uni
versitetą ir kasdieną važinėda
mas studijuoja mediciną. 1949 
m. emigracijai praretinus sto
vyklos gyventojus, šalia stu
dijų, Vytautas su Zinkumi or
ganizuoja mažiau aktyvių, vy 
resnių amžiumi skautų židinį,

Moksto-technikos naujienos
VANDENILIO BOMBA DIDELĖ ĮŽANGA

Kaip jau buvo rašyta, Eni- 
wetoko saloje JAV išsprogdi
no vandenilinę bombą. Vande 
niiinės bombos jėga, kaip tei
giama, yra tūkstantį kartų di
desnė, negu uranijaus bombos 
galia.

Tačiau šios bombos išban
dymas yra ti'k įžanga į dar di
desnius atidengimus . Faktas, 
kad vandenilis sunaudotas prak 
tiškai gaminti energijai, pats 
savaime yra labai didelis išradi 
mas, kuris atskleidžia dar di
desnę ateitį. Nes uranijus yra 
retas elementas, kurio sunku 
rasti ir gauti, o vandenilio ga 
n pasigaminti kiekvienas žmo
gus, leisdamas per vandenį 
elektros srovę. Vandens yra 
didelės atsargos, — todėl van
denilio pritaikymas gyveni
mui, gaunat iš jo atominę ener 

o pats perima tunto adjutanto 
pareigas.

1949 m. pabaigoje, atvažia
vęs į Ameriką kartu su moti
nėle ir jau ištekėjusia sesute 
apsigyvena Detroite. Čia 
nors ir nesijausdamas visai stip 
rus įsijungia į skautišką veik
lą, aktyviai dalyvauja tautinių 
šokių grupėje ir nenurimsta be 
visuomeninės veiklos. Įverti
nusi jo darbštumą, skautų va
dovybė pereitais metais pakė
lė Vytautą į paskautininko 
laipsnį.

Neužilgo Amerikos lietuvių 
spaudoje išvystame Vytauto 
straipsnius, o „Nepr. Lietuvo
je" pasirodo jo eilėraščiai. Ge
rai susitvarkęs, gavęs gerą dar
bą medicinos laboratorijoje, 
Vytautas pradeda galvoti apie 
studijų tęsimą. Bet nelaimei, 
sveikata vėl sunegaluoja. Pra 
džioje daktarai davė vilties, bet 
nelemtoji liga perstipriai įkibo 
ir pereitą pavasarį teko atsigul 
ti visiškai.

„Pro langą mačiau, kaip susi 
krovė medžiai pumpurus. Ma
čiau, kaip nužydėjo ir nubyro 
žiedlapiai ir dabar matau kaip 
pagelsta rudenio šalnoj ir krin 
ta pasisiūbuodami, be gyvy
bės ženklo lapai. Vasara pra
bėgo ir, pirmą kartą gyveni
me, nepaliko jokio įspūdžio“, 
rašė man Vytautas paskutinia 
me savo laiške. „Žinai, kartais 
papūsta ir jauni medžiai ir jie 
taip pat, tik tyliai griūva ir ma 
žiau palieka šiukšlių. . . Ir aš 
su jais. Guliu sukandęs dantis 
iš skausmo, vilties jokios, o ta 
čiau kaip mažas vaikas, kartais 
imu ir pradedu kurti planus į 
ateitį. Ar ne juokinga, kai gil 
tinė šoka aplinkui. ..“

Vytautas labai ilgėjosi gim
tojo krašto. Tikėjosi pasiek- 
kęs augštąjį mokslą būti nau
dingas tėvynei. Bet nelemtoji 
mirtis nuskynė žiedą pačiame 
žydėjime neleisdama išsiskleis 
ti gražiausiam svajonių vaini
kui. Tebūnie, bičiuli, tau leng 
va svetimoji žemė.

Sig. Pranckūnas. 

giją, žmonijai atidaro neregė
tas ir nepatirtas galimybes.

Akivaizdoje tokių faktų, jau 
sulisrūpinta plačiausiu atomi
nės energijos pritaikymu kas
dieniniam gyvenimui: šilimai 
gauti, mašinoms varyti ir tt. 
Ir visai yra tikra, kad dar šių 
laikų žmogus pats pasinaudos 
nepaprastomis atominės enei- 
gijos pritaikymo kasdieniniam 
gyvenimui galimybėmis.

Teigiama, kad susidaro gali 
mybė jau konkrečiai galvoti 
apie žmogaus keliones į kitus 
dangaus kūnus — šviesulius, 
gal pasigaminus kokią raketų 
arba kokią skraidančią lėkštę.

RADO NAUJĄ DEZINFE 
KAVIMO BŪDĄ.

Amerikos biologai R. Robin 
sonas ir R. McMaster, betyri- 
nėadmi gyvąją gamtą, rado, 
kad X spinduliai naikina bak
terijas ir pelėsius mėsoje, vai 
siuose, daržovėse ir kitokiuo
se maisto produktuose.

Daugumoje atvejų šiuos pro
duktus buvo bandoma saugot, 
nuo gedimo arba panaudojant 
dezinfekuojančius chemikalus 
arba juos kaitinant iki tokios 
temperatūros, kurioje šie gy
viai sunaikinami. Tačiau che
mikalai patys savaime yra 
kenksmingi, o augšta tempera 
tūra sunaikina vitaminus, kei
čia maisto medžiagų skonį ir 
tt. Tuo tarpu X spinduliai nei 
naikina vitaminų, nei kenkia 
skoniui, ir dezinfekuoja mais
to produktus. Šis naujas de
zinfekavimo būdas tačiau dar 
tiriamas.

SVEIKA VALGYTI VAI
SIUS IR DARŽOVES.

Gydytojai ir biologai yra iiš 
tyrę, kad žmogaus kūnas (taip 
gi ir gyvulių) yra reikalingas 
tam tikrų cheminių- junginių, 
kurie patys organizmo medžią 
goję nėra kokie statybos ele
mentai, bet medžiagų apykai
toje jie vaidina labai didelį 
vaidmenį, — tai yra taip vadi
namieji vitaminai, kūne dabar 
gydytojų vadinami raidėmis 
A, B, C, prident dar prie jų ir 
skaičius, jeigu kuo nors vienas 
vitaminas skiriasi nuo kito, 
nors ir būtų tos pačios lūšies.

Daugeliu atsitiimkų yra nu
statyta, kad organizmas, negau 
damas vitaminų, suserga. Gar 
si yra avitamininė liga, vadina 
ma skorbutu, kada trūkstant 
organizmui vitaminų, pradeda 
kraujuoti dantų smagenos, po 
oda atsiranda kraujoplūdžiai, 
dantys išklemba, žmogus ne
tenka jėgų ir miršta.

Tokius sergančius avitami- 
nais gydo duodami vitaminų. 
Bet geriausia yra sveikiems 
žmonėms jau valgyti vitami
nais turtingą maistą — vaisius, 
daržoves ir bendrai šviežią 
maistą. Kenuotas maistas daž 
niausią jau turi tiktai sunaikin 
lūs vitaminus. Todėl kareiviai, 
kai fronte besimaitina tiktai ko

KULT 0 R WLjJkKOjVIK A
SKULPTORIAI A. IR E. DOCIAI DI.tBA

Toronte apsigyvenę skulp
toriai Elena ir Alfonsas Bo
čiai (gyveną 5% McKenzie 
eres., Toronto, Ont.) vis dau 
giau įsistiprina, tvirčiau įsiku- 
ria ir daugiau atgaivina savo 
specialybės darbus — kūrybą. 
Ypač p. Elena Dociuvienė, ku 
ri dabar jau turi savo dirbtu
vę ir laisvalaikį sunaudoja ku 
rybai.

Jau kuris laikas kai ji, gavu 
si užsakymą iš Bostono, Mass., 
USA, dirbo prie biusto vieno 
labdario. Tas darbas jai užė
mė ilgesnį laiką, bet biustas, 
žinovų teigimu, esąs labai kū
rybiškas.

Op. sol. E. Kardelienei vie
šint, koncerto metu, Toronte, 
p. E. Dociuvienė sukūrė jos 
skulptūrinį portretą. Skulpto 
re šiuo atveju galėjo pasinau
doti solistės pozavimu. Ma
čiusieji portretą, teigia, kad kū 
rinys tikrai puikus.

P. Dociai turi ir daugiau už 
sakymų, ypač asmenų, norin
čių turėti skulptūrinius savo 
portretus.

P. E. Dociuvienė dirba kaip 
skulptorė Eatono įmonėje, kur 
jai tenka kurti visokias preky
bai reikalingas skulptūras. Be 
ko kita, ji prieš Kalėdas daug 
dirbo Santa Claus eisenai, pa
rodai ir tt. Ji tiek yra užimpo 
navusi savo darbais, kad su sa
vo darbais buvo parodyta ir To 
ronto anglų spaudoje.

P. A. Bočius daugiau užim- 

nuotu maistu, suserga skorbu
tu.

Todėl patartina vartoti švie
žią maistą, kiek galint, vengti 
kenuoto ir nevartoti kramto
mos gumos, nes nuo to genda 
dantys ir skilvis. Nors žmogus 
gali atviru skorbutu ir nesusirg 
ti, bet jis, vartodamas kenuo- 
tą maistą ir dažnai kramtyda
mas gumą, sugadina vidurius, 
sugadina dantis ir netenka svei 
katos. Dažnai ir pats nežino, 
kas su juo darosi, — tiktai jau
čiasi silpnas, nesmagus, ir vi
sas iyvenimas darosi nemielas.

IŠRADO DIRBTINIUS 
RYŽIUS.

Indijos mokslininkams pasi
sekė iš augalinio pieno paga
minti dirbtinius ryžius ir dirb
tinę varškę. Dirbtiniai ryžiai 
turi daugiau vitaminų ir kalci 
jumo už tikruosius ryžius. Jų 
skonis nieku nesiskiria nuo na
tūralių ryžių. Dirbtiniai ry
žiai ir varškė plačiu mastu bus 
pradėta gaminti po astuonių 
mėnesių. Tuo tarpu šių gami
nių tebuvę pagaminti maži kie
kiai ir jais pavaišinti spaudos 
atstovai. Kadangi Indijoje nuo 
lat jaučiama didelė maisto sto
ka ir kas metai daug žmonių 
badu miršta, manoma, kad sin 
tetiniu būdu gaminant ryžius 
ir varškę bus pašalintas maisto 
trūkumas. 

tas nuolatinėje darbo įmonėje, 
kurioje jis taip pat dirba new., 
savo specialybės, nors ir ne ta p 
glaudžiai.

Malonu, kad mūsų skulpto
riai, pasižymėję gabumais dar 
Lietuvoje, ir Kanadoje gyven 
darni nemeta kūrybos Ir, nors 
ir sunkiomis sąlygomis, dn cu

PROFESORIUI KAZIMIE 
RUI BU1NEVIČ1UI 80 M.

Profesorius K. Buinevičms, 
Lietuvoje Vytauto Didž. Uni
versiteto medicinos fakulteto 
vidaus — terapeutinės klinikos 
profesorius, š. m. lapkričio 29 
d. minėjo 80 m. jubiliejų. Tai 
vienas iš tų V. D. U-to garbiu 
gų profesorių, kuris nemaža 
praleido medicinos studentų. 
Baug kas iš tų buvusiųjų stu
dentų jau yra pasižymėję gy
dytojai ir kai kurie net profe
soriais tapo.

Prof. K. Buinevičius gimė 
1872 m. XI. 29. Černihove, 
Ukrainoje, 1892 m. baigė Čir 
nihovo kimnaziją, 1898 rn. bai 
gė Maskvos universiteto me
dicinos fakultetą, 1902 m. ap
gynė disertaciją medic, dakta
ro laipsniui, ir 1898 — 1907 
Maskvos universitete buvo asi 
stentas, 1904 — 1911 m. pri- 
vat docentas, 1911 — 1918 hos 
pitalinės terepeutinės klinikos 
ekstraordin. prof, ir nuo 1910 
Maskvos moterų medicinos ins 
tituto profesorius. 1918—1922 
Jekaternoslavo universitete ėjo 
profesoriaus pareigas. Nuo 
1923. VII. 17 Lietuvos univer 
sitete buvo terapeutinės klini
kos katedros profesorius.

Profesorius B. Buinevičms 
turėjo parašęs daug mokslo 
darbų iš medicinos srities.

LIETUVOS ENCIKLOPEDI 
JOS REIKALU.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas sveikina 
sumanymą leisti „Lietuvių En 
ciklopediją“ ir linki leidėjui, 
redaktoriams bei bendiadar- 
biams pasisekimo.

LEIDŽIAMI DR. VINCO 
KUDIRKOS RAŠTAI

Tremties leidykla Vokieti
joj) sekančiuoju leidiniu išlei
džia Dr. Vinco Kudirkos origi 
naliąją kūrybą vienoje knygo
je, kuri iš spaudos išeis 1953 
m. kovo mėn. Šios knygos iš
leidimą palengvinti leidykla 
vykdo garbės prenumeratos va 
jų. Iš anksto užsisakiusieji ir 
sumoėję 5 dol. bus laikomi gar
bės prenumeratoriais ir jų pa
vardės bus skelbiamos išlei
džiamojoje knygoje.

Kanadoje knygos prenume
ratą priima Tremties atstovas 
Augustinas Kuolas, 143 Cla
remont St., Toronto, Ont.

— Rašytojas P. Babickas 
grįžo iš JAV, kur išbuvo apie 
du mėnesius.

Bandys susikalbėti su 
..lėkštėmis”

II.
Nesiliaują „svečiai“.

Liepos 26 d. vakare keistas 
raudonai šviečiąs daiktas pra
skrido 'virš Key West, Florido 
je. Buvo išsiųstas į jūrą nai
kintojų eskortas ir karo laivy
nas pareiškė, kad bus jieško- 
mas atsakymas, bet po to ofi
cialios įstaigos jokio atsakymo 
viešai nepaskelbė.

Tą patį vakarą apie 9,08 vai. 
sujaudintas Washington© Cent 
ras susilaukė dar vieno vizito. 
Vėl Andrew Field kontrolės 
bokštas paskelbė, jog radaro 
plokštėse pasirodė skrituliai. 
Kaip ir anksčiau, keistieji „sve 
čiai“ padarė aštrius posūkius, 
atsisuko ir dingo. Vienas iš ke 
turiu pilotų, mačiusių tas greit 
skrendančias šviesas, Įeit. Wm. 
Patterson, bandė vieną šviesą 
vytis, bet pareiškė „aš negalė
siu pasivyti“, nors jo sprausmi- 
nis lėktuvas skrido daugiau 
kaip 600 mylių per valandą.

Po visų tų liepos 20 d. „vizi 
tų“ Vašingtono oficialios įstai 
gos pareiškė, esą tai bus grei
čiausia buivę „temperatūros in
versijos“ pašvaistės, tačiau Va 
šingtono aerodromo kontrolie 
riai ir radaro inžinieriai pasili
ko kitos nuomonės. „Inversi
jai“, ką tas žodis ir bereikštų, 
esą reikalinga oro temperatū
ra tarp 9 ir 18 laipsnių Fahren 
heito, o tuo tarpu ta tempera

tūra buvusi vos 1 laipsnio ir 
antrą naktį 2 laipsniai. Todėl 
„temperatūros inversijos“ te
orija visiškai atmetama.

„Svečiai“ kituose kraštuose
Keyhoe paprašė karo aviaci 

jos suteikti aiškių faktų apie 
„susitikimus“ su „lėkštėmis“ 
pradedant 1948 metais. Atsa
kymus gavo, kad:

Goose Bay aviacijos bazėje, 
kuri yra Labradore, Kanadoje, 
1948 m. spalių 29 d. 3 vai. ry
to, radaro stebėtojai sekė ne
atpažintą „objektą“ lėtai skri- 
dusį per bazę. Po dviejų dienų 
tas pats vėl pasikartojo. Ta
čiau lapkričio 1 d. naktį rada
ro vyrai gavo tikrą „kinkų dre 
bėjimą“. Kažkoks keistas ob» 
jektas 4 minutes buvo mato
mas, praskrendąs 600 mylių 
greičiu.

Lapkr. 6 d. 1948 m. aviaci
jos sargyba Japonijoje sekė 
du keistai manevruojančius 
daiktus per 65 minutes. Rada
ro plokštėje tiedu skriduliai at 
rodė lyg du besikauną lėktu
vai, nors jokių lėktuvų nei kau 
tynių toje vietoje neįvyko. 
(Čia reikia priminti įvykį, pa
stebėtą Antarktilkos okeane, 
arčiau prie pietų ašigalio, kur 
ir buvo matytos dvi „lėkštės“ 
beskraidančios ore sukdamosi 
aplink viena kitą, panašiai, 
kaip plaštakės kad kartais vai 
kosi sukdamosi grąžtu. Tas

manevras buvo aiškinamas tuo, 
kad „lėkštės tuo būdu „pasi
krauna“ magnetinės energi
jos).

1948 m. lapkr. 28 d. naktį 
Vokietijoje arti Furstenfeld
bruck vienas JAV pilotas, skri 
dęs F-80 lėktuvu pastebėjo ra 
tu besisukančią raudoną švie
są. Radaras taip pat ją paga
vo savo veidrodyje. Tai buvo 
27.000 pėdų augštyje ir grei
tis apskaičiuotas tarp 200 iki 
500 mylių p. v. Kai pilotas 
bandė priartėti, šviečiąs ratas 
staiga pakilo augštyn.

1950 m. vasario 22 d. laivy
no karininkai Key West pra
nešė apie du šviesius objektus, 
perskridusius per aviacijos sto 
tį, bet objektai buvo tiek augš 
tai, jog nebuvo įmanoma juos 
vytis.

1951 m.‘liepos 14 d. du kels 
ti objektai buvo matyti virš 
White Sands, kur buvo daro
mi bandymai su roketomis. Per 
teleskopą buvo aiškiai matyti, 
kad daiktas yra apskritas ir pa
daryta foto nuotrauka, tačiau 
dėl didelės augštybės nuotrau
ka išėjo neaiški.

Pokštai Kanadoje.
Pereitą vasarą birželio 19 d. 

vėl atsitiko „incidentas“ Goose 
Bay karo aviacijos bazėje, ket 
virtas iš eilės. Lygiai po pu
siaunakčio pasirodė keista rau 
dona šviesa, skrendanti į pietų 
vakarus. Trumpai palūkuria
vusi vos 4.000 pėdų augštyje, 
ta šviesa staiga pasidarė balta. 
Tuo pat metu ir skritulas rada 
ro plokštėje paryškėjo. Toks 

įvykis radaro operatoriams yra 
žinomas: kai lėktuvas daio po
sūkį ir atsuka į radoro pusę sa 
vo „šoną“, šešėlis radare pasi
daro ryškesnis. Panašiai nese
niai skaitėme apie susitikimą su 
8 „lėkštėmis“, kaip šios prieš 
pasukdamos pabaldavo!

Nž kokios seikundės šviesa 
vėl virto raudona ir grįžo į 
normalų dydį ir po to dingo iš 
radaro.

Savaitė po savaitės spraus- 
miniai lėktuvai yra koncent
ruojami įvairiose JAV vietose 
tikslu „lėkštes“ vaikyti. Vie
nas tokių įvykių pasakojamas 
iš Osceola, netoli Wiskonsin, 
trečią nakti po Washingtono 
„vizitų”. Čia irgi pasirodė bū 
rys „žvalgų“, kurie skrido ne
paprastai lėtai, vos po 60 my
lių per valandą, bet vos tik 
sprausminiai lėktuvai pakilo, 
kai „lėkštės“ šokosi skristi dau 
giau kaip po 600 mylių.

Pereito rugpjūčio 1 d. apie 
10.45 vai. ryto Wright Patter 
son radaras pagavo nepažįsta 
mą objektą tarp bazės ir Bel- 
lefountaine, Ohio. Liudininkai 
iiuo žemės matę jį kaip paslap
tingą šviečiantį objektą. Du la 
kūnai, majoras James B. Smith 
ir Įeit. Donald J. Hemer tuo
jau buvo pasiųsti „pagauti“. 
Kai juodu pakilo iki 30.000 pė 
dų augščio, jiedu matė skais
čiai žibantį daiktą, kabantį 
augščiau už juodu. Norėdami 
įsitikinti, ar tai nėra tikrai ko 
iria atšvaistė iš' žemės, jiedu ap 
skrido tą „daiktą“, bet „lėkš
tė savo pozicijos nekeitė. Abu 

du lakūnai tuomet nustatė sa
vo foto kameras ir nėrė artyn, 
norėdami pagauti aiškią nuot
rauką, bet vos tik jiedu atsisu
ko į ją, kai „lėkštė“ pradėjo ju 
dėti ir po sekundės, kitos din
go augščiausiu greičiu. Kai 
nuotraukos buvo išaiškintos, 
pasirodė apskritos formos abie 
jose filmose, tačiau dėl didelio 
greičio atvaizdai išėjo neaiš
kūs.

Tai ne miražai.
Kadangi jau šimtais atstiki 

mų nustatyta, jog tie skutuliai 
yra realūs ir nėra nei „mira
žai“, nei oro atošvaistės, nei 
„haliucinacijos“, tai Donald Ke 
yhoe daro išvadą, kad tai yra 
žvalgai iš kitų dangaus kūnų, 
atskridę mūsų žemės žvalgyti, 
lygiai kaip mes kad rengiamės 
kurią dieną skristi ir žvalgyti 
kitas planetas.

Kodėl po tiek susitikimų bei 
vaikymosi sprausminiais lėktu
vais nepavyko nė vienos „lėkš 
tės“ „nutupdyti“ ar numušti, 
kas paklaus? Į tai labai atsar
giai atsakė generolas Ramey: 
„Niekuomet nebuvo duota įsa
kymo aviacijai šauti Į neatpa
žintą oro fenomeną“. Jei ob
jektas nepuola mūsų lėktuvų 
arba aiškiai yra matyti, kad ne 
sudaro grėsmės šiam kraštui, 
sprandimas paliekamas patiems 
pilotams“.

O ką sako patys pilotai? Ma 
įoras Norman, karo aviacijos 
radaro ekspertas, pats buvęs 
lakūnas gaudytojas ir sykį vi
jęsis keistą šviesa, paklaustas, 
atsakė: „Visu pirma pasiruo-

šiama kautynėms. Tai reiš
kia, ginklai yra paroušti atve
jui, jei anas pirma šautų. Po 
to aš bandyčiau priartėti, je'. 
galėčiau, padaryti foto nuot
raukas. Bet aš būčiau labai at 
sargus, aš tai pasakau“.

„Prileiskim, jūs pnartėtu- 
mėt“, paklausė Mr. Keyhoe, 
„ir pastebėtumėt keistus pa 
buklus. Ar jūs duotumėt sig
nalą (lėkštei) nutūpti — ir 
galbūt paleistumėt į šoną pa
pliūpą šūvių?”

„Majoras pažvelgė į mane 
rūsčiai: „Tik tuo atveju, jei 
mane pultų. Jokiu kitu atveju 
aš nepaleisčiau savo pabūklų- - 
tai galėtų būti savižudybė”,

„Net jei jie ir nebūtų mums 
priešingi, prisiartinti perdaug 
arti gali juos išgąsdinti ir pri
versti mus pulti“, pareiškė ki
tas karininkas.

Karo aviacijos informacijo
mis dar nebuvo bandyta „susi
kalbėti“ su lėkštėmis. Kontro 
lierius Harry Barnes, paklaus
tas apie tai, atsakė: „Aš tiek 
buvau susikaupęs besivydamas, 
kad nė į galvą neatėjo bandy
ti radiją. Pagaliau, ką gi aš ga
lėčiau pasakyti?“

„Kaip apie tokį pasiūlymą? 
„Ei, jūs tenai per tris mylias 
anapus aerodromo! Jei supran 
tate mane, padarykite posūkį 
dešinėn!“ pasiūlė Keyhoe.

„O jei jie tikrai pasuktų, ma 
no plaukai ant galvos tikriau
siai atsistotų, atsakė Barnes, ir 
po sekundės pridėjo: „Gal
būt aš bandysiu, jei dar sykį 
pas'taikys“... J. Pr.
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-LIETUVIŲ DIENOS’’
Mėnesinis iliustruotas lietuvių ir anglų kalbomis žurnalas 

užsisakytinas visiems.
Kiekviename numeryje telpa virš 40 puošnių’ ir aktualių 
nuotraukų iš lietuvių gyvenimo ir veiklos pasaulyje. Pa
rašai po visomis nuotraukomis duodami abiem kalbom. 
Kiekviename numeryje skaitytojas ras Įdomių ir aktua

lių straipsnių ir beletristikos.
„Lietuvių Dienos“ prieinamos ir čia gimusiems bei 

taučiams, nes jos turi angnšk ą skyrių.
Pasiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas 
pažinimui nemokamai. Metinė prenumerata 4,00

Rašyti: „Lietuvių Dienos“, 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif.

Prieš Kalėdas ir TV. Metus i 
iyj/Kalėdos ir Nauji Metai — tai sveikinimų ir davanojimų metas. • 

K? gi galima gražesnio, kultūringesnio ir paprastesnio pado- j 
$ j vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip > 

knyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir kainos su persiuntimu: j

Laisvoji tribūna.
ORGANIZUOKIMĖS

Paskelbtas BALFo ragini
mas remti nelaiminguosius, 
Dievo valiai paliktus tremti
nius Vokietijoje, ypač dideles 
šeimas su kūdikiais ir vaikais, 
atrado plačioj visuomenėj at
jautimą ir pritarimą.

Atsirado ir spaudoj balsų, 
kad pirma remkime į nevilti 
patekusius išblyškusius, nu
skurusius ir badaujančius vai
kus, traukime juos iš ligos ir 
mirties nasrų. Jie šaukiasi, mū 
su paramos ir žiūri į tą šalį lū 
kesio ir ašarų apvilgytomis 
akimis ir laukia išsigelbėjimo. 
Mes tai galime padaryti, tik 
daugiau lietuviškos meilės ir 
širdies; aglime ta paramą pa
daryti efektyvia ir nuolatine, 
tik reikia organizuotos aukos.

Prisiminkime netolimą pra
eitį, tai duonos kąsnio proble
mos laikotarpis, nors buvome 
remiami ir šelpiami tarptauti
nės organizacijos. O šiandie
ną ko nors laukti iš tų, kurie 
patys keliasi iš numirusių ir 
kur svetimtautis vėl visų ne
laimių ir neapykantos objektu 
tapo, duosnumo nelauk.

Likusiųjų Vokietijoje padė
tis yra baisi, naikinanti ir pa
kertanti jų jėgas, jei mes jos 
nesustiprinsime. Tad nenuos 
tabu, kad kartais pasisakoma, 
jog pirma eikime jiems Į pagal
bą, traukime iš skurdo ir al
kio, o vėliau jieškokime liuk
suso. Pirmiau aukokime ir or 
ganizuokime kitų tautų pavyz 
džiu, savisaugos fondą parem
ti į nelaimę patekusius tautie
čius nes mes šiandieną išmė
tyti visame pasaulyje ir blaš
komi, kaip skiedros audringoj 
jūroj, o vėliau statysime rū
mus ir kita.

Niekas neginčija statybų rei 
kalingumo, bet reikia būti nuo 
širdiems ir nebijoti pasisakyti, 
kad tas reikalas nėra taip ak
tualus. Pav., kur yra susida
riusios lietuvių kolonijos, ten 
yra susikūrusios ir parapijos, 
kurios gana gerai laikosi ir 
kiekvienas galime tvirtinti, kad 
religiniai reikalai yra pilnu
moj aptarnaujami. Jieškoti 
liuksuso, kažin ar šiandieną bū 
tų išmintinga.

Aišku, kad fanatiško kliks- 
mo nemaža pasireiškia ir šiame 
atvėjuje pireš tuos, kurie drą 
šiai ir realiai pasisako dėl esą 
mų skaudžių problemų sprendi

IR TVARKYKIMĖS.
mo, bet jie nesukelia visuome
nėj jiems užuojautos. Dvasi
niai reikalai kiekvienam lietu 
viui rūpi, bet gailo, kad nevie
nodai suprantame pozityvią 
lietuviui naudą žiūrint patrio
to akimis.

Pirmiausia supraskime opiau 
sius vsiuomemškus reikalus, 
sukaupkime bendrai jėgas lie
tuviškai egzistencijai išlaikyti 
tos bendruomenės narių, savi
saugą užtikrinti, o tada jau im 
kimės ir ne taip skubių reikalų. 
Kai sustiprėsime Įsigysime, ne 
bebus tų skaudžių karo pasė
koje nelaimių tautai ir valsty
bei, galėsime pavelyti sau ir 
liuksusą. Šiandieną šaukian
čių skausmas yra mūsų visų 
skausmas.

Apsiniaukusi padangė. Vi
si kaž ko laukiame ir kiekvie
nas tikime tautos prisikėlimu. 
Tikimės pajudėti iš viso pašau 
lio kampų, tam didžiajam grį
žimo žygiui. Tad ruoškimės!

Be fondo ir tos misijos nesu 
gebėsime organizuoti. Jog bus 
nemaža ir tokių, kurie be pa
ramos negalės grįžti. Tokie sa 
visaugos fondai galės ateiti į 
pagelba.

Mokame suprasti ir pajusti 
organizacijos trūkumą kituose 
kraštuose. Vienur gyvenimas 
sukasi, kaip laikrodžio mecha
nizmas, sklandu, tvarkinga. 
Kitur pastebime netvarką. Su
prasdami organizacijos reikš
mę plačia apimtimi, tad gvil
denkime savus interesus visos 
tautos ir valstybės atžvilgiu, 
nes dėl koordinuojančio or- 
ganituozumo stokos skaudžiai 
nukentėjome tragiškame tau
tos momente.

Yra nemaža norinčių tautie 
čių, kurie mielai kartkartė
mis siųstų betarpiai siuntinė
lius daugiausiai tos paramos 
reikalingoms šeimoms, bet 
spaudoj visai nepasirodo adre
sų tos paramos reikalingų. Ge- . 
ra būtų, kad „NL“, kaipo dau 
giausiai besisielojanti lietuvy
bės reikalais, nuolat skelbtų 
adresus tos paramos jieškan- 
čių. K. R.

Red. pastaba. „NL“ redak
cijos yra paprašyta PLB Vo
kietijos' krašto valdyba pri
siųsti adresų, ypač ligonių ir 
kitų, turinčių dauigausia sun
kumų tautiečių.

»j K. Požeraitė, NUSIDėJėLĖ, romanas ....................
j£iJ. Švaistas, S1RVOKAS, nuotykiai .........................
®jL. Dovydėnas, BRuiriAl DOivlh.iK.OS, romanas. .
y! 5 Maupassant, KAROLIAI, novelės .............................

Swettenham, TRAGEDY OI uALTIC, dokumentui š 
Č400 metu PIRMAI NEMUNO bUEMAi ....................

$ j* B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS .............................
$ j B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ......................................

5 V. Nemunėlis, PIETŲ VĖJELIS, vaikams ................
! Žurnalas LITERATŪROS LANKAI .............................
j J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis....................

rinę srovę. Lapkričio 9 d., bu t E. Krasauskas VYTIS, spalvomis ..................................
vo pasidalinta mintimis apie {J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA 
modernųjį meną. Diskusijoms ( RUGIAGĖLĖS .............................................................
Įvadą padarė dail. P. Puzmas.

— Jau pasirodė „T 
Dienų“ gruodžio 
ris ~ 
ir aktualių nuotraukų is pašau 
ho lietuvių gyvenimo bei veik
ios ir taip pat Įdomių straips
nių ir beletristikos. Prisiuntus 
savo adresą, vienas numeris 
siunčiamas susipažinti nemoka 
mai. Rašyti: „Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif.

— „Lietuvių Dienų“ leidyk 
la“ jau spausdina prof. M. Bir 
žiškos „Lietuvių Tautos Ke
lio“ antrąją dalį. Knyga pasi
rodys spaudos rinkoje apie va
sario mėn. vidurį.

— J. Peters (Petraitis), A 
LT-bos vietos sk. pirm, gavo 
teisėjo vietą.

— Los Angeles miesto uni
versitetuose siekia augštojo 
mokslo nemažas skaičius lietu 
vių. Organizuojamas studentų 
Sąjungos skyrius; visais reika 
lais kreiptis: D. Karaliūtė, 816 
N. Lafayette Park Place, Los 
Angeles 26, Calif.

— Jau baigiamas paruošti 
biografinis atsižymėjusių lietu 
viškoje veikloje lietuvių vardy 
nas „Žinomieji Lietuviai“,

J-lis.
„PASAULIO LIETUVIŲ ŽI j 

NYNO“ PRENUMERATO
RIAMS.

P. L. Žinynas jau baigtas 
spausdinti ir šiuo metu yra ri
šykloje, o už savaitės bus siun
tinėjamas prenumeratoriams. 
Tie prenumeratoriai, kurie yra 
pakeitę gyvenamąsias vietas, 
bet apie tai dar nepainforma
vo Žinyno redaktoriaus, prašo 
mi tuojau tą padaryti. Iki lap
kričio 30 d. dar galima Žiny
ną užsiprenumeruoti už keturis 
dolerius, o nuo gruodžio 1 d. 
jį bus galima pirkti lietuvių 
knygynuose ir pas platintojus 
už penkis dolerius. Laiškus 
adresuoti: Mr. A. Simutis, 41 
W. 82 St., New York 24, N.Y.

— Muz. J. Strolios sūnumi 
Herkuliu, kuris talentingai gro 
ja smuiku, susidomėjo vienos 
Hollywoodo filmų studijos di
rektorius, kuris Herkulį dabar 
bando vienoje filmoje, kurioje 
vaizduojamas čekų tautybės 
jaunuolis tremtinys.
PASKATINAMI KANADOS

DAINININKAI.

kita-

susi- 
dol.

ŠIMKUS VĖL GAVO PYLOS.
Kokius rašytojams okup. 

tėvynėje tenka eiti kryžiaus 
kelius, vaizdžiai parodo „Tie
sos" Nr. 220(52.8.23) įdėtos 
K. Jurėno pastabos „Kreiva
me veidrodyje“, kuraime vėl 
duoda pylos Lietuvos sovieti
nių rašytojų politrukui J. Šim
kui, kuris per vežimus net pats 
rankiojo savo kolegas į Sibiro 
darbo vergų stovyklas. Šim
kus baramas ir viešai moko
mas jau ne pirmą kartą.

Jį K. Jurėno slapyvardžiu 
prisidengęs greičiausiai koks 
nors svetimtautis bara, kad ne 
tikęs jo apsakymas „Barsu
kai“, Įdėtas š. m. „Pergalės“ 
žurnalo Nr. 6. Barti gauna ir 
žurnalo redakcija, kam tokius 
netikusius dalykus deda. „Li
teratūra yra mūsų partijos dar 
bo, — moko Šimkų bolševikiš
kos išminties „Tiesa“, — sūdė 
tinė dalis, jos uždavinys mobi
lizuoti darbo žmones Į kovą 
už komunizmo pastatymą; 
kiekvieno veikalo verte priklau 
so nuo to, kiek autorius atlie
ka šį uždavinį. O ką gi gali mo 
bilizuoti šis drg. Šimkaus ap
sakymas?

Jo aprašomame rajone šei
mininkauja reakcionieriai vie
nuoliai ir kunigai, darbo vals
tiečiai yra tiek atsilikę, kad 
klusniai jiems tarnauja, moka 
jiems duoklę, jų nepaprastai 
bijo. O tarybų valdžios orga
nai? Jeigu patikėti autorium, 
tai šiame rajone tarybinių žmo
nių iš viso nėra. Jokio akty
vo, jokių tarybinių žmonių, 
dargi eilinių komunistų — au 
torius nemato. Jis nemato ra
jone kovotojų už partijos pol; 
tiką ir urmu vaizduoja visus ta 
rybinius rajono darbuotojus 
kaip tarybinių Įstatymų laužy
tojus. Autorius neranda rajo
ne nė vieno komunisto, kuris 
keltų balsą prieš tamsybininkų 
įsigalėjimą, prieš teisingumo 
laužymus.. .

Autorius taip vaizduoja pa
dėtį, tarytum aprašomame ra
jone reakciniai vienuoliai yra 
stipresni už tarybų valdžios or 
ganus. Kad autorius vaizdavo 
ne tikrovę, ne gyvenimą, o sa
vo fantazijos padarinius, rodo 
ir pati jo apsakymo įvykių ato 
mazga. Rašytojas neturi bi
joti iškelti trūkumus. Bolše
vikų partija moko mus, jog 
■minis reikalingi ir Gogoiiai, ir 
Ščedrinai. Bet ką bendro su tei 
sybe turi šis drg. Šimkaus ap
sakymas?“

Netenka abejoti, jog Šimkus 
ir taip gyvenimo tikrovę vaiz
davo nudažytą bolševikiško
mis spalvomis. Iš tikro ji yra 
kur kas žiauresnė ir bolševi
kams nepalankesnė'. Deja, Šim 
kaus mėginimai, kaip ir šis ap
sakymas parodo, pasirodė ne
sėkmingi. Todėl „Tiesos“ kri 
tikas ir stato klausimą: „Kaip 
galėjo atsitikti, kad autorius 
parašė tokį neteisingą apsaky
mą? Atsakymas tegali būti vie 
nas: autorius nepažįsta gyve
nimo ir nenorėjo jo rimtai iš
studijuoti. . . Koks šio apsa
kymo turinys, toks ir jo meni 
nis lygis: skurdi intriga, labai 
menkai aprašyti veikiantieji as 
menys, nei vieno vaizdo, ku
ris būtų skaitytojui bent kiek 
įstrigęs' Į minti. . .“ O ir pa
ties „Pergalės” žurnalo redak 
ciia „veikiausiai tuos trūkumus 
matė, bet užmerkė akis. ..“ Ir 
kaip neužmerks, jei jau pats 
Lietuvos rašytojų politrukas 
nemoka rašyti ir nepataiko. . . 
Kas tada moka?

POLITIKOS ŽURNALAS 
„LIETUVA“ 

ledžiamas kas trys mėnesiai, 
metinė jo prenumerata 2,00 d. 
Naujas numeris išeis tuojau. 
Kviečiami prenumeruotis. Pi
nigus, piniginius orderius ir 
čekius prašome siųsti šiuo ad 
ręsti: „Lietuva“, 4 West 57th 
c*reet, New York 19, N. Y., 
USA.
KULTŪRINIS SAMBŪRIS 

LOS ANGELESE
gruodžio 7 d. diskutavo 
mės“ ir „Literatūros Lankų” 
besireiškiančią naują literatū-
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* —> P. Lagerkvist, BARABAS, romanas .............. ...........
„Lietuvių 5 j. Grišmanauskas, TOLIh/lIEJI KVADRATAI...........

. _ mėn. nume- \ V. Alantas, PRAGARO POŠVAISTĖS, romanas. . . .
is. Jame telpa per 40 puošnių C j. Ragana, SENAME DVARE, romanas....................

““........... ..........( J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI ...
f Almanachas TREMTIES METAI ..................................
f Almanachas ŽEMĖ, 4 autoriai ......................................
) V. Ramonas, KRYŽIAI , romanas ..................................
J J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas................
5 Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS................
U. Būdavas, VARPAI SKAMBA, romanas ................
j P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .............................
i S. Zobarskas, RIESTAuSIO SŪNUS, vaikams .... 
C S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........
j S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .............................
IV. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS ...........................................
i Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
j Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ............. $
s Tulpė, TILTO SARGAS, romanas.................................... $
i R. Rolland, PETRAS IR LIUCIJA, romanas ............. $
> J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ..................$
j Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 
J Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$
J Literatūros METRAŠTIS, 400 puslapių.........................$
j4 autoriai, PROZA....................................................................$
iBr. Pieteri LAPĖS PASAKA.............................................$
į J. Gailius, KARTUVĖS.................................................... $
£ Humoras, PELĖDA ............................................................... $
f Anglu k duos ŽODYNAS I d., 1 sas...................................$
J Anglų kalbos ŽODYNAS II d., 1 sąs...................................$
j Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: 
1 7722 GEorge St., Ville lasalle, Montreal, P. Q.
i Dėkite Į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite kny 
(pastaba; Kas galvojate pirkti ką iš šių knykų, išsik rpkit
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KNYGA — GERIAUSIAS DOVANA ŠVENTĖMS 
R. Spalio GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI, nepa
prastos intrygos apysaka jaunimui ir senimui, 508 pusi., 

gražiai Įrišta drobėje yra tinkamiausia
DOVANA KALĖDŲ ŠVENT Ė M S.

Kaina 5 dol. Gaunama pas „Tremties“ leidyklos atstovą 
Aug. Kuolą, 143 Claremont St., Toronto Ont., ir pas vi
sus knygų platintojus. Gavus pinigus knyga siunčiama 
ir paštu. Ten pat gaunami ir visi kiti Tremties leidimą- • 
Ig. Šeiniaus KUPRELIS ........................................2,— dol.
Vyt. Alanto PRAGARO POŠVAISTĖS ... 3,50 dol. 
R. Spalio DIDŽIOSIOS ATGAILOS ............. 3,50 dol.
Jurgio Savickio ŠVENTOJI LIETUVA........... 3,— dol.

Visos knygos Įrištos kietais drobės viršeliais.

studijas Bostono muzikos aka
demijoje, kurioje pasiryžęs gau 
ti magistro laipsni.

— Čikagoje pastatytas A. 
Rūko „Bubulis ir Dundulis“ 
pačiam autoriui režisuojant.

— Sao Paulo, Brazilijoj, Lie 
tuvių choras, vedamas muz. A. 
Ambrozaičio, kuris norima per 
kelti j Montreal}, turėjo kon
certą per televiziją.

— Liet. Valst. konservato-

8 numeris. Šis

Illinois,

nr. turi

54 Place, Chicago 9, 
USA.

PELĖDA. 1952 m. 
mėn.
daug aktualių karikatūrų, šar
žų ir Įdomaus humoro.

V. Nemunėlis - V. Augusti
nas. PO TĖVYNĖS DAN
GUM. Išleido „Vaga“. Tik 
ką iš spaudos išėjo vaikams 
mums visiems gerai žinomo

Šiais metais suteikiama dau
giau paskatinimo daininin
kams, nes vadinama „Singing 
Stars of Tomorrow“ radijo pi
nigines premijas laimėtojams 
padidino „Singing Stars of To 
morrow” yra remiama Cana
dian Industries Ltd. ir ji yra 
atsiekusi pavydėtiną reputaci
ją kaipo adijo programa ir kai 
po pakopa Į garsenybę ir lai
mę daininnkams, kurie turi ga 
bumų.

Pirmoji premija bus 2.000 
dol. ir antroji 1.000 dol. Pe
reitų metų premijos buvo tik 
1.000 ir 750 dol. Be to turima 
dar trečia ir ketvirta premijos 
po 500 dol. ir keturios pagyri 
mų premijos po 100 dol.

Ši 26 savaičių serija prasidė 
d. 9 w. per CBC Dominijos ra 
jo sekmadienį, spalio mėn. 26 
dijo tinklą.

Kai ši serija bus užbaigta, 
du laimėtojai padarys kelionę. 
1953 metų kelionė apims 14 
miestų centrinėje ir vakarinėje 
Ontarijoje. (CS).

— Rašytojas Simas Bakšys 
persikėlė gyventi Į Londrinos 
miestą, Paranos valstybėje.

— Poetas K. Jūra su „Gar
nio“ redakcija žada persikelti į 
Rio de Janeiro miestą.

— Bostono vyrų choras, va 
dovaujamas komp. Julijaus 
Gaidelio, turėjo koncertą, kurį 
spauda Įvertina labai gerai.

— Komp. J. Gaidelis gilina

rijos dir. doc. Karnavičius pro 
pagandiniame užsienių bolše
vikų straipsny liaupsina Mask 
vos pagelba lietuvių muzikams 
ir aprašinėja dalykus, kurie iš 
tikrųjų yra menkaverčiai. Ma
tyti, kad muzikoje bolševikai 
viiškai sugniužę.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vyskupas Fulton J. Sheen. 

SŪNUS PALAIDŪNAS. Stu
dija apie Vakarų civilizacijos 
krizę. Vertė kun. Juozas A. 
Karalius. Virešlis dail. Romo 
Viesulo. Išleido LKSD Kny
gos Klubas, Chicagoje 1952 m. 
Spaudė „Draugo“ spaustuvė. 
176 puslapiai. Kaina 2 dol.

Romain Rolland. PETRAS 
IR LIUCIJA. Romanas, vaiz
duojąs besiskleidžiančią ir tra
gišką meilę. Išleido „Gabija“, 
Brooklyne. 112 puslapių. Kai 
na 1,20 dol. Tai yra garsaus 
prancūzų rašytojo, Nobelio pre 
mijos laureato, kūrinys. ŠĮ ro 
maną galima gauti „Neprikl. 
Lietuvos“ redakcijoje.

DIEVAS ir PROTAS. Sielą 
palinksminantis pranešimas iš 
Biblijos. Išleista Biblijos tyri 
nėtojų draugijos, 136 Fulton 
Street, Brooklyn, N. Y., USA.

TEISININKŲ ŽINIOS Nr.
1, 1952 m. Lapkričio mėn. Lei 
džia LTDU Čikagos sk. valdy 
ba. Redaguoja redakcijos ko
misija: Dr. jur. P. Jokubka, L. 
Šmulkštys ir J. Talalas. Adre 
sas: Mr. L. Šmulkštys, 631 W

vaikų rašytojo Vytės Nemune 
lio ir foto menininko Vytauto 
Augustino knyga „Po Tėvynės 
Dangum“. Čia V. Augustinas 
sumontavo seriją vaizdų iš Lie 
tuvos miestų, istorinių vietų, 
sodybų, gamtos ir vaikų gyve
nimo. O Vytė Nemunėlis davė 
tiems vaizdams turinį. Tokio 
pobūdžio knygų vaikams mū
sų literatūroje dar nebuvo. 
Tai puikus vaizdų ir žodžių, me 
nines formos ir auklėjančio tu 
rinio kūrinys. Ši knyga bus 
gražiausia ir brangiausia dova 
na vaikams Švenčių proga. Kai 
na 2,— dol. Knygą galima gau 
ii pasiunčiant užsakymą su pi
nigais šiuo adresu: Povilas 
Ališauskas, 107 — 17 118th 
Street, Richmond Hill, N. Y.
NEPASIVĖLINKITE UŽSI

SAKYTI LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJĄ

Lietuvių Enciklopedijos už
sakymų blankų yra „Neprikl. 
Lietuvos“ redakcijoje, Aušros 
Vartų kioske ir pas platinto
jus. Neužmirškite užsisakyti; 
vėliau enciklopedijos negalėsi
te gauti, nes ji platinama tik 
prenumeratos būdu ir atskirai 
nebus pardavinėjama. Kioske 
kreipkitės Į p. Jurkų, Akademi 
niame sambūry — į inž. S. Na 
ginionį ir į „NL“ redakciją. Al
ba užsisakymų blankus užpil
dykite pas tuos žmones, kurie 
tiktai jų turi.

BALFo pirm. kun. Končius su tremtinių vaikais, kurie 
laukia siuntinėlių iš Kanados.

Padėkime tautiečiams
Tąsa iš praeito numerio.

100. Samusis Stasys, (13b) 
Munchen, Kaulbachstr. 69-III. 
Studentas, ligonis.
101. Gružauskas Antanas, (13 
b) Munchen - Feldrnoching,

99. Deltuva Kazys, (13 b) 
Munchen, Reichenbachstr. 21 
Reg. Lager. Viengungis, ligo
nis TBC.
102. Porys Kazys. (13b) Deg- 
gendorf, Am Stadtpark 27. 6- 
šių asmenų šeima. Tėvas TBC.
103. Staniulis Jonas, (13b) 
Deggendorf, Am Stadpark 
33. 4-rių asmenų šeima. Dūk 
tė ligonis.
104. Juknevičius Vytautas, 
(13a) Straubing, Am Rein 22a. 
4-rių asmenų šeima.
105. Grigaliūnienė Olga, (23) 
Zeven, Lager Seedorf, Gelbes 
Lager. Motina su keturiais ma 
žais vaikais.
105. Karpavičiūtė Ona, ( 23) 
Zeven, Lager Seedorf, Gelbes 
Lager. Senelė.
106. Beinarauskas Algirdas, 
(23) Zeven, Lager Seedorf,

Gelbes Lager. Šeini asu 2-viem 
mažais vaikais.
107. Krivickas Alfonsas, (17 
b) Freiburg i. Br., Erwinstr. 
14. 3-jų asmenų šeima.
108. Kalikauskas Elma, Bug- 
gensegel, Kr. Uberlingen am 
Bodensee. Motina su vaiku. 
Tėv. bol. kalėjime.
109. Volodka Zigmas, (14b) 
Ohmenhausen Kr. Reutlingen, 
Wasenstr. 50. 5-kių as. šeima.
110. Stravinckas Ignas, (13a) 
Amberg - Bergsteig, Breslauer 
str. 32. 6-šių asmenų šeima — 
tėvas ligonis.
111. Juršys Vytautas, (16) 
Dieburg, Spitalstr. 14. Vien
gungis, ligonis.
112. Griauzda Ona (14b) Un- 
terjettingen, Kr. Bobblingen, 
4-rių asmenų šeima.

KAS SKAITO

„NEPRIKL. LIETUVĄ“ — 
REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ ’
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Hamiltono ir jo apylinkės alyva apšildymo kontraktorius

K-TRUM PICK AS
Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni aly
vos apšildymai - Oil Buraiers — į naujas arba senas ktos- 
nis pigiausiomis kainomis ir išsimokėti iki 2 metų. iaip 
pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai ir šal

dytuvai. Apžiūrėjimas ir ptarimai atliekami 
nemokamai — veltui.

Prašoma kreiptis: Spadina A,,Hamilton, Ont.Tlf. 9-20-35

N

S 
g M i
s#

gruodžio 14 d., KLB Hamilto 
no ap. valdyba,šaukia visuotinį 
Hamiltono lietuvių susirinki
mą.

Hamiltoniečiai prašomi kuo 
gausingiausiai dalyvauti.

Susirinkimas įvyks buv. 
Central salėje (213 James N.) 
4 vai. pp.
LIETUVIŲ ENCIKLOPED1
JOS prenumeratorių Hamilto
ne iki šiol gauta 160. Tai pri
lygsta beveik 15 proc. visų Ha 
miltono lietuvių, arba kiekvie
nai antrai šeimai. Tai dėka 
platintojo St. Daliaus, kuris ap
lanko kiekvieną lietuvį.
LIETUVIO PASO VAJUJE
Hamiltone, didžiausią auką 
Tautos Fondui, suteikė vienin 
telis lietuvis med. daktaras L. 
Levinskas, paaukojęs mūsų Tė 
vynės reikalams 10 dol.

PRIEŠKALĖDINĖM 
SAVAITĖM,

kada krautuvėse laukiama
delio pirkėjų antplūdžio, bus 
uždraustas rūkymas, didelėse 
(Eaton, Robinson, Kresge ir 
tt.) Hamiltono krautuvėse. 
Taip pat įsakyta patikrinti vi
sus gaisrinius įrankius ir laiky 
ti atdarus visus1 atsarginius iš
ėjimus.

PO VISUOTINO KLB 
HAMILTONO AP.

susirinkimo, toje pačioje salėje, 
HLDMT „Aukuras“ stato 
Čiurlionienės 4 v. dramą „Auš 
ros sūnūs“. Pradžia 7 v. 30 
min.

Keista, tačiau kaip praktika

IR PERNAI METAIS, 
šiemet, Hamiltono T. 
sk., Tautos Fondui, su-

di-

ŠI SEKMADIENJ,
parodė, visuotiniai susirin-mai 
užsitęsia ilgiau kaip 3 valan
das, tad ar nevertejo viena ar 
kitą nukelti sekančiam sekma
dieniui t. y. gruodžio men. 21 
d.?
KAIP 
taip ir 
Fondo
rinktomis aukomis, atrodo, at
sistos pirmoje vietoje. Iki iol, 
i Montrealį išsiųsta yra 1.029 
ir Hamiltono Commercial 
Bank einamoje sąskaitoje yra 
beveik 2.000 dol. suma.

Tad vien tik Hamiltono ko
lonija, šiemet išpildė pusę me 
lines Tautos Fondo „normos“ 
Kanadai, kurios bendra suma 
yra 6.000 dol.

IR VĖL LIETUVIŠKA 
PAVARDĖ,

vietos spaudoje minima „juodo 
mis raidėmis“. Kaip praneša 
„Hamilton Spectator“ 
G., gyv. Florence 
vienos Hamiltono 
paivogė kojines.
seklys (detektyvas), sulaikęs 
ją gatvėje, be kojinių surado 
dar apatinuką. Daiktai buvo 
paslėpti po paltu. E. G. pa
traukta teismo atsakomybėn.

HAMILTONO VILNIAUS 
AUŠROS VARTŲ

lietuvių parapijos klebonas, 
visiems parapijiečiams, prisius 
damas atspausdintą laiškutį — 
prašymą, primena apie sumo
kėjimą parapijos nario mokes
čio iki š. m. gruodžio mėn. 20 
d. 6 dol., nario mokestis moka
mas tik nuo dirbančiųjų.

E. 
g-veje, iš 

krautuvės, 
Krautuvės

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

4-rių veiksmų dramą

d.

X

AUSROSSŪNŪS
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“.

2
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G E R h K N Y G A

Geriausia dovana Kalėdoms, geriausias draugas namuose.
T E R R O S 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., kaina 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. 2 70 psl., kaina............
Balys Sruoga: GIESMĖ APIE GEDIMINĄ, kn.jaunimui
Paer Lagerkvist: BARABAS, 1951 rn. Nobelio literatūios

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

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

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

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

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

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

D

2,50 
2,00

2,25

2,50

2,50
1,50

3,5(

į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1390 DUNDAS St. West, Toronto.,

ft (tarP Gladstone ir Rushholme Rd.
i PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES Š1OKIADIE-

0 NIA1S 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą
0 Telefonas LO 1794

x*

(t

SKAMBINKITE
PRIREIKUS

T R 3149 j p,
ALYVOS A j | y įy A g OIL 

ledo i v H ž I U ' J H L ICE
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

21 ALEPIN STREET---------------- VILLE LASALL1

Priimu moterišku ir vynsk1 rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą ; tlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

1004 Dundas St. WToronto, Ont. Telef. LL 3222.
X X~~7~~7X X ' < KZ----------- Xi<

V

T

Rūta '
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Avė.).

Ville L a s a 1 1 e.
Telefonas: HE 0100

Atkelta iš 3 pusi.
žodžiais kalbant, rusų zonos 
vokiečiams tenka vėl gėrėtis 
naujomis patrankomis, džiaug 
tis paradais ir ginkluotų „tai-

l

kos šalininku“ demonstracijo
mis, atidedant sviesto valgy
mo prabangą tolimesnei atei
čiai. . . žodžiu, prie Stalino- 
-Picko vyksta tai, kas vyko 
Hitlerio—Goerringo. J. T.DOMAS BUČINSKAS

GENERALINIS APDRAUDEJAS
Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

Antradieniais ir ketvirta- ® 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. J’ 

3664 St. Famille St. i’- 
Tel. HA 6708 Montreal,Que. $

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.

=H~— jį------------x  ---------- ------------ :—   -at— —-af=

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

'Į

E. BELANGER & SONS,
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE ‘j

GARANTUOTAS DARBAS.
259 -- 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. !

—ir ■■r ;—-u-----------—-ir — —ir-------ir-- — ie— ■

NELASMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto .\oi keitimo
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

tiz fao/ $t,0OOd>0\
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.,01

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

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

3

HLSK „KOVAS“, SAVO 3- JŲ METŲ 
sukaktį atšventė lapkričio 29 
d. draugiškomis rungtynėmis 
su Toronto „Vytis“ sportiniu 
kais, praleimėdami svečiams 
augšta pasekme krepšinyje, bet 
laimėdami stalo tenise.

Kada Jūsų laikraščio kores
pondentas, kreipėsi į vieną vai 
dybos narį, prašydamas rungty 
nių lapų, jam buvo atsakyta 
neigiamai. Ar tai yra spaudos 
baimė (augštas rezultatas), ar 
„šuo kur kitur pakastas?“. 
Pirmu atveju turiu atsakyti se 
na sportininko (ir tuo pačiu 
sporto klubo) aksioma: mo
kėk garbingai laimėti ir garbin 
gai pralaimėti!

t Vakare, St. Michael salėje, 
įvyko bendras pobūvis — šo
kiai.

Tektų dar valdybai priminti, 
kad pilnas „Kovo“ pavadini
mas nuo 1949 m. yra Hamilto
no Lietuvių Sporto Klubas 
„Kovas“, kai tuo tarpu „NL“ 
ir „TŽ” Nr. Nr. skelbimuose 
žodis „Lietuvių” buvo praleis
tas. Kbr.
TF A-BĖS KANADOJE HA 

MILTONO SK.
surengto 1952 m. spalių 11d. 
literatūros vakaro, apyskaita.

Pajamos:
1. Už įėjimo bilietus iš 196 as

menų po 1 dol. . . $ 194,—
2. Gėlių valso paj. $ 11,30
3. Bufeto pelnas. ... $ 125,29

Išlaidos:
1. Už salę ................ $ 55,00
2. Orkestras ............ $ 60,—
3. Honoraras 6 programos
dalyviams ......... . $ 45,00

4. Vakarienė ......... . $ 24,90
5. Važinėjimo išlaid. $ 10,00
6. Leidimas bufetui $ 2,—
7. Skelbimai „TŽ“ ir

pers, išlaidos... . $ 12,12
8. Skelbimai „NL“ ir

pers, išlaidos. . . . $ 12,12
9. Sumokėta už gėles $ 2,50

10. Už sugadintus salės
langus .............. . $ 2,50

Viso. . . . $ 226,14
Pajamos .......... . $ 330,59
Išlaidos .............. . $ 226,14

Grynas pelnas . . $ 104,45 
TF A-bės Kanadoje 
Hamiltono sk. V-ba.

TF A-BĖS KANADOJ 
HAMILTONO SK.

vakaro, įvykusio 1952 m. lap
kričio 22 d. „Dainavos“ salė
je, dalyvaujant iš Detroito 
muz. Budriūno vyru kvarte
tui, apyskaita.

Pajamos:
1. Už 294 įėjimo bilietus 

po $ 1,25 gauta $ 367,50
2. Už įėjimo bilietus iš 9 

asm. po $ 1,— (atvyko 
po programos) $ 9,—
Iš 303 asm. už įėji. $ 376,50

3. Rūbinės pelnas
4. Bufeto pelnas .... $ 188,08

. . $ 6,—

Viso.... $ 370,58Viso. ... $ 330,59

1V1YEKS COAL Co Ltd. Hamilton
A Visų rūšių kuras ir įvairu apšildymo įrengimai bei 
w pataisymai.
® Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan

tuota prekių kokybė.
Kreiptis pas lietuvį atstovą, 

j JUOZAS KARUŽAS
ą) 147 Grant Ave. Telef. 7-477-8.

yv -----ww " w —MX- ----- x:

/A. GAURYS.

fe

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUV
V.K—........ L—

į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS :
i _ . (

v*-----------------------

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. :
į Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 -- 8 Lachine. :

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

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

<x~ .... xv

PRITYRĘS KVALIFiKUOTAS
L1E TU V IS LA1KRC D i N1N K Ai

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 

genybes. Garantuotas darb as, prieinamos k«i nos 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaianūos vakaro.

1
391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.CAPITOL FURNITURE CO.,
Penki aukštai baldų PHIL PS ir kt. firmų radio apara- 

į tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmeny; 
į Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
( Mūsų prekybos vedėjas Mr J. J. RUSSELL kalba 
j lietuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
į TEL.: LA 8621.

i 
ž

DĖMESIO
V iliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

FETES Radio SERVICE 
7<i88 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

:1 VICTORIA i i j CLEAVERS!DRYERS Co.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIEI DS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGEIšlaidos:

1. Honoraras muz. Bud
riūno kvartetui . . S 150,—

2. Salės nuoma .... $ 50,—
3. Už orkestrą .... $ 58 —
4. Mokestis 2 polic. $ 12,—
5. Išl. sąryšy su buf. lei

dimo gavimu (2 dar
bo dien. ir 2 kelionės 
į Torontą) .... $

6. Skelb. nupaišymas $
7. Skelb. „TŽ“ ir išl. $
8. Skelb. „NL“ ir išl. $
9. Skelbmas per radiją 

pers, išlaidos . . Š
10. Gėlės .....................$

11. Už reprez. pietus $
12. Foto nuotraukos $
13. Bilietai ir ras. mecl.$
14. Važin. išlaidos . . $

Pajamos 
Išlaidos

7,—
4,— 
0,90 
5

Viso. ... $ 341,80

25,— 
4,— 
9,12 
7,62

$ 5 70,58
$ 341,86

ir
5,12
4,10

/ Grynas pelnas . . $ 228,72 
50 proc. pelno $ 114,36 s'ki 

riama Hamiltono Liet. R. K. 
Bažnyčios statybai.

TF A-bės Kanadoj 
Hamiltono sk. MONTREALIS 283fi

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

gražesnę išvaizdą.

Taipgi valome visokiai! • 
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkiu* 
Sutaisome rūbus (:ši 
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: IR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,

A. Majauskas.

Allard Tr.1135
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Į Gražiausia ir brangiausia MAŽIESIEMS KALĖDŲ DO- 
J VANA yra tik ką iš spaudos išėjusi vaiku rašytojo Vy

tės NEMUNĖLIO ir foto menininko
Vytauto AUGUSTINO knyga

„PO TĖVYNĖSDANGU M“.

[Knyga spalvota, gražiai įrišta Į kietus apdarus.

Kaina tik $ 2,—. Užsakymus su pinigais siųsti:
•XI Povilas Ališauskas, 107—17 118th St., Richmond Hill., 
[j N. Y., U. S. A.

St. CATHARINES, Ont.
ŠAUKIAMAS SU SIRINKIMAS

1952 m. gruodžio mėn. 7 die L. B. visuotinis St. Catharines 
na 18 vai. Community Centre apylinkės narių susirinkimas, 
salėje, 65 Dieppe Road, East K. L. B. St. Catharines 
St. Catharines, šaukiamas K. apylinkės Valdyba.

Or. Roman Pniewski
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 

klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIAUSTAS.

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

| 7582A, Rue Edouard, Ville Lasaile TR. 7412.

| SUPERIOR REAL ESTATE Co. į 

8j Gerard Cool 4337 Verdun J. Aicide Blais, 29—4ieme w 
A) Ave., Verdun. YO 3323. Av- nue, Ville Lasaile. ® 
I TR. 7K49- &

\ VYRIŠKŲ IK MOTERIŠKŲ :
/ RŪBŲ SIUVĖJAS •
į Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- £ 
) riti didelį pasirinkimą įvaii ių angliškų ir vietinių medžią- { 
j gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualia', i 
Į E D. KONDRATAS.
j 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. J 

Tel. L L '826. )

W 1 N D S O R
PATIKSLINIMAS DĖL 

Bi NDRUOMENĖS 
SUSIRINKI MO.

K. L. B. Windsor© Apylin
kės visuotinis Bendruomenės 
narių susirinkimas įvyks gruo
džio mėn. 14 d., 2 vai. 30 min. 
p. p. A. Patašiaus valgyklose, 
esančioje 2927 Richmond St., 
kampas Cadilac.

Praėjusiame „NL“ Nr. skelb 
toje Kroatų salėje dėl susidariu 
siu aplinkybių susirinkimas 
įvykti negali.

L. O. Komitetas.

SUORGANIZUOTA ŠEŠTA 
DIENINĖ MOKYKLA.

Vietos Lietuvių Bendruome- 
menės L. O. Komiteto pastan 
gomis suoragnizuota ir prade 
da darbą lietuvių vaikams šeš
tadieninė mo'kykla.

Jau prisiregistravo 10 vai
kų, tikimasi daugiau.

Mokyklai vadovaus mokyt. 
Bronė Statkevičienė.

Pradžioje teks naudotis Kro 
atų St. Francis bažnyčios sa
le iki bus gautas sutikimas iš 
Separate School Board ir pa
skyrimas naudojimuisi atitin
kamos mokyklos.

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
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.

O J IAW?. Out
MŪSŲ

— Lapkričio 23 d. paminė
ta bendra sueika, kuriai įvadą 
padarė v-bos p-kas A. Paške
vičius. Paskaitą apie Bakte
riologinį karą skaitė med. gyd. 
d-ras V. Kubilius.

— Visuotinis apylinkės na
rių susirinkimas išrinko į Apy
linkės valdybą: dr. V. Kubilių, 
dipl. inž. A. Paškevičių ir A. 
Šidlauskaitę; į revizijos k-ją: 
A. Paškevičienę, I. šimanskį 
ir St. Žilinskienę.

— Lietuviškos pamaldos 
gruodžio 14 d. bus įprastoj vie 
toj ir laiku. Po vamaldų šv. 
Brigitos parapijos salėje bend 
ri užkandžiai ir pasikalbėjimas. 
Subuvimo metu norima suda-

ŽINIOS.
rytį bažnytinį komitetą.

— Išvyko iš Ottawos į To
rontą p. Pavilonių šeima ir P. 
Jonušienė su dukra.

— Gruodžio 14 d. 3 vai. po 
pietų St. Mary bažnyčios pa
rapinėj slaėj (Bayswater Ave) 
vietos kanadeičių Katalikių 
Moterų Lyga ruošia naujųjų 
kanadiečių vaikams Kalėdų Eg 
lutę, o suaugusiems „party“ 
— užkandžius. Lietuviai yra 
pakviesti tam subuvime daly
vauti. Apylinkės V-ba ragina 
tėvus atvesti savo vaikučius, 
kuriems Kalėdų Senelis yra pa 
rūpinęs dovanų; esant galimy
bei prašoma visu dalyvauti.

A. P.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

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

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD,
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
«e«tadieniais — visą dieną.

lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA 

LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODON AITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.

D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

U ?!
LIŪDESIO V A L A N D O T

KREIPKI f ĖS PAS

Laidotuvių Direktoriui
C. Halpin Funeral Home Reg’d.f

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM '

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto Hipi, teisininkas:

3421' Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

LIETU V IS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321

LAIKRODININKAS

1434 Rolland Ave., Verdun.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

r

LIEiUVIAIPAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS.

SAVININKAS M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios 
lietuvių bažnyčios. TEL. TR 0141

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

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

Tel. TR 8351. |
3 ... . .a Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų tais y mas.9 
?»***4S*4*i******SSS«***4***4Sft4***4*44*4ftSt**'**3

| Audžiu tautinius rūbus. |
H JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO- I 
f LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS. |
1 288-6 Ave. Ville LaSalie. Aid. Bebėnaitė-Puniškienė. SI •«- -e*-' ♦..

VISIEMS LIETUVIAM.4 GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

J. K. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

®NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI ■ 
jJ '
g 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 į

fn* -------------------- ■■ ■ ■■.......~~ jtr- .........ir------....... jg

Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI t įĮ , įį i 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai njĮBEĮ^įį

■ CYMA 9 LONGINES
■ BULOVĄ 9 OMEGA [JfSSr 

Šviesiai melsvi deimantai 'SOf 1 jSsh
Mokame aukščiausias kainas
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS W
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS V-KL

IŠRINKTA NAUJA
Rodney, Ont. Tabako augin 

tojų apylinkėje lapkr. 30 d. 
įvyko vietos KLB narių visuo 
tinis metinis susirinkimas, ku
riame dalyvavo beveik vien 
naujieji ateiviai, kas sudarė 
97 proc. Iš senųjų mūsų atei
vių, kurių čia yra dauguma, 
tepasirodė 3 proc. — vienas- 
-kitas, nors buvo raštiškai 
kviesti visi.

Susirinkimui buvo patiekta 
praeitų metų apyskaita ir po 
to aptarta ateinančių metų 
veikla. -$!

Naujon valdybon išrinkta ir 
pareigom pasiskirstė: B. Šap- 
lys — pirm., Z. Mockus — 
sekr., Al. Kojelaitis — iždin., 
V. Andrulionis ir S. Zavadc- 
kis — nariai. Reviz. K-jon iš 
rinkti: H. Jasinskas, B. Rac- 
kevičiūtė ir K. Tyla. Naujai 
v-bai palinkėta darnaus darbo.

RODNEY, Ont.
KLB VALDYBA
Nutarta įsigyti vasarai ge

gužinėms nuosavas šokiams 
grindis ir susirasti aikštę. Tas 
pavesta įvykdyti naujai išrink 
tai valdybai.

Po susirinkimo pasivaišinta 
ir pasikalbėta einamaisiais rei 
kalais. Ta pat proga surinkta 
aukų 23,— dol. pasiuntimui 
Kalėdinių dovąnų Vokietijoj 
likusiems broliams-sesėms sa
natorijose.

Be to, prieš savaitę laiko 
taip pat Rodney apylinkėje bu 

*t, ;vo padaryta rinkliava pagal 
Londono, Ont. apyl. v-bos au 
kų lapus — seneliams, ligo
niams ir Vasario 16 Diepholze 
gimnz. Šiems irgi buvo surink 
ta apie trejetą desėtkų dol.

! BELLAZZI-LAMY, INC į
7679 George St.,| TR 5151 Ville Lasalle. |

g Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. Į 
| Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
g***********3SftS*4i44«44;S:až**B*-i:4*S**S4-»****® * **

SUS1EIEAJ1MAS
LIETUVIŲ AMERIKOJE 

LITHUANIAN ALLIANCE OB AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais 

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. < 
$ 5.000,00. 

nuo

Jono SADYGOS 
baldų 

studijoje 
ARTIS“

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

kainomis. ■
Biuras St. Denis 1251, !
(prie St. Catheiure). Spe j 
ciahai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAIon 3345.

PAJIEŠKOJIMAI
— K. Pratapas jieško Ka

zio, Juozo ir kt. Pratapų nuo 
Eržvilko. Prašo atsiliepti šiuo 
adresu: K. Pratapsa,453Broad 
way St., So Boston 27, Mass. 
U. S. A.

Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 

gimimo dienos iki bO metų
savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
remiami lietuvių kultūriniai reikalai.

Nariai gauna 
Iš Susivienijimo 
ištikti nariai ir 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite j centrine raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New Yoik 1, N. Y.

tzx'c.:

SOTUS ALKANAM PADĖK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTEDST. 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 sandelių. Pilnas draudimas.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60._ , , ,
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70P sv‘ oalt,’U. kX' m11 U

—————————— r3 sv. gr. kiaul. tauku 
Siuntinys Nr. 7 1 SV. šokolado
A. 10 sv.kv. miltų $2.50h sv. kavos
B. 20 sv.kv. miltų $3.901-------------------------
E, 9 sv. kiaul. t, $ 5.25|SiUnt. Nr. 12—$ 6.40 

12 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaul, tankų

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

Siunt. Nr. 11—$ 6.50 
5 sv. cukraus

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. 19'~$“9?95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
l sv. deg. kavos

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

Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado
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MONTREALIO IR JO APYLINKĖS VISUOMENEI 
PRANEŠIMAS.

1) Montrealio Apylinkės 
Valdybos ir Kontrolės Komisi 
jos rinkimai įvyks gruodžio 
14 d. ir rinkikų patogumui bus 
dviejose vietose:

a) Šv. Kazimiero parapijos 
salėje nuo 8 vai. iki 11,30 vai. 
ir b) Aušros Vartų parapijos 
salėje nuo 12 vai. iki 6 vai. v.

2) Į Montrealio Apylinkės 
valdybą balsuoti galima nedau 
giau kaip už 7 kandidatus ir į 
Kontroles Komisiją nedaugiau 
kaip už 3 kandidatus.

3) Rinkimų komisija rinki
kams duoda balsavimo lape
lius, vokus ir nurodo, kaip at 
likti balsavimą pagal paskelb
tas rinkimų taisykles „TŽ" nr 
„NL“ Nr. 38.

4) Rinkikai balsuoja turį 
18 metų amžiaus ir vyresni.

5) Rinkikas, gyvenąs už 
miesto ribų, balsavimą gali at 
likti paštu (rinkimų taisyklių 
18 paragrafas) ir kreipiasi į 
Rinkiminę Komisiją, kad išsiųs 
tų jam balsavimo lapelį ir bal
tą voką. Rinkiminiais reika
lais kreiptis į Rinkiminės Ko
misijos narį šiuo adresu: Mr. 
Petras Čipkus, 8143 St. Hu
bert, tel. GR 8363.

Kveičiame lietuvių visuome 
nę aktyviai dalyvauti rinki
muose ir tuo įrodyti, kad mums 
lietuviški reikalai nėra svetimi. 
Montrealio Apyl. Laik. Org.

Komitetas.
NAUJIEMS ATEIVIAMS

remti komitetas Montrely pra
nešė, pirmininko pasisakymu 
„Gazette“, kad prie Technikos 
Instituto jiems organizuojami 
specialūs kursai įsigyti specialy 
bei. Jiems vadovėliai bus iš
leisti 6-mis kalbomis. Tai yra 
taikoma daugiausia tų specialy
bių žmonėms, kurie savo specia 
lybių čia negali panaudoti.

KAIP SUTIKSIME 
NAUJUS METUS?

Pernai Naujuosius Metus 
KLT bei NL bičiuliai sutiko 
labai gražiai. Visi tose sukak
tuvėse dalyvavusieji buvo la
bai patenkinti ir ligšiol prisime 
na gražiu žodžiu.

Šiemet norima sutikti tokiu 
pat ar dar gražesniu būdu, 
bet tos salės, kurioje pernai 
buvo suruoštos sutiktuvės, sa 
vininkai atsakė: „Jūsų žmonės 
turi perilgus liežuvius. ..“

Teirautasi visur, bet visur 
tas pat atsakymas: galima 
ruošti, bet tiktai ligi 10 vai. va 
karo. Oficialios salės visiems 
duoda tą patį atsakymą — ligi 
10 vai. vakaro. Taigi, oficialio 
se, viešose salėse, Naujųjų Me 
tų sutikti neįmanoma taip, 
kaip mūsų žmonės yra įpratę 
Naujuosius Metus sutikti.

Liko tiktai vienas vieninte
lis būdas — Naujuosius Metus 
sutikti privačiu būdu. Taip ir 
bus daroma. Šiemet Naujuo
sius metus sutiksime organi
zuotai, bet privačiu būdu. Ta 
da niekas mūsų nevaržys, iš
skyrus bendras tvarkos taisyk 
les..

Sekančiuose numeriuose bus 
paskelbta, kur ir kokiomis są
lygomis NL ir KLCT ruoš Nau 
jųjų Metų sutikimą. Bet tam 
jau iš anksto organizuojamasi. 
Seimininkės jau projektuoja 
rhenue. Numatoma, kad Nau 
jųjų Metų sutikimas būtų pras 
mingas, iškilmingas ir kad vi-

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAIS 
tus - kostiumerius. Tam tiks
lui „NL“ jau priima šventi
nius sveikinimus — ir skelbi
mus. Galima ir telefonu: HE 
7920.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su centriniu apšildymu Rose- 
mounte 2 Avė, 7700, arti Jean 
Talon gatvės, su teise naudo
tis virtuve. Geras susisieki
mas Frontenac ir Belanger bu 
sais. Teirautis po 6 vai. va
karo ir šeštadienį-sekmadienį 

visą dieną.

PARDUODAMAS nedidelis 
SNACK BAR (užkandinė). 
Galima nupirkti su mažu įmo- 
kėjimu, likutis mėnesiniais 
mokėjimais. Teirautis 5826 

Monk Blvd., Montreal.

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

MA 1720
IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
iš 5-kių kambarių geromis są
lygomis, 211 — 5 Ave, Ville 
Lasalle. Teirautis galima ir te 

lefonu TR 8581.

si dalyviai būtų patenkinti. Ži
noma, bus gėrimų ir puikiau
sių valgių. Žinoma, ir šokiai. 
Bet įspėjama, kad dalyvauti 
galima bus tiktai iš anksto pa
reiškus norą. Tam tikslui se
kančiuose „NL“ numeriuose 
bus paskelbtos visos detalės ir 
vietos bei asmens, pas kuriuos 
galima bus užsirašyti.

JAU PASKIRTAS SPAU
DOS BALIUS

Jau pasamdyta salė ir jau 
paskirtas laikas, 
Spaudos Balius, 
šauniausis Montrealio lietuvių 
visų metų balius. Baliui data 
nustatyta 1953 metų vasario 7 
diena. Tą dieną visi Montre
alio ir kitų vietų lietuviai ma
loniai prašomi rezervuoti Spau 
dos baliui.

Kadangi Spaudos Balius pa 
prastai suruošia turtingą lo
teriją, tai visus „NL“ bičiulius 
maloniai prašome kas ką gali 
tai loterijai dovanoti. Būtų 
geriau, jeigu tai būtų padaro
ma iš anksto.

Loterijai jau pereitų metų 
Spaudos baliuje buvo pažadė
tos vertingos dovanos. Yra as
menų, kurie jau vasarą pasky
rė loterijai fantus. Visa tai 
saugoma turtingiausiai Spau
dos baliaus loterijai. Prašome 
sekti sekančiuose „NL“ nu
meriuose Spaudos baliaus ži
nias.

LAS RUOŠIA NAUJŲJŲ 
METŲ SUTIKIMĄ

LAS Monteralio skyrius jau 
yra išnuomavęs C. N. Recrea
tion Assn salę, 694 Cathcart 
St., kurioje ruošia šeimynišką 
Naujųjų Metų sutikimą — Ba 
lių. Dėl vietų rezervavimo mie 
lūs svečius kviečiame iki gruo 
džio mėn. 28 d. užsiregistruo
ti pas šiuos asmenis: P-lę Stan 
kūnaitę Onutę, telef. HE 7398, 
Valiulį Henriką 1435 St. 
Mark St. 6 ap., Baltuonį Pra 
na, telef. CL 2232, Čipkų Pet 
rą, GR 8363 ir Česeką Juozą, 
HA 6305 bei pas kitus LAS 
narius arba pakvietimų platin
tojus. Valdyba.

LIKVIDACINIS LIETUVIŲ 
NAMŲ SUSIRINKIMAS
Apie dvejetą metų veikusi 

vad. Lietuvių namų akc. b-vė, 
pardavusi žemės sklypus, skir
tus Liet, namų statybai, galu
tinai likviduojasi. Likvidaci
nis susirinkimas paskirtas šį 
sekmadienį, gruodžio 14 d., 3 
vai. po peitų, Ville Lasalle, 272 
— Pirmoji Avenue. Bus ati
duoti pinigai. Prašomi atsilan 
kyti visi, kas tam reikalui bu
vo kiek nors įmokėjęs pinigų.

GERI
Simpsono karutuvė St. Cat- 

herinėje dvigubai padidins sa 
vo parduotuvę, kas atsieis apie 
4 mil. dolerių.

Seagrams Ltd. spirito varyk 
la per praėjusius metus turėjo 
gryno pelno 70 mil. 533 tūkst. 
535 dolerius.

LANKĖSI MONTREALY
Iš Regay, Ont., srities miš

kų atvykęs kelias dienas Mont 
realy praleido p. Henrikas Ku
činskas, aplankęs daug pažįs
tamų.

Iš Sydney Mines, Nowa Sco 
tia, Montrealy pas pp. Jukne- 
lius lankėsi Marytė Grinevi
čiūtė. (p).

ŠACHMATININKAI 
VEIKIA

Ign. Žalys turėjo simultaną, 
kurį išvarė dukart, nes jam ko 
va buvusi per lengva. Prieš jį 
kovojo A. Puzarauskas, A. My 
lė, V. Valka, A. Lesinskas, R. 
Lukša ir V. Sirvydas. Ateinan 

i tis subuvimas AV salėje sek
madienį, 3 vai. pp.

; NEPASISEKĖ APIPLĖŠTI »
i Ville Emarde P. Jotkos krau 

tuvėn buvo įsibrovę vagys, ' 
tramvajų konduktoriai, tą 
stebėję, pranešė policijai, 

piktadarius pagavo.
SUGRĮŽO DR. E. 
ANDRUKAIT1S

Teko sužinoti, kad dr. 
Andrukaitis su kitais stipendi 
ninkais jau sugrįžo į Montre
alį ir vėl pradeda darbą savo 
ofice.

kada įvyks 
didžiausis,

BIZNIAI

ri

JAU METAS SUSIRŪPINTI
Kalėdos ir Naujieji Metai 

jau čia pat. Visuomenės vei
kėjai ir visokio verslo — viso 
kių biznių vedėjai, žinoma, 
norės pasveikinti savo klijen-

LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS
1952 m. gruodžio mėn. 14 dieną, 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.

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 kvarte- 

tas iš Detroito duos

KONCERTĄ
Maloniai kviečiame visus neoraleisti progos ir atsilanyti

į šj didelį koncertą.
Koncerto pelnas skiriamas Vokietijoje esantiems ligo

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

krautuvėse. Be to, Eatono Auditorijos kasoje.
Bilietų kaina $ 1,, $ 1,50, $ 2. L A S
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RŪBŲ IR PINIGINĖ RINKLIAVA.
Šio mėn. 13 d. nuo 3 iki 7 

vai. vak. Toronte Lietuvių Na 
muose (Dundas ir Ossington 
g-vių kampas) II aukšte dar 
bus priiminėjami rūbai ir pi
niginės aukos Vokietijoj liku 
siems mūsų tauteičiams su
šelpti. Manom, kiekvienam iš 
spaudė gailesčio ašarą, klau
sant šio mėn. 6 d. per radijo 
prof. kan. Končiaus įspūdžius 
apie šių dienų Vokietijoj liku 
siu mūsų tautiečių gyvenimą, 
nepalyginamą su gyvenimu 
prieš 3—5 metus.

Tad nors menkomis savo au 
komis sušvelninkim jų despe
ratišką gyvenimą. Teneatlie- 
ka nei vienas.
M. Liet. Bič. Dr-jos Toronto 

Sk. Valdyba.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS
PLANUS

miesto savivaldybės statybos 
skyrius jau patvirtino, todėl 
bažnyčios statymui kliūčių 
nėra.
SLA 236 KUOPOS NARIŲ 

ŽINIAI
Visiems, kuopos nariams pra 

nešama, kad 14 d. gruodžio m. 
2 vai. pp. Lietuvių namuose 
įvyks susirinkimas, kuriame 
bus renkama nauja 1953 m. val
dyba ir įvairios komisijos, tad, 
narių dalyvavimas būtinas. Su 
šiuo susirinkmiu, nariai, kurių 
mokesčiai yra užsilikę, prašo
mi susimokėti, kad išvengus ne 
malonumų ligos ar nelaimės at-

č veju.
Kiekvienam nariui žinotina, 

kad neužsimokėjus nario mokes 
čių už tris mėn. narys negali bū 
ti registruojamas pašalpos gavi 

; mui.
Ilgesnį laiką sirkusi narė p. 

S. Pundžiuvienė, po vidurių 
operacijos, jau pamažu sveiks 
ta ir stiprėja. Linkėtina, kad 
greičiau sustiprėtų ir grįžtų 
prie lietuviškųjų darbų, ku
liuose ji savo laiku buvo labai 
darbšti, (kor.).

SERGA LIETUVIAI
Stipriu nusilpimu susirgusi, 

, veikli ir pareiginga visuome
nės veikėja p. E. Jurkeviėienė- 
-Garbuzaitė, tebėra gydytojo 
priežiūroje.

; Linkėtina p. Jurkevičienei 
kantriai ir patvariai laikytis 

: gydytojo patarimų, o sustiprė- 
[ jus grįžti vėl prie gausių visuo 
; meninio darbo pareigų.

Sirgusi gripu, plačiai žino
ma gausiais visuomenės dar
bais p. E. Mankuvienė, jau pa 
sveiko ir savo širdinga talka, 
vėl tęsia visuomeninio darbo 
pareigas.

Po rimtos ir sunkios tulžies 
ir apendicito operacijos, jau 
grįžo iš Grace ligoninės namo 
p. E. Lorencienė ir pamažu 
sveiksta. Ponios Lorencienės 
nuoširdžios talkos, pasigenda 
ne viena organizacija. Reikia 
tikėtis, kad šeimai paaugus ir 
pačiai sustiprėjus, vėl jos tal
ka organizacijose bus teikia
ma.

Gruodžio mėn. 6 d. šv. Juo
zapo ligoninėje buvo padaryta 
vidurių operacija R. Benotui. 
Ligonis po operacijos jaučiasi 
gerai ir Dr. Valadkos rūpes
tingai globojamas neužilgo li
goninę mano galėsiąs apleisti.

(kor).

ŠEIMOS STUDIJŲ 
PASKAITAS

Toronte gruodžio 5—6 dieno
mis skaitė J. E. vysk. V. Buz 
gys, Iz. Matusevičiūtė ir J. 
Matulionis. Paskaitas suorga
nizavo L. Katalikių moterų d- 
jos Toronto skyrius.

LANKĖSI BALFo 
PIRMININKAS

J. B. Končius, padaręs 
tremtinių šelpimą pranėši-

ŠEŠTADIENINĖS LIETUVIŲ MOKYKLOS KALĖDŲ 
EGLUTĖ.

1953 m. sausio mėn. 3 d. 
(šeštadienį) 5 vai. vakaro šeš
tadieninės lietuvių mokyklos 
tėvų komitetas Aušros Vartų 
parapijos salėje ruošia vaiku
čiams įdomią Kalėdų eglutę, 
į kurią atsilankys ir lietuviš
kas Kalėdų Senelis. Kalėdų Se 
nelis galės duoti dovanų tik 
tiems vaikams, kurie bus iš 
anksto užregistruoti. Todėl 
visi tėvai prašomi užregistruo 
ti savo vaikus iki š. m.- gruo
džio mėn. 21d. pas šiuos asme 
nis: 1) Mok. vedėją mok. A. 
Ališauską, 357, 8 Ave, Ville 
Lasalle; 2) Mok. B. Lukoše
vičienę, 6951, Mazarin Str., 
Ville Emard, Telef. HE 7877. 
3) P. agr. J. Šipelienę, 940 Os 
borne Ave., Verdun. Telef. TR 
7673; 4) P. E. Gribaitenę,
1212 Allard Ave, Verdun.

Lankančių mokyklą vaikų 
tėvai prašomi registruoti savo 
vaikus asmeniškai pas atitin
kamo skyriaus mokytoją. Tė
vai, kurių vaikai dar nelanko 
mokyklos, registruoja savo 
vaikus pas vieną čia išivardin 
tų asmenų.

Atkreipiame dėmesį, kad 
laiku neužregistruoti vaikučiai 
negalės gauti iš Kalėdų Sene
lio dovanų.

Tėvų Komitetas.

DVI STAIGMENOS
Lapkričio 29 d. p. p. Genei 
Jonui Petruliams (verdunie- 

vedybinio 
sukakčiai paminėti

bet 
pa- 
ku-

E.

ir 
čiams) jų 15 metų 
gyvenimo 
jų bičiuliai surengė šaunią va 
karienę CKVL salėje. Daly
vaujant per 100 asmenų, pp. 
Petruliai buvo gražiai pasvei
kinti ir apdovanoti.

Šemininkių pp. Janulionie- 
nės, E. Mačionienės, Zubienės, 
Matulevičienės, Rasimavičie
nės, M. Mačionienės ir kt. ska 
niai pagamintais lietuviškais 
valgiais besivašindami, svečiai 
linksminosi iki 2 vai. nakties.

Ponai Petruliai yra susipra
tę lietuviai, daug padėję nau
jiesiems ateiviams, todėl ir jų 
pagerbime dalyvavo daug ne 
tik senųjų, bet ir naujųjų atei
vių. (z)

Gruodžio 6 dieną pp. Cilerių 
ir pp. Pelikauskų iniciatyva bu 
vo suruošta šauni staigmena 
ponams Zieniams — paminėti 
jų 20-ties metų vedybines su
kaktuves. Dalyvavo per 100 
asmenų. Jubiliatams pareikšta 
daug sveikinimų, gražių linkėji 
mu ir įteikta gražiu dovanu.

(PA

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
REIKALAI

Iždininkas Pr. Šimeiaitis 
praneša, kad Montrealy Įsistei
gė 3 rėmėjų būreliai — LVS 
Liaudininkų Klubo, Ateitinin-

kų ir LASo.
Šv. Kazimiero parapijos baž 

nyčioje praėjusį sekmadienį 
skautės I. Šipelytė, S. Pakuly 
tė ir N. Kličiūtė Vargo mo
kyklos šelpimo reikalams su
rinko 56,35 dol. Dėkojama 
klebonui kun. J. Bobinui ir 
rinkėjoms.

Sudbury, Ont., p. Rimkevi
čiaus iniciatyva susidarė nau
jas rėmėjų būrelis.

P. Jurgučio vedamas rėmėjų 
būrelis susimokėjo iki NM vi 
sus mokesčius ir I. Kačinskai- 
tės intencijai suaukojo 20 dol. 
ekstra.

P. Irlikis Vargo mokyklos 
reikalui paaukojo 10 dol.

Už Vargo mokyklos ženkle 
liūs surinkta paskutiniu metu 
26,10 dol., kurie išsiųsti VLB 
Kr. Valdybai.

MERGVAKARIS IR 
GIMTUVĖS

Petronėlei Matusevičiūtei, 
kuri išteka sausio mėn., drau
gės suruošė gražų mergvaka
rį.

Teresė ir Martynas Zavads 
kiai susilaukė gražios dukters.

SERGA TAUTIEČIAI
P. Gasiūnas dar nedirba, bet 

pamažu taisosi. Birutei Mali 
nauskienei padaryta operacija. 
Susirgusios yra B. Deacair, M. 
Pelekauškienė, M. Laurinaitie 
nė ir P. Bizokas.

PASIUNTĖ SIUNTINIUS
Ponios Vieraitienė ir Gudie 

nė pasiuntė Vokietijoje vargs
tantiems siuntinius 64 sąrašo 
nr. — Magdei Valaitytei ir p. 
Rusinas pasiuntė 17 sąrašo 
nr. — p. Juozaičiui, p. IVIekš- 
riūnienė pasiuntė 49 numeriui. 
Bet dar daugelis siuntinių lau 
kia. . .

D. L. K. VYTAUTO 
N. KLUBO

valdybon išrinkti:
Vicep. V. Naujokas — 307 b., 
Sekret. J. Džiaugys . . . .255 
Direktoriais K. Ambrasas 374, 
A. Greibus ......................... 408,
J. Balsys ............................323,
J. Skinkis ........................ 445,
S. Virbalas .................... 410,
Revizijos. Komisijon:
P. Paukštaitis .................282
I. Skikas .............................. 335
P. Botyrius ..................... 338

Balsavo 172 asmenys, kurių 
klubas turi apie

BAŽNYTINIAI
Šv. Kazimiero parapijos baž 

nyčioje ateinantį sekmadienį 
pamaldos būsią laikomos pran- 

> cūzų kalba, nes paskirta pran
cūzų šv. Roberto parapija. Ga 

i Įritinai klausimas paaiškės su- 
■ grįžus kardinolui iš Romos,

kan. 
apie 
mų.
„CARITAS“ KOMITETAS 
šalpos reikalams surinko per 
100 dolerių, kurie bus panau 
doti Kalėdų švenčių proga.

TRYS MIRTYS
Šiomis dienomis Toronte mi 

rė du lietuviai: lapkričio 28 
dieną mirė Kazimieras Jurcas 
ir lapkričio 30 d. mirė P. Ku- 
dulienė. Abi mirtys seniau 
Kanadon atvykusių lietiuvių.

Pirmasis turėjo 62 m., antro 
ji 70 ir gruodžio 3 d. miręs V. 
Paulauskas 96 metus amžiaus.

350.

REIKALAI

DAINOS DRAUGIJA, 
turėdama daug prašymų iš Vo
kietijos, kreipiasi į tautiečius 
aukų, kurias galima įteikti tam 
reikalui lietuvių valgyklose ir 
krautuvėse, be to, visoms „Dai 
nos“ d-jos narėms.

SUSITUOKĖ
Lietuvių parapijos bažnyčio 

je susiauokė: Irena Grunsky- 
tė su Petru Čiurliu ir Stasė 
Macijauskaitė su Pranu Bas
čiu.
TORONTO ATEITININKAI 
savo kolegai; atsidūrusiam Vo 
kietijoje sunkiose sąlygose, 
surinko 30 dol.

Dr.A.VALADKA
GYDYIOJAS ir CHIRURGAS 

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

tarimą tel. ME 2933

apie kovo mėn.
Aušros Vartų parapijos kle

bonijoje gaunamos Kūčių plot 
kėlės. Šią savaitę Ville Emard 
vyksta kalėdojimas kasdien 
nuo 5 iki 10 vai. vakaro.

Katalikybės centras, pasky
rus arkivyskupą J. E. P. Leger 
kardinolu, iš Quobeco perke
liamas į Montrealį, kaip di- 
džiausį ir judriausi Kanados 
miestą.

LANKOSI AMERIKOJE
Praėjusį savaitgalį į JAV 

yra išvykę pp. Sirvydai ir p. 
Kvietytė. P. V. Sirvydas jau 
sugrįžo, bet ponia dar kuriam 
laikui ten pasiliko, o p. Kvie
ty tė nori apsipažinti New Yor 
ke su moderniuoju šokiu.
/e®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®©©®®®®®®®®®4^ 
"j PARDUODAMAS NAMAS

I Mūrinis, 24 dideli kambariai sudaro 5 apartmentus, su 
virtuvėm ir voniom. Visur parketas. Radijatoriais ap
šildymas. Stoner. Didžiulis sklypas, ant jo galima dar 
įvairius pastatus pastatyti. Geroj „Sunnyside“ reziden- 
cinėj vietoj. Nors vidus reikalingas mažo pagražini
mo, tačiau 3 apartmentai išnuomoti dar 1 metams ir duo 
da 350 dol. pajamų į menesį. Labai apsimokantis ir ge
ras pirkimas. Senutė savininkė išvyksta Kalifornijon.

Prašoma kaina $ 24.000. Grynais apie $ 8.000.
Turime pardavimui Įvairiausia kaina namų, valgyklų, 
krautuvių. Tamstoms miela padės nusipirkti

DR. J. KAS K E LIS
Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648

R. TESLIA REAL ESTATE, 
575 Queen St. W. Toronto.
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Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- >į) 
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- ii; 
bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti i' 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- ( 
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- jį! 
pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe- j!' 
cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose. «'

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. į

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