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Pasaulinė įvykių savaite
KOMUNISTAI OFICIALIAI JRODĖ, KAD JIE TAiKOS 

NENOR'
mas, būdingas visiems totaliz- 
mams,
ATLANTO PAKTO DALY

VIUS JUNGIA
dar stipriau kaupti ir glausti 
jėgas. Bet šis reikalo suprati
mas išsiplečai ir plačiau pašau 
lyje. Jis dideliu aidu nuaidė
jo per visą pasaulį, ir visiškai 
nustelbė Maskvos suruoštus 
„taikos kongresus“ Vienoje ir 
kitur.

Į šį dramatišką faktą atsihe 
pė net Etiopijos karalius Hail 
Salasi, kuris pareiškė, kad

ABISINIJA DĖSIS PRIE 
ARTIMŲJŲ RYTŲ TAIKOS 

PAKTO,
jeigu jis bus sudaromas Atlan
to Pakto rėmuose. Visiems pa
sidarė aišku, kad Maskva kala 
ginklus ne taikai, bet puolimui 
palaikyti, karams vesti, dar> ti 
užpuolimus ir visais šonais ir 
visais būdais plėsti agresiją, ku 
riai begali pasipriešinti tiktai 
organizuotas laisvasis pasaulis, 
suderinęs visas jėgas.

Reikia labai suabejoti, kad 
ir arabų pasaulis, kurį, kursty 
damas antisemitizmą ir kelda
mas jo neapykantą Izraelio 
valstybei, bando sau laimėti 
Stalinas, — kad ir jis dėsis su 
Maskva, kuri visoms tautoms 
neša tiktai vergiją ir skurdą. 
Abisinijos pasisakymas gali 
būti pranašingu ir arabų ša
lims.

Tačiau

PLEČIAMASIS SOVIETŲ 
ANTISEMITIZMAS

įgauna tikrai būdingą formą. 
Jau ir Lenkijos komvaldžia ap 
kaltino Izraelio atstovą kurs
tant žydų sionizmą. . . Todėl 
jau ir Lenkijoje galima laukti 
žydų bylos, kurioje galva at
sakys Gomulka ir kiti Mask
vai nepalankūs „maurai“, at 
kakliai Lenkijoje rūpinęsis įves 
ti sovietinę santvarką. Gal ir 
Gomulka bus pripažintas žy
du ir pakartas.

Ne be pagrnido sutartinai
MASKVOS ANTISEMITIZ

MĄ PASMERKĖ
ir Trumanas ir Eisenchowe- 
ris, abu vienan balsan paieiš- 
kę, kad antisemitizmas yra an- 
tjkultūrinis ir antižmoniškas 
reiškinys, kuriuo šiais laikais 
tenka tiktai stebėtis ir apgai
lestauti. Deja, Rusija tuo jau 
yra pagarsėjusi nuo caro lai
kų. Rusijoje antisemitizmas 
klestėjo caro laikais, laikyda
masis šūkio: „bei židov — spa 
sai Rossiju“, jis įgauna savo 
klestėjimą ir diktatoraius Sta
lino laikais.

Antisemitizmas yra bjaurus 
kaip ir kiekvienas šovinistinis 
ir su žmogaus garbe nesuderi 
namas reiškinys. Nenuostabu, 
kad ab uJAV prezidentai at
virai palaikė Amerikoje, New 
Yorke, įvykusį žydų suruoštą 
protestą prieš Stalino keliamą 
antisemitizmą.

Minint Maskvos sukeltus 
dėl Korėjos taikos atmetimo 
reiškinius, tenka suminėti nau 
jus Europos vidurio bei Bal
kanų valstybėse vykstančius 
faktus. Maskvai grasinant 
nauju Europai karu.

VIDURŽEMIO JŪRŲ PA- 
KRAČŽIAIS ORGANIZUO

JASI PASIPRIEŠINIMAS 
AGRESIJAI.

Graikija sutarė su Jugosla
vija, Graikija sutarė ir su Tur 
kija. Dabar Jugoslavijoje lan 
kėši Turkijos karinė delegaci
ja, kurios pirmininkas pareiš
kė, kad naujos agresijos atve
ju nė vie 1a valstybė negalės iškasė kalkėms duobę, mokyk- 
iikti stebėtoja, bet turės akty- las lanko visi mokiniai (mat.

Praėjusi savaitė buvo ne vi
sai paprasta savaitė. Ją gali
ma budinti kaip

TARPTAUTINĖS KRIZĖS
SAVAITĘ.

Prieš tai Jungtinių Tautų Or 
ganizacijos (trumpai — JTO) 
pilnatyje vyko didelės laisvo
jo — vakarų pasaulio kovos 
su totalistiniu - komunistiniu 

'pasauliu. Išore tos kovos ne
atrodė baisios, bet esmėje, sa
vo vduje būsena — didžiai tra 
giškos, kas ypač išryškėjo tik
rai dramatišku finalu. Tai bu
vo laisvojo — vakarų pasaulio 
diplomatinės kovos su totalis
tiniu komunizmu dėl taikos.

Vakarų pasaulis pasiūlė vi
sus galimus žmoniškus kom
promisu; ir padare visas gali
mas nuolaidas, kad tiktai Korė 
uos karas būtų baigtas, bet to- 
talistinis

uomUNIZMAS VISUS 
TAIKOS PASIŪLYMUS 

ATMETĖ.
Šis dramatiškas kelis mėne

sius trukusių pastangų už tai
ką pasibaigimas dar kartą ir 
jau galutinai įrodė visam pa
sauliui, kad sovietai yra prie
šingi laikai. Dar kaitą, bet 
si Kartą jau nepaprastai ryš
kiai, sovietai įrodė, kad

MASKVAI KARAS YRA 
BŪTINAS.

Maskva be karo negali lai
kytis. Maskva taikos nenori. 
Kiaskva visus taikos pasiūly
mus atmeta. Ji patenkinta, 
kad karas (jau ne vienas, jos 
pakurtas) vyksta ir jo ji ne tik 
tai nebaigia, bet visomis jėgo 
mis jį tiktai palaikys. Nėra kas 
nei kalbėti apie Kiniją, kuriai 
JTO oficialiai pranešė JTO pil 
naties nutarimus ir pasiūly
mus baigti Korėjos karą, — ji, 
Maskvos diriguojama, žinoma, 
negalėjo gi priimti taikos pasiū 
lymų. Kinija taikos pasiūly
mus atmetė.

Tagi, šį bandymą reikia lai 
kyti tokio ryškumo, kuris jau 
niekam nekelia abejojimų, kad 
Korėjos karas žmoniškomis są 
lygomis baigti nėra jokių vil
čių, nors ir be to jau buvo aiš 
ku, kad Maskva ne tam pakū
rė Korėjos karą, kad jį baigtų.

Šie faktai įrodė, kad

ŽMONIJA PASTATYTA
PRIEŠ DILEMĄ:

arba nusilenkti visuotinę vergi 
ją nešančiam sovietiniam toto- 
lizmui, arba jį, kaip ir daugelį 
pasikėsinimų prieš laisvę ir hu 
maniškumą, nors ir didžiausio
mis aukomis, bet atremti visu 
įtikinančiu stiprumu.

Ryšium su tokiu ryškiu so
vietų noru kurstyti ir tęsti ka 
rus, didelį nusivylimą išgyve
no ir viešai jį pareiškė Indijos 
premjeras Nehru, kuris Indijos 
parlamente, nežiūrint savo di
delių nuolaidų ir tikro noro 
pasiekti kompromiso būdu tai
kos Korėjoje, pripažino, kad

MASKVA TAIKOS NENORI
Toks griežtas Maskvos nusi 

statymas tęsti Korėjos karą ir 
jos žūtbūtinis noras būtinai ka 
■riauti, gal, pirmą kartą po 
Antrojo Pasaulinio kai o taip 
ryškiai paaiškėjęs, jau yra da
vęs ir savo 'vaisių.

Pirmiausia, posėdžiavusi At 
ianto Pakto Taryba, baigdama 
savo darbus, kurie vyko, JTO 
kovų už taiką fone, Maskvai at 
metus Korėjos taiką, nutarė 
imtis visų galimų priemonių 
gintis nuo užpuoliko, kuris jau 
viešai pradeda grąsinti. Toks 
Maskvos bekompromisišku-

MIELUS SKAITYTOJUS. BENDRADARBIUS, PLA 
TINTOJUS, RĖMĖJUS IR VISUS KANADOS LIETU 
VIUS SVEIKINAME KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LIN 
KIME GERIAUSIOS SĖKMĖS! KLCT ir NL.
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viai dalyvauti pasipriešinime. 
Ir čia reiškiasi sutarimas. Įkan 
din šiam lankymuisi, Graikijo
je netrukus lankysis Italijos 
ministerių pirmininkas. Tais 
pačiais rekalais. Ir čia mato
me, kad Maskvos agresija ke
lia visuotini susirūpinimą ir vi 
suotinį jos smurtui pasiprieši 
nimą.

Yra visai aišku, kad šie įvy 
kiai vystosi natūraliai ir ge
rais tempais. Iš kitos pusės 
Maskvos smurtas net ir ūkinė
je srityje Įgauna desperatišką 
formą. Maskva bando likviduo 
ti visokį pasipriešinimą jos už 
mačioms. Įkandin tam siekiui, 
ji mobilizuoja kapitalą, atimda 
ma iš darbo žmogaus paskuti
nius skatikus, nes
SOVIETUOSE PASKELBTA 

MILIARDŲ PASKOLA, 
kurią turi sudaryti ne kas ki
tas, kaip darbininkija, iš ku
rios „laisva valia“, bet bekom 
promisine prievarta iš algų iš 
skaitomi pinigai tai karo rei
kalams paskolai.

Kai taip beatodairiškai Mask 
va eina savo keliu, JTO pilna
tis priėmė dar kartą rezoliuci 
ją, kuria reikalaujama, kad
SU AUSTRIJA TURI BŪTI 

SUDARYTA TAIKOS 
SUTARTIS

ir iš jos būtų išvestos okupa
cinės kariuomenės. Žinoma, 
Rusijos delegacija ir jos sate
litai balsavo prieš šitą rtzoliu 
ciją. Maskva juk iš niekui dai 
gera valia nepasitraukė. Ne
pasitrauks ji ir iš Austrijos.

Tačiau visi šitie faktai rodo, 
kad šiemet žmonija Kalėdas 
ir Naujus Metus sutiks jau aiš
kios agresijos ženkle.

— Korėjoje vyksta žymios 
kovos, nor soras tam ir nepa
lankus.

— Eisenhovveris tariasi su 
MacArthuru dėl Korėjos.

— Čekoslovakijos premje
ras Zapoteckis veisai pripaži
no, kad ūkininkai ir darbi
ninkai priešinasi sovietinei 
santvarkai.

KANA DOS LIETUVIAMS
Sesės ir Broliai,

Ir vėl vieni metai baigia savo dienas. Tai buvo nelengvi 
metai. Lietuvių tautos kančios dar vienais metais pailgėjo.

Bet ir vėl kyla vilties kibirktis — o galgi šie ateinantieji
tai ir bus paskutinieji?

Kanados lietuviai sa o likiminėj kelionėj šiais melais pra 
dėjo naują jų bendro gyvenimo lapą. Jie įėjo į naujo organi
zacinio susitvarkymo laikotarpį — yra nauja pilna lietuvių 
bendruomenė. Kiekvienas lietuvis yra jos narys. Taigi, mes, 
šio krašto lietuviai, baigiam senuosius ir pradedam naujuo
sius kaip vienos šeimos nariai, o tuo pačiu ir nariai visos lie
tuvių šeimos, plačiai išbarstytos po visą pasaulį.

Įvairiais laikais, įvairiais tikslais mes apleidome savo Tė
vynę. Gavę šiame svetingame krašte — Kanadoj — pastokę, 
duonos ir laisvės, mes, tuo dar nesitenkindami, jungiamės ir 
savo tarpe, sudarydami š.ame krašte mažą tautos dalelytę. 
Mūsų gyvenimas sotus, laisvas, negrėsmingas. Mes laisvai ap- 
sidedame pareigomis, nes mes, būdami laisvi ir sotūs, supran
tame, kas tai yra alkis ir kas tai yra vergija. Mes dedamės 
ir prie to didžiulio darbo, kuris eina mūsų tautai iš okupantų 
spąstų išlaisvinti.

Mes susiorganizavome, kad sujungtomis jėgomis pakel
tum kovą už laisvą Lietuvą, kaži nuolat primintum laisviems 
žmonėms, jog ir šiandien dar yra kraštas, kur neskamba dai
nos ir kur juokas yra užmirštas. Skausmų dejonės ir raudos ai 
di mūsų mielam krašte. Tik ir jų negirdi laisvasis pasaulis. 
Tai ir yra mūsų, gyvenančių laisvuose kraštuose, pareiga per
duoti kenčiančios tautos skundą.

Kanados lietuviai visada jautriai atsiliepia į savo tautos 
paraginimus. Tvirčiau suglaudę savo eiles, mes dar stipriau 
ir vieningiau remsime savo tautos išlaisvinimo aspiracijas, ge
riau paremsime vargstantį lietuvį, kur jis bebūtų. Vienysimės 
savo troškimuose ir ugdysime savo galias bendrai kovi už 
geresnį lietuvio rytojų.

Ir vėl pasikarto jaut tai didingai misterijai, kada dangus 
jungiasi su žeme, kada dangaus ir žemės Valdovas ateina da
lintis su žmogumi jo vargais ir skusmais, kada ateina jo iš
traukti iš tamsios nevilties, kada nuo gyvenimo scenos nueina 
senieji, tiek vargo suteikę žmonijai metai ir ateina vilčių ku
pini naujieji 1953 metai, — mes, šio krašto letuviai, vienyki- 
mės viena mintimi, prisiminkim vienas kitą, prisiminkim sa 
vo brolius po pasaulį išblaškytus, savo žemės sargyboj pasi 
likusius, ir linkėkim vieni kitiems viso to, ko taip trokšta 
laisvas žmogus.

O mūsų tautos tamsioji naktis lyg ir rengiasi aušti. Pa
saulis blaivėja. Supratimas pavojų, kurie ištiko mūsų tautą, 
plinta ir auga. Laisvosios tautos pradeda kalbėti ir drąsiau, 
ir kiečiau. Ne tik kalba, bet ir ruošiasi lemtingiems žygiams. 
Tikėkime, kad ateis pavasaris ir pavergtoms tautoms.

PLB Kanados Krašto Valdyba, svekindama visus Kana
dos lietuvius, linki nepamesti vilčių, nenustoti tikėti į laisvą 
lietuvių tautos prisikėlimą, linki visiems bendrai ir kiekvenam 
atskirai ir asmenikos laimės, sveikatos, pasisekimo visuose 
darbuose ir užsimojimuose.

Naujus metus pradėkime su nauju ryžtu, su tvirtu ge
resnių dienų tikėjimu!

PLB Kanados Krašto Valdyba.
1952 m. gruodžio mėnuo 
Torontas, Kanada.

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
LINKSMAS KOLCHOZUO SE GYVENIMAS BE DUO- 

DRUSKOS.
kitur ne visi gali lankyti, nes 
neturi apavo), laukia motori
zuotų pjautuvų ir ruošiasi apy 
linkėj atidaryti krautuvę.

Druskininkai. „Vienybes“ 
kolchozo pirm. Bagdonas prieš 
dvejus metus įsteigtame kol
choze dirba vien augšta tary
bine technika, už darbadienį 
moka po 6 svarus grūdais ir 
pokeliui machorkos žada 2 rub 
liūs. Vine, ir J. Stakauskai ga
vo net po 2 to grūdų, stat. bri 
gadininkas Bumeika šuoliais 
neriasi apie tvartus. Septyn
metėj mokykloj mok. Aibardai 
tė ir Tašėta moko tėvus ir jų 
vaikus.

Rusnė. Žvejys Svirblys ži
no, kas jį išvadovo iš skurdo, 
davė 2 klubus, 
gatves, šimtus 
nų ir į palėpes 
irus dviračius, 
nepažino žuvų 
chanovos ir Michniov'os.

Užventis. Šaukėnų M'i’S 
traktoriais Jurkšatis ir Dimit- 
rijev užarė 30.000 ha kvailių

NOS IR
Kėdainiai. Rajono partinis 

sekretorius Jesaitis giriasi pa
siekęs žymių laimėjimų, sujung 
damas 9 7,6 proc. rajono ūkinin 
kų i 96 stambius kolchozus. 
1951 m. tebuvo mechanizuota 
vos 53 proc. rajono žemės ūkio 
darbų, 
proc.
plėšią iki 150 vietų, dvi, po 20 
vietų, ligonines jsigysiančios 
ir rajono apylinkės; be šių, ra
jone, veikią šimtai ligoninių. . . 
po vieną vietą. . .

Maskva. Lenino kalnuose 
statomam universitetui geriau 
šiai tinka Jonavos baldų dirb
tuvėse gaminti baldai; iš Joną 
vos baldus siunčianti Ap. Ma- 
rinkova ir Maskvoj statomam 
viešbučiui „Kolosej“. Rusijoj 
tokių baldų niekas nemoka pa
daryti.

Širvintai. Pamūsės ap. kol
chozai vetoj svajonių apie gerą 
gyvenimą, gavo raud. vėliavė
les, pasistatė rankinę plytinę,

o 1955 m. būsią 85 
Kėdainių ligoninę pra-

4 mokyklas, 2 
siuvamų maši- 
vakaiais xelia- 
Anksčiau jis ir 
rūkytojų Bre-

akims dumti miglų.
Simnas, Rudamina, Veisėjai, 

Seirijai ir Leipalingis. Kas gy 
vas ivyko į Lazdijų rajoną dar 
bulviakasio darbams. Apylin
kių ežerai dar nevisai užšalę, 
kas pailgino kelionę.

Klaipėda. Laivų remonto 
dirbtuvėse, metalo stokos ver
čiamas, 
gaminti 
pritaria 
Višniov

Nida.
artelės nario Krišmanio gran
dis pagavo 256 pūdų žuvų. Iš 
lipo į krantą Krišmanis, labai 
susimąstęs, ir klausia savo 
grandininkus: 
me namo?" Tyla, 
lesim uz majam?“ 
jo latviškai ir staiga pabudo, 
kiek susigėdo ir atsiprašė: „iz 
vinite, ja durnai po...“, „Levi
ni ir ty , „Pograničnik“, moju 
ošibku.. .”

Ignalinos „Za pokoj“, Sven 
čionių „Štandart červony“ ir 
Jonavos „Wilja“ kolchozų di
delė dalis gyventojų, lietuvių, 
priversti klausytis iš iddijo 
skambančių lenkiškų dainų; ne 
geriau yra ir Vilniaus rajono

kom. Jakovlev pasiūlė 
ketaus guolius, jam 
ir kalvių cecho virš, 
ir kom. Borčiakov.

„Pasieniečio“ žvejų

ir klausia
: „Galbūt, vyasi 

„Varbūt, 
- pakarto

ORO PAŠTU Iš TREMTIES 
aktualijos.

Kaip teko sužinoti iš kovos 
veiksnių, gruodžio pirmoje pu
sėje Tautos Fondo valdyba tu 
rėjo esminės reikšmės posėdį, 
kuriame pasisakė, kad Kanado
je paliekama veikti ir toliau 
Tautos Fondo Atstovybė, ku
riai su visais padaliniais už 
gražų darbą reiškiama nuošir
di padėka, kaip ir visiems Ka
nados lietuviams už duosnumą 
ir pritarimą Lietuvos išlaisvini 
mo kovoms ir pastangoms. Ta 
pačia proga KLB Kr. Valdyba 
prašoma remti TF ir pačiai pri 
sidėti 40 proc. bendruomenės 
pajamų.

Vlike gi šventinės nuotai
kos šiemet geresnės, nes susi
daro darbingesnė ir vieninges- 
nė atmosfera. (hij).
GYVENIMAS KOMUNISTŲ 

ROJUJE
Lietuvos okupantų komunis 

tų oficiozas „Tiesa“ skelbia, 
kad kolchozuose darbininkai 
už darbo dieną gauna nuo 3 
iki 8 svarų rugių ir nuo 30 ka 
peikų ligi 4 rublių pinigais. O 
svaras duonos kainuoja apie 1 
rublį, svaras sviesto apie 20 
rublių, svaras kiaulienos apie 
10 rublių, kostiumas prastos 
medžiagos apie 1.500 rublių, 
pora pusbačių apie 200 rublių. 
Toks gyvenimas komunistų ro 
juje.

EVERESTAS 
NENUGALIMAS.

Šveicarų alpinistų ekspedici 
S pakartotinai bandė pasiekti 

imalajų kalnų augščiaiuią pa 
šaulyje viršukalnę — Everestą. 
Ekspedicija buvo gerai pasi
ruošusi ir puikiai kopė Į vir
šukalnę. Kai ligi pačios Eve
resto viršūnės beliko tiktai apie 
ketvirtis mylios, vėliau dar ma 
žiau — jau tiktai 3 ar 2 šim
tai pėdų, juos buvo pasiryžę 
nugalėti 3 alpinistai. Deja, visi 
trys žuvo. O Everestas tebesi 
didžiuoja kaip nugalėtojas vi
sų ligšiolinių žmogaus pastan
gų į jį įkopė.

NL” PLATINTOJAI 
PAGAL TAŠKUS:

15 
69 
41
44/2 
39‘/j 
19J4 
27
15 
14
13/2 
10 
32

9
7 
6
5 
3
5 
5
5

Br. Mozūras
A. Gerdžiūnas .. 
J. J. Juškaitis . .. 
J. Skaržinskas .. . 
P. Januška ...........
E. Gumbelevičius 
J. G. Skaistys . . . 
J. Parojus .........
J. Šalaviejus . . . 
St. Kasparas . . . 
A. Kojelaitis . ...
J. Šarapnickas .. .
E. Smilgis .........
K. Andruškevičius
J. Janulaitis.........
O. Indrelienė . .. 
A. Frenzelis
Z. Jackevičius 
H. Adamonis . . . 
J. Leknickas

kolchozuose „Volga“, „M. 
Gvardija“ ir kituose, kur be per 
traukos skamba „o Staline 
mudrom, radnom i liubimom 
perekresnuju piesniu pajot vies 
kolchoz“. Bet duonos ir drus
kos labai trūksta.

Zarasai. Gegužių ir Stelmu
žės apylinkių gyventojai susi
metė j 39 meno ratelius.
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ARKIVYSKUPO METROPOLITO
Juozapo Skvirecko

ŽODIS TIKINTIESIEMS KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 
PROGA 

džiaugsmo žiburėlių, 
sniegas dengs mūsų 
Dievo namus, bet dvasia lygiai 
atgims Užgimimo džiaugsmu. 
Čia galėsime gražiausiai pa
sveikinti gimusį Kūdikėlį ir 
Jam padėkoti už praeitas die
nas, Jam galėdami pavesti vi
sus mūsų ateities reikalus, Jam 
paaukosime savo kenčiančią 
Tėvynę, savo kankinius brolius 
Lietuvoje ir Sibire, Jam pasa
kysime visus mūsų troškimus 
ir siekius ir tikrai nebūsime ap 
vilti. Juk Jis atėjo pasaulin 
Jo išganyti ir atvesti į amžiną 
laimę.

Mes norime pasveikinti jus 
ir su krikščioniškais naujai
siais metais ir palinkėti vi
siems, kad Dievas laikytų jus 
visus savo ypatingoje globoje 
ir savo malonės pagalba pa
rėtų jums siekti krikščioniško
jo tobulumo, Tėvynės laisvės 
it! nepriklausomybės.

Melskitės nuolatos, kad Die 
vas laimintų ir mus, ir mūsų 
brolius išsklaidytus, vargus ir 
kančias nešančius ar tai toli
muose ištrėmimo kraštuose, ar 
vargstančius tėvynėje, ar ra
miau gyvenančius kad ir sveti
mose šalyse. Jei Dievas bus su 
mumis, tai tikėkimės, kad Kū
dikėlio Jėzaus pagalba atneš 
mums pagalios naujos paguo
dos, stiprybės ir vilties“.

Elta.

METŲ

Kauno arkivyskupas metro 
politas J. Skvireckas, šiuo me 
tu gyvenąs Zamso vienuoly
ne prie Landeco, Austrų Tiro
lyje, išleido į tikinčiuosius ga 
nytojinį laišką, kuriuo išblaš
kytiems po visą pasaulį lietu
viams katalikams siunčia savo 
sveikinimą ir ganytojo laimini 
mą.

Nusakęs Kristaus gimimo ir 
religinių naujųjų metų reikšmę 
tikintiesiems, savo ganytojinį 
laišką taip baigia: „. . .Gal ne
aplankys jūs, kaip Tėvynėje, 
lietuvis kunigas ir negiedos 
tradicinės giesmės: „Sveikas, 
Jėzau, gimusis“. Gal nepa
sieks jūsų visų ir tradicinė Kū 
čių plotkelė, taip gražiai sim
bolizuojanti sakramentinių ma 
lonių gausybę, bet vis dėlto ti
kime, kad kur tik bus katali
kiška lietuvių šeima, Kūčių va
kare susirinks ji visa prie bend 
ro stalo, bendrai pasimeldę į 
gimusįjį Kūdikėlį, pasveikinę 
vienas kitą, katalikų papročiu 
žvelgs į vakarinę Betliejaus 
žvaigždę ir po susilaikymo ir 
apsimarinimo dienos valgys 
pasnyko valgius .

Kūčios juk tai šeimos šven
tė — pokylis! Koks gražus tai 
mūsų tautos turtas! Neleiski
me jam išnykti ir pražūti. Bū 
kime lietuviai, ištikimi savo tė
vams. Nepamirškime ir Ber
nelių mišių, tų paskutinių

Gal ne 
kelius i
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Mūsų kenčiančius seses ir brolius Sibiro taigose ir 
vargstančius pavergtoje Tėvynėje, 

mūsų Gerb. bendradarbius, talkininkus ir rėmėjus, 
mūsų brangiuosius hamiltoniečius - lietuvius 

nuoširdžiai sveikiname KRISTAUS GIMIMO ŠVENT ĖJE 
ir linkime daug laimės NAUJAISIAIS 1953 METAIS.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 
HAMILTONO SKYRIAUS VALDYBA.

.... V,

f Šv. Kalėdų
t i'xni' ■ c- Lr imt1

į ir N. Metų proga, dar metais arčiau grįžti į 1 
! Tėviškę, visus savo RĖMĖJUS TALKININKUS, pastačiu j 
f sius svetimoje ir audringoje jūroje tvirtą lietuvybės laivą J 
f — Lietuvių Vasario 16 Gimnaziją, kuriuo jau drąsiai plau- i 
it 'kia, Lietuvos kelių jieškodami, 153 vargstančios ir kencian- J 

t čios mūsų tautos jaunuoliai, — nuoširdžiai sveikina ir linki j 
t stiprybės ir ištvermės išlaikyti tą Laivą plaukiantį, iki lais- i 
! vės aušra nušvies Lietuvos vandenis, — dėkinga visiems i 

geradariams i

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA !(23) Diepholz-Flugplatz, Germany. i

EKN.Ž GALVANAUSKAS
SUSILAUKUS JAM 70 METŲ

pasinėrė į išsvajotus Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
darbus. Lietuvą atstovavo tai 
kos konferencijoje. 1919 m. 
spalio 2 d. jis jau Lietuvos mi 
nisterių pirmininkas ir ligi 
1924 m., tiktai su trumpa dr. 
K. Griniaus pirmininkavimo 
pertrauka. Tai buvo vienas na 
šiaušių Lietuvos atkūrimo 
laikotarpių, kada teko tvarky 
ti pagrindinius valstybes reika 
lūs: Lietuvos konstituciją, že
mės reformą, valstybės banko 
įsteigimą, savosios valiutos įve 
dimą ir tt.

Vienas nervingiausių mo
mentų buvo santykių su Len
kija, kai buvo daromi vadina
mieji Hymanso projekto pasiū 
lymai, dėl ko jis buvo susilau
kęs net pasikėsinimo. Nešališ
ka istorija pasakys, ar jis ne
buvo teisus jieškojęs kompro
miso ir vis dėlto tikėjęsis Vii 
nių ir Vilniaus kraštą grąžinti 
Lietuvai.

Antras nepaprastai opus ir i 
nervingas momentas buvo Klai i 
pėdos ir jos krošto, kaip dalies • 
Mažosios Lietuvos, grąžinimo s 
Lietuvai reikalas. Išbandytas i 
ir rizikuoti mokąs revoliucio- s 
nierius, E. Galvanauskas ir čia i 
surizikavo. Šios rizikos vai- . 
siais ilgus metus naudojosi ne
priklausoma Lietuva, bestiprin 
dama save prie Baltijos jūros. 
Ar nebūtume, paklausę jo ir 
Vilniaus klausimu, tvirčiau įsi
stiprinę ir Rytuose?

Deja, istorijos rato atgal pa 
sukti neįmanoma. Bet kai ir 
šias eilutes rašantis prisimena 
anuos laikus, tenka labai apgai 
lestauti, kad tais laikais mes bu 
vome dideli skurdžiai ir net... 
neišmanėliai, kad nemokėjome 
paklausyti šviesesnių protų ir 
tikrai tyrų lietuviškų širdžių, 
tokia yra didelio mūsų tėvynės 
sūnaus Ernesto Galvanausko. 
Siauras tūlų fanatizmas, ska
tinamas svetimų lietuvių tautai 
jėgų, ir tada tramdė normalią 
ir galimai naudingesnę Lietu
vai politiką.

Rimtas, nusimanąs ir toli nu 
matąs valstybininkas Ernestas 
Galvanauskas padaręs kompro 
misų ir daug laimėjęs Lietuvai, 
papgaliau turėjo užleisti vietą 
mažiau nusimanantiems, bet už 
tai „tikriems savo žmonėms“ 
ir pasitraukti į kitas gyvenimo 
sritis, kurios, beje, visos jo 
laukė išskėstomis rankomis, 
nes visose jis rado plačiausias 
pozityvios veiklos perspekty
vas.

Jis Lietuvos atstovas Lon
done, paskui Klaipėdos uosto 
organizatorius, pramonės ir pre 
kybos įmonių steigėjas ir or
ganizatorius. Atgavęs Klaipė
dą, pagaliau jis beveik visam sa 
vo našiam gyvenimo vidurkiui 
pasirenka tą gražiąją Klaipė
dą, kurioje vienas kuria lietu
viškas tvirtoves: „Ryto“ bend 
rovę, lentpjūves, Prekybos ins 
titutą, pagaliau ir Klaipėdos 
darbininkams stato namų bei 
butų kolonijas, išplėsdamas 
miestą ir gerindamas darbo 
žmogaus gyvenimo sąlygas.

Jis, tautos revoliucionierius, 
kovotojas už jos ribų atgavi
mą, už tikrą darbo žmogaus 
gyvenimą, aprūpintą socialiniu 
teisingumu; jis Valstiečių są
jungos kūrėjas, stiprus daly
vis liaudininkų organizacijoje, 
tvirtas demokratas, nei suvi
liotas, nei paklusęs antidemo
kratinėms tendencijoms, — jis 
visą savo gyvenimą yra nuo
seklus demokratas, tylus ir 
kuklus išore darbininkas, ku-

Apie Ernestą Galvanauską, 
kuriam lapkričio 7 dieną suka 
ko 70 metų amžiaus, reikia ra
šyti, bet trumpame straipsnyje 
apie jį ne ką pasakysi, — apie 
jį reikia rašyti didiesiems mū
sų rašytojams. Labai tenka ap 
gailestauti, kad mūsų rašyto
jai nėra dar pasiruošę rašyti 
biografinių romanų, kuriuose 
būtų nušviečiamos asmenybės 
laiko ir aplinkybių sąlygose. O 
juk taip ir įdomu ir svarbu, kad 
būtų nušviestas toks laikotar
pis, kaip Lietuvos atkūrimo 
laikotarpis ir jo veikėjai. La
bai gaila, kad mūsų rašytojai 
rimčiau nesusirūpina n biogra 
finių veikalų rašymu. Tie vei 
kalai dažnu atveju būtų daug 
įdomesni, negu geri romanai. 
Ernestas Galvanauskas — tai 
juk lietuvių tautos gyvenime 
ištisa didelė ir svarbi epocha. 
Jo asmuo ir jo veikla — tai di 
dėlė pasaka, didelis siužetas la 
bai rimtam veikalui.

Ernestas Galvanauskas stu
dentas - revoliucionierius, po
litikas, Ernestas Galvanauskas 
inžinierius užsieniuose, Er
nestas Galvanauskas - ministe 
ris, Ernestas Galvanauskas 
mokslininkas, Ernestas Galva
nauskas įmonių organizatorius, 
finansininkas, pramonininkas, 
prekybininkas, socialekonorni- 
kas, diplomatas ir tt. ir tt. Ne 
lengva suskaičiuoti jo darbų ap 
litudės doumenis. Ir kiekviena 
jo darbo - veiklos sritis yra 
plati, gili ir šakota. Nedrąsu 
būtų trumpame straipsnyje im
tis tai budinti.

Suminėsiu bent kelis laktus.
Ernestas Galvanauskas gimė 

1882 m. lapkričio 7 d. Zizony- 
se, Vabalninko valsčiaus, Pa
nevėžio apskrities. Mokėsi Pa 
nevėžio gimnazijoje, bet augš- 
tesnįjį mokslą baigė Mintau
joje. Išlaikęs konkursinius ag 
zaminus, įstojo Kalnų inžine
rijos institutant Petrapily, bet 
atėjo 1905-7 metų Rusijos re
voliucija, kurios laukė dauge
lis rusų pavergtų tautų, kaip 
išlaisvinimo valandos. Ir E. 
Galvanauskas, giliai sąmonin
gas lietuvis, visa savo siela, 
visu jaunuolišku entuziazmų ir 
visu tikrai didžiu ryžtu pasinė 
rė toje revoliucijoje, bandyda
mas išnaudoti ją Lietuvos lais 
vei ir nepriklausomybei atgau
ti. Toje revoliucijoje pasireiš
kė daugelis lietuvių moksleivi
jos, ypač studentijos, bet E. 
Galvanauskas buvo vienas ak- 
tingiausių, judriausių ir ener
gingiausių. E. Galvanauską ir 
čia, Kanadoje, daugelis senųjų 
mūsų ateivių prisimena ir apie 
jį pasakoja dideliu susižavėji
mu. Jis ypač veiklus Did. Vii

i niaus seimo metu, sukūręs vals 
j tiečių sąjungą ir kūręs laisvą

Lietuvą.
i Revoliucinė veikla baigėsi 
[ tuo, kad jis pateko .į Panevėžio 
[ kalėjimą ir caro valdžios buvo 

pasmerktas ištremti į Sibirą, 
kaip tą dabar daro ir Stalino
valdžia. Bet prieš ištremiant 

j jis buvo išleistas iš kalėjimo 
susitvarkyti. Tuo jis pasinau
dojo ir pabėgo Belgijon, kur 
Liege’o universitete pabaigė in 
žinerijos mokslus. Negalėda
mas grįžti prie caro Lietuvon, 
jis dirbo Vakarų Europoje ir, 
vienos belgų firmos pakvies
tas, vedė geležinkelius ir toje 
specialybėje pagarsėjo.

Bet kai tiktai pasibaigė Pir 
masis Pasaulinis karas ir, JA 
V prezidento Wilsono deklara 
cija pasiremiant, pradėjo tau
tos kurti savarankišką gyveni
mą, E. Galvanauskas tuojau

Pažinkime Kanadą
DARBO SĄLYGOS ČIA

(Canadian Scene). Prieš 
keletą savaičių per milionas Ka 
nadbs darbo unijų narių šven
tė Darbo Dieną. Per pirmą pir 
madienį, rugsėjo mėn., kuris 
yra tradicinis, darbininkija per 
žvelgė savo paskutiniųjų metų 
laimėjimus ir tauta pagerbė sa 
vo dirbančius vyrus ir. moteris.

Darbo Diena Kanadoje šven 
čiame Darbo Dienos paradais, 
kuriuose dalyvauja tūkstančiai 
visuose miestuose bei mieste
liuose visame krašte ir tą die
ną švenčia visų užsiėmimų 
žmonės. s

69 puslapių rašte,- vadinamas
„Ąhite Paper“, Jungt. Vaisty- -------- ----------- ,----- . —
bių State Departmentas apkal gų darbininkų skaičius yra tarp 
tina Rusiją, kad ji stato savo 8.000.000 ir 13,500.000, Jis

KANADOJE IR KITUR
karo mašiną „milionų vergų 
darbininkų“ pagelba. Tai yra 
sunkus apkaltinimas Rusijos 
darbo politikai ir tas praneši
mas bus paduotas Jungt. Tau
tų komitetui, kuris užsiima su 
priverstiniu darbu. Šis komi
tetas turės savo posėdį Žene
voje, Šveicarijoje, spalio mėn. 
14 d.

Prezidentas Trumanas sako, 
kad šis pranešimas rodo, „ką 
tai reiškia gyventi dabartinių 
sovietų valdovų globoje ir jis 
išdėstė šio praktikavimo apim
tį Rusijos sveroje bei jos eko
nominį bei politinį svarbumą“.

Šis raštas nurodo, kad ver-

taip pat nurodo, kad ir dar kiti 
milionai yra satelitiniuose kraš 
tuose.

Sovietų slaptoji policija pasi 
renka vergus darbininkus iš 
tų, kurie yra „nepageidauti
ni“ ir turėtų būti „nubausti“, 
arba jie turi būti „likviduoti“ 
po to, kai komunistai iš jų dar 
išspaudė šiek tiek darbo. Ki
tais atsitikimais, sakoma, jie 
paima rusus be jokių skirtumų, 
kad tik išpildytų priveiciamų- 
jų darbų įsakymus.

Paprastiems kriminaliniams 
nusikaltėliams, kurie sudaro 
tik mažą nuošimtį vergų dar
bininkų tarpe, duodami geriau 
si darbai ir jiems leidžiama „do 
minuoti ir terorizuoti kitus ka
linius“, sakoma pranešime, kai 
tuo tarpu politiniai nusikaltė
liai gauna blogiausią traktavi
mą.

I^eužmsr^kime athaujįmti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKIME KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALITE ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU;
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SIŲSKITE ADRESU : NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
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Cituojami pabėgėliai, kurie 
pasakoja, kad traukiniai, ku
riuose kaliniai gabenami į dar
bo sritis, žiemos metu yra nekū 
renami ir „motinos meta savo 
sušalusių vaikų kūnus iš užra
kintų traukinių“.

Kalinių stovyklose darbinin
kai dažnai mušami ir jiems duo 
damas prastas maistas-, jei jie 
mėgina pasipriešinti, tai juos 
„nurengia nuogai“ šaltyje arba 
kitaip kankina.

Maistas yra toks blogas, kad 
kai kurie kaliniai buvo įskųsti 
už „žiurkių gaudymą ir jų vi
rimą bei kepimą barakų pečiuo 
se“.
■ Režisierius Jurgis Šlekai
tis, kiek tenka patirti, persike
lia gyventi New Yorkan.

— Egiptas gaus naują kons
tituciją.

Veda sktn. inž.
SKAUTAMS VYČIAMS.
Visi JAV ir Kanados Rajo

no sk. vyčių vienetų vadovai 
ir pavieniai sk. vyčiai yra ra
ginami pasakyti dėl piityr. 
skauto vyčio programos. Nuo 
mones ir sugestijas reikia tuoj 
siųsti JAV Rajono Skautų Vy
čių Skyriaus vedėjui psktn. V. 
A. Mantautui, S. J., West Ba
den College, West Baden 
Springs, Indiana. Visa medžią 
ga netrukus bus perduota LSB 
Vadijai. Programos projektų 
variantus sk. vyčiai ras leidinė 
lyje „Skautų Vyčių Sąskry
džio Darbai“.
SKAUTŲ PAŠTO ŽENKLAS

Daugiau kaip 15.000 dau
gelio tautų skautų prie Greys- 
tanes, 20 mylių nuo Sydney, 
Australijoje, š. m. gruodžio 30 
— 1953 m. sausio 9 dienomis 
suskris į Pan - Pacifiko Jam 
borree. Ta proga Australijos 
pašto departamentas išleidžia 
specialų trijų ir pusės penso 
pašto ženklą. Jame iypą,askąų- 
to atvaizdas eukaliptų fbnėTr 
įrašas: „Pan-Pacific Scout Jam 
borre 1952-53“.

Šioje Jamboreeje ruošiasi 
dalyvauti ir Sydney vietininki- 
jos liet, skautai. Jų dalyvavi
mas ir tinkamas Lietuvos repre 
zentavimas bus užtikrintas, jei 
mes iš čia jiems nusiųsime vie 
ną kitą dolerį paramos. ~ 
abejo, geriesiems savo 
jams, jų paraginti, 
tai atsiųs ir virš 
ženklų.

Aukos siųstinos 
Sydney liet, skautų 
jos iždininkui — Alg. Bučins
kui, 82 Flinders St., Darling
hurst, N. S. W., Australia.

rio niekas nenešiojo ant rankų, jas toje srity žmogus, nepaty- 
kuriam niekas nerėkė valio, bet ręs ir ne ką sugebėjęs pasitar 
kurio darbai su metais vis da- nauti tam svarbiam reikalui. . . 
rosi garsesni ir vis garsiau ir 
iškilmingiau pradeda apie save 
byloti. Jo darbai jam šauks va 
lio ir nešios jį ant rankų.

Apie Ernestą Galvanauską 
galima savakyti, kad — jis yra 
laimingas darbuotojas, nes Kur 
jis buvo, ką veikė, — viskas 
jam sekėsi, visur, kur buvo 
rimtis, jis pritapo ir visur jo 
darbai duoda didelių ir gražių 
vaisių. Ir Madagaskare gyven 
damas E. Galvanauskas yra pa 
sireiškęs kaip didelis organiza 
torius ir nepaprastai pozity
vus veikėjas.

Aš suminėjau, kad anais lai
kais, kai E. Galvanauskas nešė 

, labai sunkias valstybės kūri- 
. mo pareigas, mes, lietuviai, bu 
■ vome dideli skurdžiai, ir aš no 
. rėčiau tąį pasakymą bent kiek 

motyvuoti.
Klaipėdos sukilimo metu iš 

gyventos buvo nervingos die
nos. Demonstracijos Kauno 
gatvėmis, prie užsienių atsto
vybių, buvo mūsų tautos bal
sas, kurį išgirdo visas pasau
lis. Bet ar pakankamai mes, są 
moningai ir organizuotai, tada 
parėmėme E. Galvanausko pir 
mininkaujamą vyriausybę, jos 
pastangose Lietuvai laimėti 
Klaipėdą? Atsimenu, kai min. 
pirm, ir užsienių reikalų minis- 
teris E. Galvanauskas vyko de 
rybų dėl Klaipėdos į Paryžių, 
spaudos atstovai buvo pakvies
ti iš jo išgirsti esminį Klaipė
dos byloje žodį, kurį, žinoma, 
norima buvo paskleisti užsie
niuose ir tuo būdu sudaryti pa
geidaujamą Lietuvai opiniją. 
Ir kas gi? — Pas išvykstantį 
pirmininką ir užsienių reikalų 
ministerį teatsilankiau tiktai 
aš vienas, deja, tada dar nau-

Be 
rėmė- 

liet. skau- 
paminėtų

oro paštu 
vietininki-

J. B u 1 o t a
SKAUTŲ ORDINAS PREZ.

TRUMANUI
Aną savaitę Graikijos Skau

tų Brolijos Vyriaus. Skautinin 
kas D. Alextos Baltuosiuose 
Rūmuose įteikė prez. H. Tru- 
manui Sidabrinio Fenikso (Sil 
ver Phoenix) ordiną — augš- 
čiausią Graikijos skautų atžy- 
mėjimo ženklą. Kitas greikų 
skautų vadovas ir Graikijos 
ambasados pareigūnas J. D. Ca 
lergis įteikė prez. H. Truma- 
nui brangų suvenyrą — mar
muro gabalą iš Partenono, Grai 
kijoje. Dabartinis JAV prezi 
dentas šiuo metu yra Boys 
Scouts of America garbės pir
mininkas, o ateinančiais metais 
šios pareigos atiteks gen. D. 
D. Eisenhoweriui, kuris yra di 
delis skautų bičiulis.

PAS JAV STUDENTUS 
SKAUTUS

Stud. Skautų Korp. „Vytis” 
Chicagos skyrius išsirinko nau 
ją valdybą: pirm. A. Vengris, 
J; -Gilunas — junjorų tėvūnas,
J. Karklys — sekretorius, dr.
K. Kasperavičius — arbiter ele 
gantiarum ir H. Bokas — iždi
ninkas.

Gruodžio 6 d. Bostono Aka
demikų Skautų Sąjūdžio sky
rius turėjo gausią dalyviais su 
eigą. Raminta Mantautaitė 
skaitė pašnekesį apie lietuvių 
tautinius šokius ir taut, lietu
vaičių drabužius. Buvo taip 
pat perrinkta ir valdyba, kurią 
dabar sudaro: pirm. A. Trei- 
nys, sekret. — R. Mantautaitė 
ir iždin. — K. Nenortas. Atei 
nančių metų pradžioje Bosto
no AS S skyrius numato sureng 
ti nuotaikingą vakarą.

Mūsų skurdumas ne vien 
šioje srity buvo daugelio mūsų 
nepasisekimų ir pralaimėjimų 
priežastis. Bet ši faktą prisimi 
niau, nes tai mano gyvenimo 
buvo tartum „žurnalistinis 
krikštas“ — pirmasis pasikai 
bėjimas su ministeriu. Vėliau 
daug kartų teko kalbėtis su 
Gerbiamuoju Jubiliatu. Turiu 
pasakyti, kad ir ministeris pir
mininkas, ir Klaipėdos uosto 
direktorius, ir Prekybos Ins
tituto rektorius, ir stambių 
biznio bendrovių vedėjas, — 
Ernestas Galvanauskas visada 
buvo ramus, giliai svarstantis, 
daugiau filosofuojantis (,kai 
užkliūdavo aštresni klausimai), 
ir visada rimtas ir taurus. Gal 
vanauską dažnai galima buvo 
matyti švelniai besišypsantį, 
bet neteko matyti jo' sprogsta 
mai besikvatojančio. Jo veidą 
visada valdė didį mintis, augs 
ta intelegencija.

Noriu baigti konstatavimu: 
pradėjęs veiklą revoliuci
niu sąjūdžiu už Lietuvių tau
tos teises ir Lietuvos laisvę, E. 
Galvanauskas liko tiems tiks
lams ištikimas visą laiką, ligi 
pačio tragingojo momento. Li 
gi paskutinio Nepriklausomos 
Lietuvos momento jis neaplei
do Lietuvos laisvės kovų lauko 
ir net okupantui naujai įkėlus 
šarvuotą batą į Lietuvos žemę, 
jis dar vis grūmėsi, kiek jo jė
gos ir bendrosios sąlygos leido, 
dėl tų pačių laisvės, teises ir 
tiesos idealų. Tą jis darė ir 
tremtyje. Ir nuoširdžiai nori
si Didžiąjam Jubiliatui palin
kėti dar pasidžiaugti tų ide
alų triumfu viešpatingoje Lie 
tuvoje.

J, Kardelis.
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„Negali būti jokio tikro Eu
ropos kultūros ir laisvės gy-
nimo, jei naujoji Vokietija — 
apsisprendusi išsilaisvinti iš 
kokčių hitlerizmo nusikaltimų
— neperims mūsų sistemoje di 
dėlės ir reikšmingos dalinin
ko vietos“, — pasakė Churchi 
lis savo didelėje užsienio po
litikos klausimams pašvęstoje 
kalboje, pasakytoje Londono 
burmistro Sir Rupert de la Be 
re pareigų perėmimo proga. 
Britų premjeras kvietė prancū 
žus pamiršti tūkstančius metų 
trukusius priešingumus ir pri
imti vokiečių ranką, nes „kiek 
vienas, kuris Vokietijoje, Pran 
cūzijoje, ar D. Britanijoje šį 
sveikėjimo procesą trukdo ar 
sulaiko, tampa keltu, kad griau 
na pagrindus, kuriais remiasi 
visos žmonijos išgelbėjimas 
nuo karo ir tironijos“.

ŠIS CHURCH1LLIO UŽ EU 
ROPOS VIENYBĘ!

PASISAKYMAS
turėjo tikslo pirmoje eileje per 
spėti, o kartu ir paskatinti dar 
sykį savo nusistatymą pergal
voti tuos Prancūzijos valsty
bininkus, kurie vis dar galvo
ja, kad jų tėvynės gerovė glū
di Vokietijos izoliacijoje ir jos 
silpnume. Herriot dar ir da
bar tiki, kad palikus Vokietiją 
suskaldytą ir garantavus ru
sams Oder-Neiss liniją bus ga 
Įima ir toliau jaukiai gyventi 
„taikoje ir laisvėje“, džiaugian 
tis tautos ūkio produkcijos ki
limu ir masių pragyvenimo 
lygmens gerėjimu, nedrebant, 
kad Vokietija dėl savo gyven
tojų skaičiaus, organizacijos ir 
energijos ištekliaus vieną die
ną ne tik užtemdys Prancūzijos 
pirmatą Europoje, bet — kas 
blogiau — įtrauks Indokinijoj 
kraujuojančią tautą į kovą dėl 
Europos rytų. Veltui balsai iš 
Vokietijos aiškina, kad vokie
čiai vien jau dėl savo situaci
jos yra priversti būti taikin
giausi iš visų europiečių, nes 
ateinantis karas turėtų vykti 
jų žemėje grąsindamas tauti
nės substancijos sunaikinimu
— seni IlI-sios respublikos ve 
teranai nedaug ko išmoko ir 
nieko nepamiršo.

Taip pat ir antrą anapus

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

42. MYKOLAS GUOBYS VEDA BRANGIAUSIŲ KAI 
LINIŲ ŽVĖRELIŲ ŪKI.

„Ir ko tie dipukai neaugai 
voja?“ — dažnai dabar Kana
doje girdime pasakymų ne tik
tai iš seniau Kanadon acvyku 
šiųjų, bet ir iš tų pačių naujų
jų ateivių arba dipukų. Ir tik- 
lai dažnai tenka nusistebėti, 
ką Kanadoje sugalvoja naujieji 
ateiviai. Neseniai, va, kalbė
jausi su vienu, kuris buvo vadi 
namu miškininku. Jis sako:

— Į kempes didelė kontro
lė. Degtinės, Dieve apsaugok, 
neįsileidžia. Bet „nėra padė
ties be išeities“. Mums duoda
vo vaisių sunkų — juce. Tai 
atsirado gudruolių: praduria 
skardinę, įpila cukraus, po lo
va kelias dienas palaiko ir gau
namas toks gėrimėlis, kad pi
lietis, ištraukęs vieną „keną“, 
jau pasidaro visai linksmas. . . 
Ir nustebo kempės priežiūra ir 
ilgai negalėjo išeiškinti paslap
ties, iš kur tie vyrai gauna 
šnapso?. . . Tiktai gerokai pa
sekę išaiškino paslaptį. . . Iš 
tikrųjų, — „ko tie dipukai ne
sugalvoja?“ ... Ir juokėsi 
žmogus nuoširdžiai.

Arba štai vėl du dipukai — 
K. Lukas ir P. Bilevičius užve
dė kalakutų ūkį, ir va, šven
tėms aprūpina tautiečius kala 
kutais. Ir tai nėra eilinis daly
kas, nes Kalakutų ūkis Kana
doje iš viso yra jaunas. Ka
nada ligšiol dar savo kalakutų 
neišsitenka ir juos importuoja 
iš Amerikos. Kalakutų ūkis 
yra palyginti naujas dalykas. 
Bet kad lietuviai imtųsi net kai 
linių žvėrelių auginimo, to jau 
dar mažiau galima buvo laukti.

Tiesa, Lietuvoje zoologijos 
profesorius Tadas Ivanauskas 
vienas pirmųjų užvedė kailinių 
žvėrių auginimo ūkį. Jo pavyz 
dys ir patarimai atnešė derlių, 
nes nepriklausomoje Lietuvoje 
jau ne vienas kailinių žvėrių au 
ginimo ūkis buvo užvestas. 
Gana plačiai pasklido ši žvėrų 
ūkio mintis, apie kurią Lietuvo 
je ligi okupacijos plačiai buvo

EUROPOS VIENYBES TEMOMIS
Rhein’o mėgstamą vartoti ar
gumentą, kad

VOKIEČIŲ DEMOKRATIŠ
KU NUSISTATYMU NEGA 

LIMA PASITIKĖTI
ir nuolat reikia neišleisti iš 
akių vienoj ar kitoj for
moje IlI-čio Reicho restaura
cijos galimybių, jungtinės Vo
kietijos respublikos yra su pasi 
piktinimu atmetamas. Gerai 
šios dienos Vokietiją pažįstąs 
buv. JAV Augštasis Komisa
ras McCloy savo trijų veiklos 
metų Vokietijoje apyskaitinia 
me pranešime mano, kad didžiu 
ma vokiečių totalitarinį reži
mą atmeta ir kad ekstremisti
nių nacionalistų elementų sie
kimai dar kartą Vokietiją įvel 
ti į pragaištingas avantiūras 
šiendieną turi mažiau šansų, 
„negu bet kokiu kitu momen
tu netolimoje Vokietijos pra
eityje“.

Šiame sąryšyje, gal,

PRAVARTU PERŽVELGTI 
ĮVYKUSIUS 3-JUOSE KRAS 

TUOSE KOMUNALINIŲ 
RINKIMŲ REZULTATUS 

(Nordhein-Westfalen, Nieder- 
sachsen ir Rheinland- Pfalz). 
Nors savivaldybių rinikmai ir 
nėra tinkama priemonė krašto 
politinėms nuotaikoms anali
zuoti, nes rinkikai savo spren
dimuose vadovaujasi lokali
niais interesais, atiduodami daž 
nai balsus už jiems asmeniš
kai pažįstamus, mažai besirū
pindami „didžiosios“ sostinių 
politikos problemomis, tačiau 
vis tik šie rinkimai buvo dviem 
atvejais verti dėmesio. Pir
moje vietoje jie buvo lyg ir pro 
logas į ateinančių metų rudenį 
įvykstančius respublikos parla 
mento (Bundestag) nnKimus, 
suteikdami progos paitijoms 
patikrinti savo populiarumą; 
antra, rinkimai vyko tuose 
kraštuose, kuriuose dešinysis 
radikalizmas turi savo vyriau
sią būstinę. Šie kraštai, ypač 
Nordrhein - Westfalen ir Nie- 
dersachsen, yra žinomi — po
puliariai isireiškus — kaipo 
„neofašizmo perykla“.Neseniai 
dėl savo diktatūrinių tendenci
jų uždarytoji SRP darė viską

kalbama ir domimasi. Ypač bu 
vo populairios sidabrinės la
pės, kurias Lietuvos moterys 
mėgdavo dėvėti. Kai Kanado
je sidabrinė lapė nėra populia
ri, net ir čia daugelis lietuvai
čių galima matyti dėvint sidab 
rines lapes. Dažnai pagal si
dabrinę lapę galima net atspė
ti, kad jų dėvėtoją tikriausiai 
yra lietuvaitė.

Bet ar girdėjote ką apie 
ČINČILUS? Aš, neturėjęs 
progos apie juos galvoti, ypač, 
kad apie jų pirkimą negalėjo 
būti nei svajonių, — jau buvau 
ir užmiršęs. Bet kai vienai po
niai priminiau, — ji net akis 
išskėtusi gyvai atsiliepė:

— ČinČilai?!. . . O, tai gi 
brangiausi kailiai, kuriuos dė
vi tiktai milionierių žmonos! . .

O tokio pasikalbėjimo proga 
buvo labai paprasta. Ir man vi 
siškai netikėta. Kai vieną die
ną skubėjau namo — paklausy 
ti radijo, ką jis pasakys apie 
grįžtantį iš Korėjos naująjį JA 
V prezidentą gen. Eisenhowe- 
rį, jau visai prie autobuso ma
ne sulaikė simpatingos išvaiz
dos nepažįstamas vyras, kuris 
pasiteiravo „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijos. Esą jis 
turįs skelbimą, kurį noiįs at
spausdinti.

— Administratorius, p. G. 
Rukšėnas yra redakcijoje, jis 
jis ir priims iš jūsų skelbimą. 
Su juo galėsite sutvarkyti ir ki 
tus reikalus, — atsakiau, kai 
nepažįstamasis ponas man, sku 
bančiam namo, bandė dar kal
bėti. ..

Bet jau ir namo parvykęs su 
silaukiau telefono skambučio, 
ir paaiškėjo ne visai paprastas 
reikalas. Žinoma, p. Mykolas 
Guobys, — tokia buvo mūsų 
interesanto pavardė, — galėjo 
atlikti visus reikalus ir netru
kus išvykti. Bet jo atvežtuo
ju reikalu susidomėjo kiti bend 
radarbiai. Ir aš netrukus su-

grįžau plačiau pasikalbėti su 
p. M. Guobiu, nes reikalas pa 
sirodė tikrai ne eilinis.

— Tai įdomus dalykas, ką 
šis mūsų tautietis pasakoja, — 
mane sutiko bendradarbis p. K. 
Otto.

Ir tikrai tai yra labai įdomu.
— Aš vedu činčilų ūkį ir no 

riu, kad apie tai paskelbtumėt 
„Nepriklausomoje Lietuvoje“, 
— pridėjo p. Mykolas Guobys.

— Kaip Jūs tą sugalvojote?
— Dar Lietuvoje girdėjau 

apie činčilus, kuriuos veisė 
prof. T. Ivanauskas.

— O kaip gi čia, Kanadoje, 
pradėjote?

— Aš į Kanadą atvykau 
1947 metais su pirmuoju siu
vėjų transportu. Mus čia 
Montrealy sutiko pp. Juškevi- 
čiai, p. Petronis ir kt. Mus nu 
vežė ošv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios salėn, iš kur p. Ka- 
žukauskas parsivežė į Ville La 
šalie ir sudarė mums Kanado
je pirmąją viešnagę. Bet kadan 
gi įmonininkas p. Abromas Lei 
bovičius, su kuriuo turėjome 
sutartį, Montrealy siuvėjų jau 
nebuvo reikalingas, tai mane 
išsiuntė už Montrealio, į St. 
Hyacinthe, P. Q. Ten dirbda
mas jo vietos įmonėje, suma
niau imtis dar papildomo užsi
ėmimo : auginti činčilus, angliš 
kai — Chinchilla. Apie metus 
galvojau, ar be verta to imtis, 
bet galų gale nutariau ir nupir 
kau dvi poreles, — pasakoja p. 
Guobys,

VOKIETIJA EUROPOS BENDRUOMENĖJE.
„NL” bendradarbio Europoje.

turinčių balsavimo teisę, rodo, 
kad

DEŠINIŲJŲ RADIKALŲ 
PROPAGANDA DIDELIAIS 
PASISEKIMAIS DIDŽIUO

TIS NEGALI.
Taip pat komunistų balsų nu- 
stojimas pramoniniuose rajo
nuose (KP nesurinko nė 5 
proc.) rodo, kad šios partijos 
pretenzijos būti „priešakiniu 
būriu proletariato klasėje“ ir 
vadovauti dirbančiųjų masei,ne 
labai tegali būti pateisintos. 
Atvirkščiai, rinkimai parodė 
gana stabilų politinį vaizdą, 
nes balsų didžiumą gavo di
džiosios demokratinės partijos 
(SPD, FDP ir CDU) ir todėl 
kalbos apie politinio gyvenimo 
„radikalizaciją“aėl vienur ar ki 
tur į savivaldybės organus pa
tekusio buv. SA-funkcionie- 
riaus, neturi pagrindo.

Ar visa tai pajėgs prancū
zams įkvėpti daugiau pasitikę 
jimo savo kaimynu ir leis Schu 
man’ui toliau tęsti jo Europos 
integracijos politiką, sunku 
pasakyti, juo labjau, kad ir

VOKIEČIŲ PRANCŪZU 
NESANTAIKOS OBUOLYS

— SAARO KLAUSIMAS 
LAUKIA SAVO 
SPRENDIMO.

Nors Adenauer’is savo lapkri
čio 12 d. interview pareiškia, 
kad „energinga Europos politi 
ka esanti kartu geriausia ir Sa

paveikti rinkikus ir pademons 
truoti Bonn’os „plutokratams“, 
kad ne jie, „gyveną iš užsienio 
malonės“, yra tikrieji krašto 
šeimininkai.

SRP ŠALINIKAMS LABAI 
RŪPĖJO PARODYTI, KAD 
JI YRA GAJUS SĄJŪDIS, 
įleidęs giliai šaknis į vokiečių 
tautą, kuriam nebaisūs jokie 
konstitucinių teismų uždary
mai ar, jei norit, Bonn’os vy
riausybės persekiojimai, nes jų 
idėjos „gyvena žmonių širdy
se” ir jas sunaikinti nėra pajė
gūs jokie demokratiškos val
džios organai. Tad nenuosta
bu, kad prieš rinkimus buvo pa 
sirodę atsišaukimai net su 
svastika, kuriuose gyventojai 
buvo raginami boikotuoti rin
kimus, tuo demonstruojant 
SRP tezių teisingumą. Todėl 
buvo labai įdomu, kokią reak
ciją parodys tie rinkikai, kurie 
anksčiau savo balsus buvo ati 
davę nacionalsocialistų įpėdi
niams.

Šiandieną, vertinant rinikmų 
rezultatus, tenka pasakyti, kad 
jie parodė aiškų gyventojų nu
sigręžimą nuo totalistinių kryp 
čių. Net jeigu daleisti, kad 
daugelis SRP šalininkų, nežiū 
rint kraštų vyriausybių pastan 
gų, vienur kitur galėjo užsi
maskuoti įvairiuose „nepriklau 
somų rinkikų bendruomenių“ 
sąrašuose, tai faktas, kad rin
kimuose dalyvavo ca 80 proc.

Mykolas Guobys savo činčilų farmoje, 2240 St. Z»nne Street, St. Hyacinthe, P. 
Q., registruotoje kaip Guobys Chinchilla Ranch Reg’d. Dešinėje matome činči
lų namukus su apskritomis smėlio dėžutėmis, kuriose činčilai maudosi. P. Go- 
bys turi jau 13 poių činčilų ir kelias jų jau yra pardavęs. Činčilai yra kilę iš 
Čilės Andų kalnų, kur jie gyvena kaip laukiniai žvėreliai. P. Gobys vieną 

činčilą laiko rankoje, kiti tupi ant stalo.

— Kur ir kaip įsirengėte 
farmą?

— Nagi rūsy to namo, kur 
turiu butą, činčilai yra tokie 
švarūs, kad juos galima laiky
ti ir salione. O farma susideda 
vienai šeimai iš trijų dėžučių, 
kurias jūs matote čia, šiame at
vaizde. Dėžės, kuriose gyvena 
činčilų pora, paprastai daro
ma iš vielų — 4 pėdų ilgio, 2 
pėdų pločio ir 1% augščio. Ga 
le šios dėžės yra pritaisoma me 
dinė, geriausia - fanerinė dė
žutė, kurioje činčilai miega, 
veisiasi, ilsisi, — tai činčilų bu 
duaras.Trečia dėžutė turima su 
baltu jūriniu smėliu, gaunamu 
iš Kalifornijos, činčilai labai 
mėgsta smėly maudytis ir pa
prastai maudosi prieš vaKarie- 
nę. Jie, mat, yra naktiniai žvė
reliai, todėl dieną miega, o nak 
ti yra labai judrūs.

— Kaip činčilus maitinate?
— Paprastai —sausu paša

ru :šienu, dobilais, motiejukois 
ir koncentruotu, vadinamu — 
kralikų maistu, kuris perka
mas krautuvėse. Atsigerti duo 
damas paprastas šaltas, tyras 
vanduo, į kurį dedami vitami
nai. Nėščioms patelėms ir vai 
kams doudamas dar pablum, t. 
yra tas maistas, kuris duoda
mas ir žmonių vaikams. Labai 
mėgsta džiovintas slyvas, ra- 
zinkas, bet jų dudama labai ne
daug, geresnio virškinimo rei
kalui.

— Kaip gi su mažiukais?
— Dešimties-dvylikos mėne 

aro politika“, ir kad kiekvienas 
žingsnis Europos vienybės 
kryptimi esąs kartu ir žings
nis Saaro problebos išspren
dimo keliu“, nes esą „niekad ne 
būtų klaidingesnio, kaip da
bar proklamuoti streiką prieš 
Europą“. Bet ar tai pasieks 
adresatų ausis? Ar pajėgs svy 
ruojantiems prancūzams įkvėp
ti pasitikėjimo savimi ir savo 
kaimynais? Ir Churchillio ne 
pirmą sykį taip energingai už 
Europos sujungimą pasakyti 
žodžiai nublėsta, palyginus 
juos su jo vyriausybės vedama 
politika. Atsistojęs vyriausy
bės priešakyje, Europos atž
vilgiu jis ir toliau vaidina At
tlee rolę, kuris su simpatijos 
šypsena nuošaliai stovėdamas 
stebėjo Ikontinento valstybinin
kų diskusijas apie Europos vie 
nybės reikalingumą. Faktinai 
ne kas kitas, kaip

ANGLAI TURI SAVO RAN 
KOŠE EUROPOS SUJUNGI

MO RAKTUS.
Jiems sutikus dalyvauti Euro
pos federacijoje išsisklaidytų 
prancūzų vokiečių hegemoni
jos baimė ir socialdemokratai 
būtų nuraminti dėl galimo klie 
rikalinio sujungtos Europos 
charakterio. Dilema „Mažoji 
Europa ar jokios Europos“ ne
egzistuotų.

Betgi yra ir skaidresnių reiš 
kinių Europos vienijimosi pro
cese. Tuo metu, kai sekant 
spaudą atrodo, kad yra pavo
jus visai prieš 3 metus Vakarų 
„didžiųjų“ užsienių reikalų mi- 

siu pradeda veistis. Atsiveda 
1-2-3-4 mažiukus. Motina sa
vo pienu maitina 6—7 savai
tes, po to mažiukai atskiriami, 
poruojami, nes jie gyvena tik 
tai poromis, ir patalpinami į 
atskirus narvus. Paprastai bro 
liai su seserimis nepaliekami, 
bet poruojami svetimas su sve 
tima.

— Ar yra kokia činčilų kont 
rolė?

— Taip. Visi činčilai yra 
Ottawos kontrolėje. Kasmet 
kelis kartus atvyksta inspekto 
rius, juos tikrina, dokumentuo 
ja, išduoda metrikus ir veda gi 
minės šakojimosi medį (tai 
man priminė Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino-Beržanskio 
-Klausučio išleistą Lietuvos 
bajorų knygą, kurioje kiekvie
nos giminės buvo išpiešti gi
minės medžiai..). Yra čin
čilų veisytojų draugija, kuri 
turi savo spaudą, nustato kai
nas ir tt.

— Beje, tai kokia gi činčilų 
kaina, nes pagal tą ir nauda 
matuojama?

— Pora garantuotų činčilų 
kainuoja 1600 dolerių. Nega- 
lantuoti yra pigesni. Mažiu
kai yra dar pigesni. Bet oficia 
Ii kaina yra, kaip sakyta, už 
porą garantuotų činčilų 1600 
dolerių. Štai kodėl ir apsimo
ka juos veisti. Ypač yra pato 
gu, kad činčilus galima laikyti 
rūsy, garaže, atliekamame kam 
bary ir pagaliau net salione, 
nes jie kvapo neduoda: yra la- 

nistrų nustatytai linijai sugriū 
ti,

EUROPOS KONSTITUCI
NĖ KOMISIJA

tyliai tęsia savo darbą, lyg ir 
norėdama visus tuos, kurie ne
tiki Europos integracijos gali
mumais, pastatyti prieš „įvy
kusį faktą“. Kaip iš šios komi
sijos pranešimų matyti, yra su
darytos pakomisės įvairioms 
problemoms išaiškinti: atskirų 
Europos organų kompetenci
jos, politinės institucijos, ry
šiai su kitais kraštais ir tarp
tautinėmis organizacijomis 
etc. Svarbiausias diskusijos 
objektas ir didžiausi nuomo
nių skirtumai pasireiškė, dėl 
pačios komisijos pasiimtų uždą 
vinių platumo. Prancūzų so
cialistų gen. sekretorius Guy 
Mollet atsisakė net šioje ko
misijoje dalyvauti, manyda
mas, kad jos priimtoje progra
moje yra linkstama ateities Eu 
ropos Politinei Įstaigai suteik
ti per daug „toli einančius įga 
liejimus“. Todėl konstitucinė 
komisija, kuri pradžioje buvo 
vadinama „la Preconstituante“ 
(norint pabrėžti, kad jos užda
vinys atlikti tik konstitucijos 
paruošiamuosius darbus), savo 
darbą apibrėžė tais politinių 
klausimų kompleksais, kurie 
kyla iš Europos gynimosi bend 
ruomenės ir Kalnų pramonės 
s-gos sutarčių.

Taip pat ir kitas sujungtos 
Europos gremijumas pradeda 
funkcionuoti —

KALNŲ PRAMONĖS BEND 
RASIS SUSIRINKIMAS.

Kaip žinome, šis susirinkimas 
Kalnų s-goj atlieka „įstatym- 
davėjo“ funkcijas. Kadangi vi 
sa ši Kalnų s-ga yra nauja or
ganizacija, neturinti istorijoje 
sau pavyzdžio, tai Luksem- 
burg’e susirinkęs šios s-gos 
parlamentas paskyrė 23 asme
nų Organizacinę Komisiją šio 
parlamento darbo gairėms iš
dirbti. Lapkričio 9 d. įvyko 
konferencija tarp šios komisi
jos ir Augštosios Įstaigos (Kai 
nų pramonės s-gos ekzekuty- 
vo), kurios uždavinys buvo nu 
statyti parlamento komisijų 
skaičių, jų pobūdį bei kompe
tencijas ir surasti technišką

Nukelta į 8 pusi.

bai švarūs; ir jų nameliai taip 
padaromi, kad galima palaikyti 
visai lengvai visišką švarą.

— Bet jūs gi dirbate fabri
ke, — kaip galite savo ūkį ves 
ti, kaip tuos gyvulėlius prižiū
rite?

— Labai paprastai: rytą, iš
eidamas į darbą, duodu maisto 
ir jokios kitos priežiūros ligi 
sugrįžtu iš darbo nereikia. O 
vakare, ant naktes vėl sutvar
kau ir ramiai miegu. Štai, da
bar palikau vienus. Kol atvy
kau iš St. Hyacinthe, koi čia 
esu, kol sugrįšiu (kelionė už
ima apie 2 valandas), — jie 
bus vieni ir nieko jiems nerei
kia. Todėl činčilų auginimas
galimas kaip antras užsiėmi
mas, aiškina p. Guobys.

— Ar galima jūsų vedamą 
činčilų ūkį pamatyti?

— Tam gi aš ir šį skelbimą 
duodu. Kasdien vakarais, po 
darbo, galima aplankyti, o šeš 
tadienį ir sekmadienį, galima 
lankyti visą dieną. Maloniai 
prašau visus tautiečius atsilan
kyti, — aš visiems viską paro 
dysiu ir visiką paaiškinsiu. Be 
to, kas norės, tiems ir činčilų 
parduosiu. Jau esu pardavęs 
kelias poras ir tai tiktai per 
metus laiko. Todėl patariu ir 
kitiems tautiečiams imtis veis
ti činčilus.

— Ar brangus činčilų pal
tas, kad taip sumanytum tokį 
įsigyti? — juokauju.

— Moteriškam paltui reikia 
apie 150 kailiukų, — taigi ga
lite kalkuliuoti pagal činčilų 
kainas. . . — atsako p. Guobys. 
— Bet tikrai nedaug kas gali 
tokį paltą įsigyti. . .

Dar ilgai kalbėjomės su p. 
Guobiu apie činčilus, tiktai. . . 
geraiu visas smulkmenas gali
ma sužinoti iš pačio p. Mykolo 
Guobio, kuris visų tautiečių 
laukia šiuo adresu : Mykolas 
Guobys, 2240 St. Anne Street, 
St. Hyacinthe, P. Q., kuris 
yra 35 mylių atstume nuo 
Montrealio ir kas valandą pa
siekiamas užmiesčių autobu
sais.

Įdomus ir pelningas tas čin 
čilų-chinchilla ūkis. (d. b.)
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iš visur ir
■ ū. K. F. Australijos Apygar- 
uos Pirmininkas V. Žemkalnis 
apsilankė Adelaidėj ir šv. Juo 
zapo salėje paskaitė prof. Ko
lupailos, specialiai Australijos 
lietuviams parašytą, paskaitą, 
kuri visus nuteikė gana stipri
nančiai.
H Įvyko steigiamasis Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos Sydnėjaus skyriaus susinu 
kimas. Atsilankė didokas tau
tiečių būrelis. Susirinkimą ir 
skyriaus steigimo idėją pasvei 
kino ALB Kr. V-bos pirminin
kas J. Vaičaitis. Skyriaus Vai 
dybon išrinkti: H. Keraitis 
pirm., V. Simniškis sekr. ir M. 
Jagutis ižd. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: Prašmutas, Valiu 
lis ir Čelkys.
■ 150.000 japonų bus įsileisti 
j Brazilijos Amazonės provin
ciją, kur jie versis žemes ūkiu. 
Šitą imigracijos planą finan
suoja Brazilijos vyriausybė ir 
privatūs šaltiniai.
B Anglijos karalienės vyras, 
Edinburgo kunigaikštis išreiš
kė pageidavimą aplankyti Aus 
traliją per būsimą Pasaulinę 
Olimpijadą Melbourne.
■ Čikagos lietuvių masonų 
Klubo valdyba ateinantiems 
metams išrinkta iš sekančių as 
menų: J. Rachus — piiminin- 
kas, p. Kazlauskas — vicepir
mininkas, Al. Špokas — raš 
tininkas ir W. B. Sebastian — 
iždininkas.
B Pakistano linkui skrenda di- 
aeli skėrių (šarančių) debe
sys. Armija yra parengties 
stovyje ir lėktuvai virš laukų 
purkščia tuos kenksmingus va
balus naikinančius chemikalus. 
H Prez. Trumano rašomasis 
stalas yra užverstas įvairiau
siais darbų pasiūlymais, ku
riais jisai galėtų pasinuadoti po 
sausio 20 d., kai baigsis jo tar
nyba Baltuosiuose Rūmuose. 
Minėtieji darbų pasiūlymai, at
lyginimo atžvilgiu jau viršija 
per 1 mil. dol. Jam peršamos 
įvairiausios darbų rūšys, pra
dedant atsiminimų rašymu, ir 
baigiant radijo ir televizijos 
komentatoriumi.
M Ina Kemežytė, Sydnėjaus 
i>t. Brigd's College Marrickvil 
le gimnazijos mokinė, gimnazi 
jos baliuje laimėjo pirmą pri
zą už elegantiškumą ir gerą 
elgesį. Neseniai I. Kemežytė 
gimnazijos sporto varžybose 
laimėjo pirmą vietą 100 jardų 
bėgimo.
B Vienas balandis, kaip pra
neša „N. Y. Times Record *, 
per 12% dienų' įstengė iš Bos 
tono perskristi Atlantą ir pa
siekti savo gimtąjį WMes, pa
daręs 3.000 mylių. Tokiu bū
du per dieną jis skrido po 250 
mylių. Pranešdamas tą žinią, 
laikraštis prideda, kad balan-

apie viską
dis neturėjo nei oro praneši
mų, nei radijo, nei kitų navi
gacijos įrankių, net nei žemė
lapio. ..
HI Beveik kas septintas aust
ralų kareivis šiuo metu Japo
nijoje nori vesti japones. Aus 
tralų visuomenėje dėl to reiš
kiamas susirūpinimas.
B Čikagietė H. Duncan, pa
naudodama skaičiavimo maši
nai skirtą popierio ritinėlį, pus
ketvirto colio platumo, parašė 
savo sužadėtiniui korp. Leonar 
dui Nelson laišką į Korėją, 243 
pėdų ilgio.
B Inž. Langė, buvęs Belgijos 
elektros bendrovės ilgametis 
įgaliotinis Kaune, mirė Belgi
joje.
B Čikagos moterysčių teisme 
atsidūrė Brownu šeimos byla. 
Žmona skundėsi, kad per 13% 
jų vedybinio gyvenimo metų 
įvyrąs versdavo ją skusti jo 
barzdą.
B Elena Kuprevičiūtė, kaipo 
pirmoji Argentinos smuikinin
kė, Daniel firmos sukontrak- 
tuota, išvyko iš Buenos Aires 
į Entre Rios provinciją, kur 
duos 8 smuiko koncertus: Pa
rana, Gualeguay, Gualeguay- 
chu ir kituose miestuose. Jos 
koncertai sudaryti su Argenti
nos švietimo ministerijos dar
bo planu.
B Med. gyd. prof. V. Tumė
nienė gavo leidimą laisva prak 
tika verstis „by endorsement“ 
New Yorko valstybėje.
a Prof. Cressey tarptautinės 
geografų s-gos kongrese pasa
kė, jog šiuo metu globalinis 
gyventojų skaičius esąs 2.406. 
000.000 ir kad šio šimtmečio 
gale jis priartės prie 4.000. 
000.000 . Maisto potencialas 
esąs pakankamas 4.000.000. 
000 žmonių išmaitinti. Vien 
Argentinos žemė, jei ji būtų 
kaip reikiant išnaudota, galėtų 
duoti maisto 1.500.000.000 
žmonių.
B Teisininkas Jonas Talalas, 
baigęs mechaninės braižybos 
kursus, toje srityje tęsia to
liau augštesnės braižybos kur
sus.
B Antanas Nakas turi muzi
kos studiją (Fortepiono).
B Jurgis Kasalkaitis, teisinin
kas, baigė radijo ir televizijos 
kursus.
B Vytautas Šliūpas, aušrinin- 
ko Dr. J. Šliūpo sūnus, studi
juoja Čikagoje mechaniką.
B ,,Coro Popular de Berisso“, 
vadovaujamas Dr. L. Bava ir 
maestro - chorvedžio Oriente 
Monreal, susideda iš 100 dai
nininkų ir dainininkių. Šis ar 
gentiniečių choras, dainuoja 
įvairių tautų kompozicijas ori 
ginalinėmis kalbomis. Savo 
repertuare turi ir lietuvišką 
dainą — Kur bėga Šešupė.

B Buenos Aires provincijos 
sostinės, Eva Peron Universi
teto chorui vadovauja tas pats 
maestro Oriente Monreal. Uni 
versiteto choras savo repertu- 
aran taipgi įtraukė lietuvių 
kompozitorių kūrinių.
B Balio seimas įvyksta 1953 
m. sausio 9 ir 10 dienomis Ho
tel Statler, Boston, Mas. Šei
minis banketas šeštadienį, sau 
šio 10 d., prasidės 7 vai. vak., 
raip pat Hotel Stattler. Sei
mui ir banketui rengti jau vei
kia komitetas. Jį sudaro apie 
30 asmenų: draugijų, parapi
jų, klubų atstovai, visuomenės 
veikėjai. Komiteto adresas: 
Balf Seimui Rengti Komisija, 
c. o. Mr. A. J. Namaksy, 409 
Broadway, So. Boston 2 7, 
Mass.
B Hilario Simanavičius, indus 
trinis chemikas, iš Argentinos 
pakviestas Urugvajui!, kur va
dovauja vienai stambiai odų 
pramonės firmai. Iš Kauno 
su tėvais jis Argentinon atvy 
ko būdamas 2 metų amžiaus. 
Argentinoje baigė augštąjį 
mokslą ir apsivedė su panele 
Gražina Motiekūnaite, moky
toja. Be pareigų Urugvajuje, 
turi savo cheminę laboratoriją 
Argentinoje.
B ALT ižd. M. Vaidyla patei 
kė išsamią finansinę apyskai
tą, iš kurios paaiškėjo, kad AL 
T pajamos iš šių metų vajaus 
jau prašoko 50.000 dol., ir vi
sa eilė kolonijų įvykdė ir net 
perviršijo savo kvotas. Tuo 
tarpu išlaidos, neskaitant žve
jų akcijos, kuri buvo atsitik
tinis reiškinys, buvo šiek tiek 
mažesnis, negu pereitais me
tais. Tos išlaidos sudaro: AL 
T veiklai 26.000 dol., Vlikui 
— 22.000. Žvejų akcija davė 
pajamų 9.300 dol., išlaidu ture 
ta 7.700 dol.
B Dr. Aaron Smith, žinomas 
archeologas, vyksta į Armėni
ją ir vėl bandys Ararato kalno 
viršūnėje surasti Nojaus arkos

ŽIEŽIRBOS
Naujas atidengimas

„Maksimas Gorkis, anarchis 
tinis rusų rašytojas savo kūri
niais paruošė dirvą Rusijos 
bolševizmui. ..“

Kun. J. Prunskis, 
„K. K. Laivas“ 49 nr.

Apie sifilį ir netaktą..
„palaido žmogaus (Maupas
sant) būdas ir sifilio ėdamų 
smegenų netaktas atspindi ir 
dabar išleistuose „Karoliuose“.

„Draugas“.
Tautinė kapituliacija?

Ryšium su Detroite {vyku
siu Amerikos Lietuvių Rymo 

pėdsakus. Jis surado turtin
gą filantropą, kuris davė lėšų 
šiai ekspedicijai. Dr. Smith 
bandys naudotis helikopteriu, 
kad galėtų ištirti Ararato kal
no viršūnės visą aplinką.
B K. Gineitis, buv. Lietuvos 
konsulas Čikagoje žada rašyti 
savo atsiminimus. Šiuo metu 
jis gyvena Čikagoje ir dažnai 
matomas su žmona mūsų kul
tūriniuose parengimuose.
B Čikagos Jones komercinėje 
augštesnioje mokykloje buvo 
iš mokyklos pašalintos 25 mer
gaitės, kam jos į klases atėjo 
žilai nusidažiusios plaukus.
a Elena Mataitis, siuvimo ir 
sukirpimo mokytoja, jau du 
metai kaip turi tos profesijos 
mokyklą. Pamokos tris kar
tus savaitėje, nuo 14 iki 20 vai. 
Akademija vadinasi „Mendia“, 
randasi nuosavuose pp. Matai 
čių namuose, Pasaje Barcelo; 
na 2891, Villa Soldati. Panele 
Elena Mataitis neseniai susižie 
davo su p. Steponaičiu iš Ber
nai, kuris yra meniškų medžio 
darbų specialistas. Abu gimę 
Argentinoje.
B Mirdamas Paganini Guar- 
neri de Gesti smuiką dovanojo 
Genuos miestui ir čia smuikas 
laikomas miesto muzėjuje, už
antspauduotoje stiklinėje dėžė 
je. Nuo 1841 metų, vykdant 
maestro valią, muzėjuje kasmet 
vyksta nepaprastos iškilmės. 
Notarui, muzėjaus direktorių; 
ir trims muzikams dalyvaujant, 
nuo stiklo dėžės nuimami ants 
paudai, vienas kviestų muzikų 
groja smuiku lygiai 5 minutes, 
pasirašo aktą, kad smuikas 
skamba be priekaišto, smuikas 
vėl įdedamas dėžėn ir užants
pauduojamas, ir tuo iškilmės 
baigiamos. Niekas kitas ištisus 
metus smuiko negali liesti, nie 
kas be išvardintųjų negali 
smuiko garsą girdėti. Kasmet 
smuiku groti turi kitas smui
kininkas. Tokia buvo Pagani
ni paskutinė valia.

kultūros baruose.
Katalikų Kongresu „Draugas“ 
rašo:

„Nesiskubinant su šio klau
simo sprendimu, vis dėlto ver
ta pasvarstyti, ar nėra atėjęs 
laikas ir ar nebūtų tikslinga 
ir naudinga apsiprasti su min
timi, kad lietuvių tauta faktiš
kai šiandien yra daugiakalbė 
tauta. Nors ir kažin kaip ne
miela būtų daugeliui ši mintis, 
ji vis dėlto būtų mažiau nemie 
la už mintį visai nurašyti iš mū 
sų tautos bendruomenės žymią 
mūsų tautos dalį.“

„Tremtis“ 1952 m.

KLBENDkUOMENES REIKALAI
K. L. B. ŠVIETIMO KOMI

Posėdyje svarstyti mokyto
jų atlygniimo ir vasaros sto
vyklų reikalai.

I. Mokytojų atlyginimo 
reikalu:

1. Pr. mokyfklų mokytojai 
virš mokyklos darbo be jokiu 
atlyginimo dirbo laisvoje Lietu 
voje visose organizacijose, bū
dami vadovais, instruktoriais 
bei tautiškų idėjų formuotojais. 
Kartais mokytojas to darbo tu
rėdavo daugiau, negu savo tie- 
siogio darbo mokykloje.

Mokytojai nepasitraukė į 
nuošalų gyvenimą ir tremtyje. 
Stovyklų organizacinis darbas 
beveik visuomet būdavo dau
giau ar mažiau nemalonus, ta
čiau ir ten daugiausia darbo 
Įdėjo mokytojai, dirbę be jokio 
atlyginimo kartais net ir kelio
se pareigose.

Kanadoje susidarius grupe
lei vaikų, atsirado ir vienas ar 
keli mokytojai, kurie paaukojo 
dalį savo laiko nuo fabriko dar 
bo ir mokė tuos vaikučius sa
vo gimtojo žodžio bei skatino 
tėvynės meilę. Ir po kelių me
tų, daugeliui mūsų tautiečių vi 
siškai gerai įsikūrus, tik kai ku 
riose vietovėse mokytojų dar
bas yra atlyginamas valstybi
nių mokyklų administracijos, 
tėvų lėšomis bei iš pelno tėvų 
komitetų suorganizuojamų pra 
mogų. Tik kai kur mokytojų 
darbas yra pakankamai gerai 
atlyginimas. Tačiau dar dau
gelyje vietų tėvai laukia moky
tojų nemokamo darbo.
KLB Šv. Komosija širdingai 
dėkoja lietuviams mokytojams 
už taip didelį tautinį dalbą ir 
toliau skatina lietuvių vaikų 
švietimo darbą pasišventusiai 
tęsti, jei dėl kurių nors aplin
kybių tas darbas ir nėra ar 
nebūtų atlyginamas.

KLB Šv. Komisija, įžvelgda
ma pakankamai gerai įsikūru
sių lietuvių gyvenimą bei pa
sišventusiai dirbančių mokyto
jų sugaištamą laiką, prašo visų 
lietuviškų pradžios mokyklų 
tėvų komitetus bei mokyklų lai 
kytojus atlyginti pr. mok. mo 
kytojams už jų sugaištamą lai
ką bent tiek, kiek jie gautų sa
vo paprastoje darbovietėje.

Tikimės, kad šį mūsų pa
siūlymą nuoširdžiai supras ir 
įvertins tiek tėvai, tiek mokyk 
lų laikytojai, tiek mokytojai ir

B Prof. Dr. J. Pajaujis pradė
jo dirbti kongreso bibliotekoje 
Vašingtone.
B 40 valstybių jau pripažino 
uenocido konvenciją, tuo būdu 
ji yra jau įsigaliojusi.
B Istorikas ir publicistas p. 
't rumpa iš Los Angeles keliasi 
į Vašingtoną.

SIJOS INFORMACIJA Nr. 5. 
tiesioginį atlyginimo santyki 
suras vietoje.
II. Vasaros stovyklų reikalu 
priimtos šios jų organizavimo 
taisyklės:

1. Jaunimo stovyklos yra 
viena efektingiausių priemo
nių ugdyti jaunimo dvasines 
bei fizines galias ir jį auklėti 
tautinėje dvasioje, to dėliai 
kiekviena KL*B Apylinkė yra 
raginama surengti vasaros me 
tu bent vieną jaunimo stovyk
lą, pasitelkiant tam reikalui tin 
kamus asmenis.
Pastaba: pageidaujama,

kad kelios apylinkės bend 
rai ruoštų vieną didesnę 
stovyklą.

2. Stovyklos gali būti bend
ros ir atskiros. Bendrose sto
vyklose berniukams ir mergai
tėms privalo būti atskiros pa
talpos.

3. Stovyklas organizuoja ir 
jų finansais rūpinasi KLB 
Apylinkės Valdyba, tėvams tai 
kininkaujant ir remiant. 
Pastaba: Švietimo Komisi

ja nėra priešinga ir orga
nizacijų ruošiamoms sto
vykloms.

4. Stovyklavimo laiką ir il
gį kiekviena apylinkė paren
ka prisiderinant prie vietos są
lygų, tačiau pageidaujama, kad 
tokois stovyklos būtų 2—4 sa
vaičių tuoj pasibaigus mokslo 
metams.

5. Atsižvelgiant į tai, kad 
tinkamos stovyklos suorgani
zavimas reikalauja daug laiko, 
apylinkių valdybos kviečiamos 
pradėti stovyklų organizavimo 
darbą keliais mėnesiais anks
čiau.

6. Parenkant stovyklos per
sonalą, žiūrima, kad dešimčiai 
-penkiolikai vaikų būtų vienas 
suaugęs.

7. Stovyklos vadovybę su
daro: a) vyriausias stovyklos 
vadovas, b) maisto tiekėjas, 
c) patalpų ir švaros rūpinto
jai, d) sanitarinio skyriaus ve
dėjas, e) transporto vadovas, 
f) tautinis ir bendrojo auklėji 
mo vadovas, g) sporto ir prog 
ramos organizatorius. 
Pastaba: išvardintosios pa

reigos gali būti sujungia
mos ar praplečiamos pa
gal reikalą.

8. KLB Apylinkės Vaidyba 
pakviečia stovyklos vadovybę 
galimai anksčiau. Stovyklos va 
dovybė iš anksto išdirba sto
vyklavimo smulkų planą ir apie 
tai painformuoja Švietimo ko
misiją. Stovyklos vadovas pra 
neša Šviet. Komisijai ir Apy
linkės valdybai apie stovyklavi 
mo eigą ir pabaigą.

K. L. B. Švietimo Komisija.

RAŠO LYDIA KIRK 

LAIŠKAI IŠ
1949 m. lapkričio 9 d.

Vakar aš pirkau charakterin 
giausią rusišką skrybėlę: aps
kritą, rudo kailio turbaną, tin
kantį prie mano kailinio palto. 
Aš su ja atrodau kaip Annos 
Kareninos motina, bet ji yra šil 
ta ir mane apsaugo nuo Rusi
jos šalčių.

Ellen Moris mane nuvedė į 
Mostorg, geriausią Maskvos 
krautuvę. Čia buvo didelė mi 
nia moterų prie skrybėlių, bet 
mes prisimušėm prie pardavė
jos. Mano pasirinkimas šukė 
lė pardavėjai nusivylimą, nes 
ji tikėjosi, kad aš pasirinksiu 
ką nors brangesnio, bet mano 
manymu 32 dol. mūsų pinigais, 
pakankama kaina už skrybėlę. 
Vėliau aš atsisukus pažiūrė
jau ir mačiau, visas moteris 
prašant tos pačios skrybėlės. 
Reiškia, užsienietė pirko tai 
ir yra madoje.

Galvos pridengimo reikalas 
čia yra labai svarbus. Vasa
ros metu jaunos mergaitės 
vaikšto vienplaukės, bet ska
relė dar yra laikoma padoru
mo ženkliu, ir nei vienos senes 
nės moters nepamatysi vien
plaukės viešoje vietoje. Gali
mas dalykas, kad tas paprotys 
yra pasilikęs nuo orientališkos 
įtakos.

1949 m. gruodžio 3 d.
Praeitą šeštadienį mes buvo 

me vakarinėse pamaldose di
džiojoje katedroje. Rusų baž
nyčiose nėra sėdimų vietų ir

VERTĖ V. L.

MASKVOS
žmonės stovi labai ankštai vie 
nas prie kito. Lankytojai — 
daugiausia senos moterys, bet 
šį kartą buvo daugiau ir jau
nų vyrų, negu aš galėjau įsi
vaizduoti. Jie visi atrodė la
bai neturtingi ir eilė elgetų 
prie durų papildė dar tą vaiz 
dą.

Visos pamaldos vyksta už 
vartų, taip, kad žmonės bevek 
pamaldose nedalyvauja. Giedo 
jimas vyksta visą laiką tai nuo 
balkono, tai iš vieno šono tai 
iš kito. Pasieniais daugybe iko 
nų dažytų auksu ir sidabru. 
Tikriausiai žvakių šiluma ir di 
dybė patraukia žmones, ypa
tingai tuos, kurie negali užmo
kėti už kitos rūšies pramogas 
ir šios kelios bažnyčios Mask
voje nėra niekad tuščios. Žino
ma, valdžia nori įvesti kitą kul 
tą — Lenino, Stalino ir Parti
jos. Kiekvienoje srityje ir 
kiekvienoje meno ir kultūros 
demonstracijoje, šalta Krem
liaus ranka visur pasiekia ir 
viską užslopina bei užgniau
žia. Paskutiniame Sovietų 
Kompozitorių Akademijos kon 
certe, aš dairiausi į publiką, 
kuri tačiau buvo speciali pub
lika, daugiausiai iš jų vyrai ar 
moterys, nusimaną apie gerą 
muziką, kadangi jie patys yra 
jos kūrėjai. Mums vakarie
čiams, kurie anksčiau grožė- 
davomėsi rusų muzika, buvo 
jau bloga, tai kągi bekalbėti 
apie pačius rusus, esančius liu 
dininkais išniekinimo jų pačių 
meno. Jų veidų išraiška yra

tiesiog tragiška, klausant ge
riausių jų dirigentų diriguo
jant Šostakovičiaus naujų kom 
pozicijų, pataikaujančių Polit- 
biurui. Tai buvo muzikalinė 
odė girianti Stalino miškų at- 
auginimo programą.

1949 m. gruodžio 7 d.
Vaikai rusų gyvenime tikrai 

užima geriausią vietą. Dabar 
galima matyti daugybę vaikų 
žaidžiant skveruose. Vaikai 
jaunesni kaip vienų metų yra 
tvirtai subandažuojami kaip 
malkų pundai. Labai mažai 
matoma vaikų vežimėlių ir pa 
prastai sena bobutė nešioja ina 
žus vaikus ir su jais rankose 
atlieka visus darbus. Maži vai 
kai, kurie jau gali pavaikščio
ti, yra įkišami į kailinius, ku
rie paprastai siekia žemę. Jie 
atrodo, kaip maži gyvulėliai su 
blizgančiomis akimis iš po jų 
kailinių kepurių. Vakar vieną 
mačiau raudonos lapės drabu
žiais, kurie labai priminė An
golos katę, ir kitą mėlynu kai 
liu apvedžiotu paltu, paimtu 
tiesiog iš „Boriso Godunovo“.

Tikrenybėje šie žiemos dra 
bužiai tinka rusams tiek vai
kams, tiek suaugusiems. Taip 
pat ir dalis vyrų nešioja kaili
nes kepures, ypatingai augšto 
rango karininkai. Daug mote 
rų nešioja kailinius, bet jie dau 
giausiai yra pigūs kailiai ir la
bai blogo pasiuvimo. Bendras 
vaizdas, tačiau, yra daug ge
resnis, palyginus su jų vasaros 
ar rudens drabužiais. Niekad 
nesu pastebėjus jokios moters 
dėvint kelnes gatvėje. Mano 
manymu, tai būtų daug protin
giau ir šilčiau žiemos deino- 
mis, bet, aš įsivaizduoju, per

dėtai drovus Sovietų standar
tas neleistų to. Net moterys, 
dirbančios prie gatvių grindi
mo, dėvi sijonus ir Igus pliau- 
kus. j /

Dauguma jaunų mergaičių 
dėvi labai komplikuotai supin
tus ilgus plaukus — mezginiais 
išpuoštus ir net balerinos dėvi 
ilgų plaukų karūnėles. Opero
je net kartais galima matyti 
moterų, brangiai apsirengu
sių, skaitant pagal rusų stan
dartą. Jos retai dėvi ilgas suk
neles, bet jų suknelės yra il- 
egsnės kaip vidutnės ir me
džiaga — daugiausia satinas 
ar aksomas, juodos vyno ar 
violetinės spalvos. Didžiausias 
pasipuošimas, žinoma — sidab 
rinė, per vieną petį permesta, 
lapė.

1949 m. gruodžio 13 d.
Pasaulis lauke atrodė pilkas. 

Sniegas nutirpo ir pasiliko už 
šalęs purvas. Aš tikiu, kad mes 
turėsim šviežio sniego Kalė
doms. Maskva be sniego at
rodo labai šlykščiai.

Kalėdos Rusijoj nėra šven
čiamos, bet Nauji Metai. So
vietai nešvenčia nė vienos kri 
kščioniškos šventės. Eglutės 
yra Naujų Metų eglutės, nė 
Kalėdų eglutės. Rytoj aš eisiu 
pirkti papuošimų mūsų Kalė
dų eglutei, kuri turės būti di
delė, nes čia viskas turi būti 
didelis, kad padarytų efektą.

1949 m. gruodžio 20 d.
Tikėjomės sniego Kalėdoms 

ir dabar mes turim jo daugybę. 
Pereitą naktį tiek daug prisni
go, kad šiandien kiemsargis su 
savo žmona valo šaligatvius ir 
sniegas nuo gatvės turi būti 

nušluotas laike kelių valandų 
po jo iškritimo.

Kai kas spėlioja, kad Mao 
Tse-tung — komunistų lyde
ris Kinijoje, yra Maskvoje Sta 
lino 70-to gimtadienio proga. 
Bet viešai apie tai nėra praneš 
ta. Mes girdėjom, kad sąry
šy su Stalino gimtadieniu. Di
džiajame teatre rytoj vakare 
bus doudamas baletas „Raudo 
noji Aguona“. Taip pat daly 
vaujanti ir visa didžioji svita 
pagerbti naujos imperijos val
dovo. „Raudonosios aguonos“ 
baleto istorija yra apie opiu
mo judėjimą ir blogus tikslus 
amerikiečių ir britų imperialis 
tų. Tai nėra naujas baletas. 
Originali versija buvo apie ki
niečių pažeminimą ir nykimą. 
Bet tie, kurie matė ir seną ir 
naują versiją, sako, kad vei
kalas yra pagrindinai perrašy
tas ir pertvarkytas taip, kad 
būtų politiškai priimtinas Ki
nijai. Dabar — amerikiečiai 
yra patys blogiausi suvedžio
tojai ir banditai, ir veikale da
bar yra opiumo dėžės visur su 
ženklais „Made in U. S. A.“

Mes turime dar vieną asme
ninį triumfą. Gromykai prieš 
piečiavo su mumis praėjusį 
šeštadienį. Mes priėmėm juos 
mėlynajame salione, kur buvo 
židiny ugnis ir koktailiai, she- 
ry ir pamidorų sultys ant sta
lo palei sieną. Tik Pastojev iš 
gėrė stiklą shery; Gromykos 
laikėsi visą laiką prie pamido
rų sulčių.

Pastojev buvo Užsienių Tar- 
nybios uniformoje, kaip ofi
cialus vertėjas.

Gromyko — tamsiu kostiu
mu, o madame Gromyko dėvė
jo mažą astrachanišką kailinę 

kepuraitę ir turėjo mažą muf- 
tą prie savo suknelės, kuri bu 
vo brangiai ir rūpestingai pa
daryta ir labai man priminė sa 
vo kirpimu ir modeliu mano 
tetos Fanny, kuri mirė 1920 
m. būdama 86 m. amžiaus. Suk 
nelė buvo iš slyvų spalvos šil
ko išsiuvinėta aksomo medali- 
jonais, apykaklė ir kalnierius 
apvedžioti aksomu ir prie kak 
lo užbaigta bitės formos sag
timi.

Gromyko sėdėjo mano deši
nėje, valgė labai mažai, be abe 
jonės jis turėjo galvoje Krem
liuje įvykstantį banketą, po va 
landos, Mao garbei, bet ponia 
Gromyko valgė gerai ir atrodė 
visai patenkinta priėmimu.

Priėmimas atrodė truputį 
įtemptas, bet labai korektikas 
tonu ir kalbamais dalykais. 
Mes kalbėjome apie Gromy
ko sūnų, kuris buvo kaip tik 
Roger amžiaus; jis buvo su sa 
vė tėvais Jungtinėse Valstybė 
se keletą metų. Aš klausiau 
jo motinos, ar jie retkarčiais 
kalba su juo angliškai:

— Tai yra labai sunku jam,
— atsakė p. Gromyko. — Kar
tais jis užsirakina savo kamba 
ryje vien dėl to, kad galėtų su 
savim kalbėti angliškai. Ma
tote, ,jis neturi nė vieno as
mens, su kuo jis galėtų kalbėti 
angliškai.

Kokia kvaila padėtis! Pa
prastai, aš būčiau sakius jai:
— Atsiųsk jį čia pas mus. Ro
ger būtų labai patenkintas su 
juo susipažinti ir pasiaklbėti.— 
Bet kiekvienu atveju mes turi
me prisiminti, kad tai nėra ga
lima ką nors daryti natūraliu 
ir normaliu būdu.

Bus daugiart.
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Apie „A. Šapokos 
Kazimierą Sapiegą”.

DR. V. DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ

I
Dr. A. Šapokos straipsnis 

..Balio Sruogos Kazimieras Sa 
piega“ (,,Tėviškės Žiburiai“, 
1952 m. spalių m. 2 d.) verčia 
mane atsiliepti. Balys Sruoga 
jau pats nebegali nuo puolmių 
gintis, tad aš, studijavusi Lie
tuvos istoriją ir bendradarbia
vusi su vyru, jaučiuosi iš da
lies atsakinga už istorinę kūri
nio dali, nors ir nebuvau vienin 
telė ir svarbiausia jo informa
torė istoriniais klausimais.

Dr. A. Šapoka, nors ir pri
pažįsta grožinės literatūros kū 
rinio autoriui 1 i c e n t i a po 
e t i c a teisę, bet savo straips
nyje visdėlto smulkmeniškai rei 
kalauja iš jo istorino tikslumo.

Skaitytojas, imdamas į ran
kas dramą, ar kurį kitą groži
nės literatūros veikalą, nori iš 
jo ne istorijos mokytis, bet tu- 
lėti estetinį pasigėrėjimą. Is
toriškai svarbu, kad, nežiūrint 
licentia poetic a, stili
zuotoji veikalo tikrovė iš e s 
m ė s atatiktų vaizduojamos 
epochos dvasią ir kad kūriny
je nebūtų istoriškai negalimų 
situacijų.

Deja, Lietuvos istorijos būk
lė yra apverktina. Čia ją rašė 
svetimi, ant savo kurpaliaus 
tempdami, čia savieji berašy
dami neturėjo ir neturi priėji
mo prie svarbiausių archyvų 
ir net prie istorinių veikalų, 
monografijų, straipsnių. Tad 
retas Lietuvos istorikas gali 
būti laisvas nuo priekaišto, kad 
ir jis pats, ne tik literatas, poe 
tas, prasilenkia su istorine tik
rove. Nuo to priekaišto nėra 
laisvas, kaip atrodo, nei dr. A. 
Šapoka. Tos liūdnos mūsų is
torijos būklės išdava yra ir ta, 
kad eilinis skaitytojas, neturė
damas savo rankose pakanka
mai patikimos istorinės literatu 
ros, labai blogai pažįsta savo 
krašto praeitį. Todėl tad, gali
mas daiktas, Lietuvos istorikas 
ii jaučia savotišką pareigą pa
dėti skaitytojui susiorientuoti, 
kur grožinės literatūros kūri
nyje yra istorinė tikrovė, o kur 
licentia poete a.

Bet jeigu istorikas 
ryžtasi tą uždavinį 
atlikti, tai jo pasta

Sapiegą eiliniu magna
tu, o „L. I.“ jam skiria dau
giau vietos, negu Jonušui Rad 
vilai, negu Tadui Kosciuškai, 
negu. . . net didžiajam kuni
gaikščiui Kęstučiui.

Straipsnyje dr. A. Šapoka 
teigia: „Sapiegos niekad nebu
vo tokie galingi (mano pabr., 
V. S.), kad būtų galėję galvoti 
apie sostą“, o „Lietuvos Isto
rijoje“ skaitome: „Sapiegos įsi 
galėję šeimininkavo Lietuvoje 
su niekuo nesiskaitydami. Jie 
buvo visagaliai (mano pabr. 
V. S.) : hetmonas savo ranko
se turėjo kariuomenę, o jo bro
lis iždininkas valdė visas kraš
to pajamas. Suvaldyti niekas 
jų negalėjo, nes kiekvieną sei
mą galima buvo lengvai išar
dyti". „L. I.“ 367 p. Ir toliau, 
365 p.: „Seimuose jie (Sapie
gos, V. S.) taip pat ėjo prieš ka 
raliaus pasiūlymus, kovojo su 
jo pastangomis palikti sostą sū 
nui (Jokūbui Sobieskiui, V. 
S.), o hetmonas Sapiega taip 
pat nenorėjo klausyti karaliaus 
ir karuose“. Ir dar 366 p.: 
„Kiek su karalium nesiskaitė 
jo buvusieji favoritai, galima 
matyti, pav. iš 1688 metų Gar
dino seimo atidarymo. . . kara
liui einant į salę, hetmonas Sa
piega, pamatęs greta sosto krės 
lą sūnui (Jokūbui Sobieskiui, 
V. S.), nuspyrė jį su koja į ša
lį, tardamas: „Greta karaliaus 
pritinka stovėti, o ne sėdėti',. 
Karalius galingam didikui nie
ko negalėjo padaryti“.

Savo straipsnyje, dr. A. Ša
poka, norėdamas rehabilituo- 
ti vyskupą Bžostauską, rašo: 
,, . . . Bžostovskis pasirodė ne
mažesnis Lietuvos teisių gynė
jas už hetmoną“. O „Lietuvos 
Istorijoje" skaitoma: „Pirma
sis stojo su jais (Sapiegomis, 
V. S.) į kovą artimas karaliaus, 
o ypač karalienės (garsiosios 
Marysienkos Sobieskienės, 
straipsnyje teisingai paavadin- 
tos „prancūzų agentu“, V. S.) 
vedamai politikai vysk. Bžos- 
lauskas“ („Liet. 1st.“ 368 p.).

Dr. A. Šapoka savo straips
niu moko: „Matyt, autoriui

bos ir teigimai turi 
būti absoliučiai tei
singi ir objektyv ū.s.

II
Ir štai, praėjus daugiau ne

gu metams nuo B. Sruogos 
„Kazimeiro Sapiegos“ (1951 
m. Chicago, išl. „Terra“) pa
sirodymo, P. dr. A. Šapoka pa
kėlė balsą ex cathedra, 
kruopščiai išknibinėdamas is
toriškus veikalo netikslumus 
ir išvadoje paneigdamas esminį 
B. Sruogos kūrinio isotrišku- 
mą.

Jeigu šioje dramoje kai kas 
ir prasilenkiama su istorine tik 
rove, tačiau Sruogai terūpėju
si laikotarpio dvasia yra atkur 
ta teisingai.

Kai kurie dr. A. Šapokos iš
keltų dalykų yra a d r e m, 
pavyzdžiui, kad šaltiniai neduo 
da pagrindo vaizduoti etmoną 
Sapiegą buvus tautiniu lietu
vių patriotu, kad nėra duome
nų, kurie leistų manyti, kad 
karalienė Sobieskienė norėjusi 
tekėti už Sapiegos (nors tai 
yra kaip tik suderinama su is 
iorine Marysienkos charakte
ristika), kad Jokūbas Sobies
kis, paliegėlis ir šiaip menka 
asmenybė, vaizduojamas savo
tišku filosofu, kad veikale yra 
kai kurių chronologinių įvykių 
raidos perstatymų ir pan.

Tačiau visa eilė minėto 
straipsnio priekaištų yia tokio 
pobūdžio, kad tik kelia didelio 
nusistebėjimo, kaip juos galė
jo parekšti dr. A. Šapoka, vie
nintelis kalbamos epochos ofi- 
cijahis autoritetas tremtyje, 
(buvęiši Lietuvos Universitetų 
Lietuvos istorijos profesorius. 
Ypač keista yra tas, kad jisai, 
norėdamas sužvejoti daugiau 

, netikslumų B. Sruogos kūriny
je, prieštarauja net sau pačiam, 
savo teisingai išdėstytiems fak
tams „Lietuvos Istorijoje“ 
(žiūr. „Lietuvos Istorija , reda 
gavo A. Šapoka, išleido „Pat- 
ria“ Tremtyje, 1951 m. 697 p. 
p. Įžangos VII p. pažymėta, 
kad kaip tik XVII—XVIII am 
žiu laikotarpį aprašė dr. A. Ša 
poka).

Štai keletas pavyzdžių.
Savo straipsnyje dr. A. Ša

poka vadina etmoną Kazimierą 

(B. Sruogai, V. S.) visiškai 
neaiškūs buvo organų bei insti 
tuciju santykiai. Jis, pav., Sa
piegą visur tituluoja hclmonu, 
o amžininkai jį titulavo Vil
niaus vaivada, nes valstybės 
pareigūnų gradacijoje hetmo
nas buvo vienas iš paskutinių
jų, o Vilniaus vaivada — pir
masis senatorius“. Tuo tarpu 
savo „Lietuvos Istorijoje d r. 
A. Š. pats Kazimierą Sapiegą 
vadina tiktai H e t m o n u ". 
Ii dar viena ištrauka: „Hetmo 
nas Sapiega pastate vyskupo 
(Bžostauskio, V. S.) dvaruose 
kariuomenės. Kadangi pagal 
įstatymus bažnytiniuose dva
ruose nebuvo galima laikyti ka 
nuomenės (ją pagal įstatomus 
galima buvo laikyti tik valsty
biniuose dvaruose), lai vysku
pas pradėjo bylą. Byia tęsėsi 
labai ilgai, ir dėl jos iširo ne 
vienas seimas. Sprendė ją ka
ralius, sprendė senatas, primas 
ir popiežiaus nuncijas. Paga
liau byla pateko į Romą. Ta
čiau hetmonas nenusileido; by 
los metu jis dar daugiau pa
statė kariuomenės baznytiniuo 
se dvaruose. Vyskupas už tai 
jį net ekskomunikavo, uždrau
dęs tikintiesiems su juo ir jo 
šalininkais bendrauti. Eel liet 
monas tą pačią ekskomunikos 
dieną tyčia suruošė Vilniuje 
triukšmingą balių, ir niekas ne
drįso neatvykti. Vyskupas už
draudė dvasininkams, Sapie
goms dalyvaujant, laikyti pa
maldas, bet 'kadangi beveik vi
si Vilniaus vienuolynai gyve
no iš jų aukų, todėl, nedrįsda
mi nusikalsti Sapiegoms, ne
klausė vyskupo. Hetmonas, ku 
ris niekad nebuvo labai mal
dingas, tuo metu tyčia atvyki a 
vo į vienuolynų bažnyčias mi
šių klausyti. Vyskupo spiria
mi, vienuoliai aiškinosi galį jo 
neklausyti, nes jiems viršinin
kai esą tik jų ordinų genero
lai“ („L. I.“ 368 p.). O dr. A. 
Šapokos straipsnyje parašyta, 
kad vienuoliai negalėję aesikirs 
ti: ,, . . . mes patys tvarko
mos“.

Daugiau bus.

Jei dar neturi — įsigyk Įdomią knygą 
NUO IMSRĖS IKI ORINOKO (Per fakirų žemę) 

parašytą A. Sabaliausko.
Šioje knygoje rasi lietuvio misionieriaus patyrimus ir išgy
venimus keliaujant per svetimus kraštus ir tautas. Ten ypač 
plačiai yra kalbama apie paslaptnigąją lindiją — fakirų ir 
keturių dešmčių milionų dievaičių žemę. Kaina $ 2,50.

Pavieniai ir platintojai ją gali gauti pas
E. Dambrauską—4501 S. Talman A.-Chicago 32, Ill., USA.

Moksio-technikos naujienos
DAR APIE VANDENILINE 

BOMBĄ
Apie vandenilinę-hydrogeni 

nę arba H-bombą daug neskel
biama, bet vis dėlto žinios apie 
ją pamažu persiskverbia į spau 
dą. Tos žinios gana įdomios.

Dabar jau yra paskelbta, kad 
vandenilinė bomba veikia ki
taip, negu uranijaus bomba. 
Uranijaus bomboje atomas snal 
domas, o vandenilio bomboje 
yra atvirkščiai — atomai su
jungiami ir gaunami helijaus 
atomai.

Tačiau, kad taip įvyktų, t. 
y. — kad susijungtų vandeni
no atomai, yra reikalingas la
bai didelis karštis — ligi 10C 
milionų laipsnių. Tokį Karštį, 
jeigu kalbama apie bombą, ga
li duoti tiktai uranijaus atomi
nės bombos sprogimas. Todėl 
vandenilio bomba yra sudėti
nė bomba: ji visų pirma yra 
uranijaus arba plutonijaus 
bomba sukombinuota su vande 
nilio bomba, ir tiktai tokia 
bomba jau yra vadinamoji van 
deniline bomba. Vandenilio 
bombai gaminti Čikagos uni
versiteto chemijos profesorius 
Urey yra atradęs vad. sunkųjį 
vandenilį, už ką jis gavo No
belio premiją.

Sprogimo metu vandenilio 
atomai susijungia milžiniška 
jėga ir gaunamas didžiulis spro 
girnas, kuris gauna baisių pa
darinių. Sprogimo metu lai
vuose, kurie buvo nutolę nuo 
sprogdinimo vietos per 31 my
lią, temperatūra pakilo ligi 180 
laipsnių. Jeigu vandenilinės 
bombos jėga yra 1.000 kartų 
didesnė, negu uranijaus bom
bos, tai tokia bomba gyvybę su 
naikintų 300 kvadratinių mylių 
plote.

Amerikos spauda paskelbė 
vieno, stebėjusio tą pragariš
ką sprogimą, kario laišką, ku
riame taip rašoma:

„Aš mačiau, kaip keleto my
lių sala, su savo medžiais ir 
pastatais, liepsnote liepsnojo. 
Netrukus sala išnyko iš akių. 
Ir aš dabar negalėčiau pasaky 
ti, kas iš tikrųjų su ja atsiti
ko — sudegė, ar nugarmėjo į 
Pacifiko dugną".

Anglijoje atominės energijos 
specialistai dabar projektuoja 
atomine energija varomą kelei 
vinį laivą. Jis, esą, galima bus 
užtaisyti dviejų su puse metų 
laikotarpiui.

IŠ VYRO PASIDA 
RĖ MERGAITĖ

Medikai ir gamtininkai dar 
tiktai daro bandymus, bet jų 
bandymų vaisiai labai įdomūs.

Bandytojai yra užsibrėžę 
tikslą vieną lytį pakeisti kita 
lytimi. Jie pirmiausia tokius 
bandymus daro su žiurkėmis 
ir kitais gyvulėliais, kuriems 
bando pakeisti lytį.

Bet visai neseniai jie pada
rė bandymą ir su žmogum. Tū 
las New Yerkietis George Jor 
gensen buvo vyras, bet vyro 
lytis jam nepatiko, todėl suma
nė lytį pakeisti. Danijos gydy
tojai jam padarė kelias opera
cijas ir tuo pačiu metu įleido 
į jo kūną hormonus, panaudo
ję tam tikslui apie 200 įšvirkš 
timų. Viso to pasekmėje Jur
gis Jorgenesenas pasidarė mo
terimi ir Jurgio vardą pakeitė 
j Kristinos vardą. Vietoje po
no Jurgio Jorgenseno pasidarė 
panelė Kristina Jorgensenaitė. 
Amerikos konsulas Danijoje 
turėjo „trobelio“, nes reikėjo 
perdirbti jo užsienio pasą iš 
Misterio į Miss. . .

Šitie bandymai, kaip jau sa
kyta, nėra nauji. Mažų gyvu
lėlių lytį bandytojai gana ne
sunkiai pakeičia. Bet. . . su 
panele Jorgensenaite dar rei
kia palaukti, ar kartais ji nesu 
sigalvos grįžti vėl į vyrų lytį...

Ta pačia proga galima pasa
kyti, kad ir tūla anglų gydyto 
ja Dr. Ewan Forbes-Sempill' 
aite gydytojos mokslus baigė 
kaip mergaitė, bet vėliau su
manė pakeisti lytį ir ne tiktai 
ją pakeitė, bet ir vede buvusią 
savo tarnaitę. . .

Vis dėlto tenka palaukti dar 
rimtų moksliškų toje srityje 
tyrinėjimų, nes ir tai yra gali
ma, kad dažnai esti asmens ly
tis neišvystyta: asmuo esti tar 
rum tarpinėje būsenoje, kai ir 
pats asmuo nežino, ar jis yra 
vyras, ar ji yra moteris? Tokia 
būsena vadinama hermofrodi- 
tizmu, atseit — nežinia, ar jis 
Hermes, ar ji Af rodi ta? To
kiais atvejais tas asmuo papras 
lai keičia ir savo skonį: kal
tais rengiasi kaip vyras, kita 
kartą, kaip moteris. . . Tokie 
neišvystyti egzemplioriai su 
metais įgauna vienokias ar ki
tokias savybes ir tada atrodo, 
kad pakito lytis. Šiuo atveju 
tenka palaukti rimtesnio ištyri 
mo.
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VINCAS KRĖVĖ

ŽVAIGŽDĖS SPINDULIUOSE
VINCO KRĖVĖS „DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŲ“ IŠ
TRAUKOS, LIEČIANČIOS TUOS MOMENTUS, KU

RIE SUSIETI SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS.

I
Buvo vėlyvas tamsus vakaras, kurio ramybės nedrums

tė mėnulio šviesos spinduliai. Žvaigždės, gausiai nusėju
sios padangių bedugnes, tyliai mirgėdamos žverbliai spindu
liavo, lyg paslaptingai kalbėjosi viena su kitomis. Iš dan
gaus gelmių plūdo pasaulin tyla, teikdama žemei ir žmo
nėms ramybę ir atsilsį.

Tarpukalnyje pas uolos papėdę, ruseno laužas, aplink 
kurį buvo susėdę kalnų piemenys, apsitaisę avių kailių ap
siaustais.

Ne vieni tik piemenys ilsėjosi šalia rusenančio laužo. 
Jų tarpe buvo du svetimieji, apsitaisę prastais balto atidek 
lo apsiaustais, kokius dėvi kaimo gyventojai, kai jie lei
džiasi į tolimesnę kelionę. Vienas iš jų senyvas, žilais plau 
kais ir barzda, kitas jauniklis, kurio pasmakrių amžius dar 
nebuvo apželdinęs suaugusio vyro papuošalu. Šalia gulė- 
j odvi jų užriestais galais lazdos. . .

Atokiau nuo laužo matyti išsitiesę šunys, budrūs ban
dų sargai. . .

* s’: *

II
Kai nuvedė ir paguldė Mirjamą į paruoštą jai patalą, 

senasis piemuo, apklostęs šiltais avių kailiais jos kojas ir 
liemenį, paliepė visiems išeiti.

Dauboje pasiliko tik jis vienas su gimdymo skausmais 
suremta moterimi. . .

Ten uždarytos avys ir ožkos, moteries dejavimo pa
žadintos, sukilo iš savo guolių ir, priėjusios arčiau, žvalgė
si smalsiomis akimis, o keleivių ten patalpinti asilai, stovė
dami avių tarpe, ėmė karpyti ausimis. . .

Tuo metu tie, kurie buvo pasilikę pas laužą, ir tie, ku
rie sugrįžo, nulydėję susirgusią gimdymo Skausmais mote
rį, susėdo aplinkui ugnį ir tyliai kalbėjosi tarp savęs.

Piemenys besidomėdami klausinėjo Juozapą apie ne
tikinčiųjų kraštą, kuriame jis yra išbuvęs ilgus metus, apie 
didelius jų miestus, apie žmones, kurie ten gyvena, ir jų pa
pročius.

Nofrs Juozapo siela, buvo susirūpinimo pagauta, bet 
jis ramiais žodžiais pasakojo tai, ką buvo matęs ir patyręs, 
svetimam krašte begyvendamas, ir visi jo žodžių klausė aty 
džiai. . .

Net žvejys Joną beklausydamas užmiršo savo piktas 
pašaipas, kuriomis lydėdavo pirmuosius Juozapo pasakoji
mo žodžius. . .

Kai visi taip smalsiai klausė tų seno dailidės pasakoji
mų, užmiršę visus šio vakaro įvykius, staiga išgirdo gimu- 
siojo kūdikio verksmą. ,.

Senasis tėvas liovėsi pasakojęs, atsikėlė iš savo vietos, 
iyg norėdamas skubėti pas naujagimį, bet vėl atsisėdo ne
ramus.

Įsiviešpatavo tyla, lyg ramybės angelas būtų praskri- 
dęs virš jų galvų.. . .

— Štai gimė pasauliui naujas žmogus, — prabiliT vie
nas iš piemenų, nutraukdamas tylą.

— Seni žmonės, kurie daugel žino, kalba, kad Amži
nasis įžiebia danguje naują žvaigždę, kai žemėje gimsta 
žmogus, — prabilo kitas.

— Kad ją pamatytume, iš jos spindėjimo sužinotume, 
kokią laimę Amžinasis lėmė naujai gimusiam, — tarė Simo
nas žvejo Jonos sūnus.

Visi pakėlė savo galvos ir pažvelgė į dangų, o pažvelgę 
baisiai nustebo, ir jų širdys tapo neramios: išvyko dangu
je žvaigždę, kurios anksčiau nebuvo pastebėję. . .

Ji buvo baisi ir atrodė kaip kalavijas su rankena, ir jo 
liepsna žėrimieji ašmenys buvo į žemę nukreipti.

Visų šviesiausia buvo toji žvaigždė, ir daugel kitų, di
delių ir mažesnių, kurios anksčiau dabino Dievo padanges, 
dabar užtemo ir pranyko jos spindulių šviesoje.

Ir dangus aplinkui buvo kaip krauju pasruvęs. . .
Nusigandę ir baimės apimti vėl nutilo visi ir tik žval 

kėši vienas į kitą. . .
— Ką žada žmonėms šis kūdikis, kurio gimimo valan

doje įžiebė Amžinasis šią baisią žvaigždę? — Pagaliau pra
bilo antrasis piemuo, nes jis iš savo tėvų ir kitų senų žmo
nių buvo girdėjęs, kad panaši žvaigždė, kai ji pasirodyda
vo danguje, atnešdavo žemei badą, ugnį ir kitas nelaimes, 
kurios sunkiai užguldavo žmones.

— Tikrai, ją pastebėjome ir išvydome tuo akimirks
niu, kai išgirdome pravirkusį kūdikį,— atsiliepė į jo žo
džius kiti. į

— O gal šis, dabar užgimęs, yra tasai Žadėtasis, ku
rio visi laukiame, — ir šioji žvaigždė yra Jokūbo namų 
žvaigždė, kuri turi įspėti, kad atėjo išganymo valanda, — 
tarė Simonas, Jonos sūnus.

— Negundyk Amžinojo rūstybės savo neprotinga kal
ba, — subarė jį tėvas, jo žodžius išgirdęs. — Negi prasto 
dailidės iš Galilėjos sūnus gali būti Žadėtasis.

— Mokyti ir apie Raštą nusimaną vyrai sako, kad Ža
dėtasis kilsiąs iš Dovydo namų atžalos, — pastebėjo ant
rasis piemuo, amžiumi už kitus vyresnis ir išmintingesnis 
protu. — Negi tu, senas keleivi, esi melechų kilmės vyras, 
o ne prastas dailidė, kuris rankų darbu, prakaituodamas, 
uždirbi sau kasdieninės duonos?

Juozapas nutylėjo ir nieko jam neatsakė. Jis buvo la
bai susijaudinęs tuo, ką dabar matė ir girdėjo, ir Simono 
žodžiai giliai įstrigo į jo širdį. . .

Iš savo tėvų ir senelių žinojo Juozapas, kad jis yra 
Davydo namų suvytusi ir skurde paskendusi atžala, bet ty
lėjo dabar ir nesakė, ką žinojo.

Pamanė, kad niekas nepatikės jo žodžiais ir nepatikė
ję pajuoks jį piktomis šypsenomis ir užgaulingais žvilgs
niais. . .

— Ar tik nebus šis vaikas atėjęs į pasaulį kaip Amži
nojo rykštė tau ir tavo senatvei, — tarė jam Joną, Sąlmono 
sūnus.

— Penukreipia Amžinasis visas nelaimes nuo musų 
galvos į mūsų priešų galvas, •— atsakė jam susijaudinęs dai 
lidė Juozapas.

Kai jie taip kalbėjosi, visi neramumo ir baimės pagau
ti, pasigirdo žemės erdvėje tolimi, vos ausies nugirdimi, 
švelnūs ir darningi balsai.

Lyg šimtai sidabrinių varpelių skambėjo įvairiais bal
sais ir vis garsiau ir garsiau aidėjo darnus jų žvangėjimas.

Atrodė, lyg dangus prabilo, paslaptingais balsais, ir 
nustebinta žemė jų klausėsi.

— Tikrai, gimė mums Žadėtasis, sakau jums, — ta
rė Simonas jaudindamasis. — Ar ne Dievo angelų štai gir
dime balsus?

— Nesižvalgykime į dangų: galime ten juos skrendan 
čius išvysti.

— Ir pamatę staigia mirtimi mirti, — kalbėjo sujau
dinti piemenys ir savo apsiaustų skvernais skubiai užden
gė galvas...

Prisidengę galvas ir baimės apimti visi jie tyliai sė
dėjo, bijodami netikėtai išvysti Dievo angelus ir miiti štai 
gia mirtimi. . .

— Dievas padovanojo tau sūnų, senasis keleivi, — pra 
nešė Juozapui pirmasis piemuo, priėjęs prie laužo. — Te
busi palaimintas Amžinojo palaima tu ir tavo sėklos vai
sius ir tesikloja jums laimingai gyvenimo keliais! . . .

— Ne laimę ir ramiąsias dienas lemia Amžinasis šiam 
kūdikiui ir jo tėvams, senasis bandų ganytojau, — tarė į jo 
žodžius atsiliepdamas Joną, žvejys iš Kapernaumo.

— Kodėl taip manai, keleivi? — Nusistebėjo senasis 
piemuo, jo žodžius girdėdamas.

— Pažvelk į dangų ir pamatysi žvaigždę, kurią Am
žinasis įžiebė šio kūdikio gimimo valandoje, — atsake jam 
Joną.

Senasis piemuo pakėlė galvą ir ilgai žiūrėjo į žvaigž
dę, kurią tik dabar pamatė. Žiūrėdamas stebėjosi, ilgai, 
ilgai žodžio nepratardamas.

— Amžinojo keliai, kuriais Jo ranka veda pasaulį ir 
kas jame gyvena, žmogaus proto neįspėjami, — tarė jis gal
va linguodamas. — Nejaugi manai, kad dėl prasto dailidės 
vaiko gimimo Visagalis sužadino dangų ir žemę, įžiebdamas 
savo grėsmės ženklą. . . Ne kūdikiui, bet mums pranašauja 
šioji žvaigždė sunkias dienas.

— O kodėl pamatėme ją, tik kūdikio balsą išgirdę- — 
tarė jam atsakydamas Joną.

— Amžinasis pareiškia savo valią, kada nori, — nei
giamai galvą kraipydamas atsiliepė į jo žodžius senasis pie 
muo. — Netikiu, kad mažas kūdikis taptų nelaimių priežas 
timi. . .

Kai jie taip kalbėjosi dar garsiau ėmė aidėti paslaptin
gieji garsai, bet senas piemuo nebuvo į juos atkreipęs dė
mesio ir lyg jų negirdėjo. . .

— Tėve, paklausyk, ar ne Dievo angelai skambina 
danguje? — prabilo į jį kupinu baimės balsu vienas iš pie
menų.

— Matyti, didelis ir turtingas karavanas eina pro ša
lį, — ramiai tarė daug gyvenimo patyręs senasis piemuo, į 
tuos balsus įsiklausęs. — Nerami išandien šioje vietoje nak 
tis. Ji sutrukdys mūsų atilsį. . . Eisime, Dievo keleivi,
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KULTURWWkKOjVIKA
ATVYKS „NAUJIEJI 

ŽMONĖS“
1953 m. sausio mėn. 17 d., 

šeštadeinį, Čikagos Lietuvių 
Teatras atvyks su gastrolėmis 
j Torontą ir reprezentacinėje 
EatonoAuditorijjoe(College r 
Yong kampas) 7,30 vai. vak. 
vaidins P. Vaičiūno 5 veiksmų 
komediją „Naujieji Žmonės“.

Šis veikalas, kaip žinoma, 
turėjo nepaprastą pasisekimą 
Nepr. Lietuvos teatruose. Či
kagos Lietuvių Teatras, kurai- 
me daugumoje yra susibūrę pa
tyrę profesionalai - aktoriai, 
„Naujuosius Žmones“ yra dau 
gelj kartų vaidinęs didžiosiose 
JAV lietuvių kolonijose ir susi 
laukęs tiek gausių žiūrovų, tiek 
kritikų lietuviškoje spaudoje 
labai gerų jvertinimų. Tai už
tikrina, kad ši skaidri ir saulėta 
komedija, patyrusių aktorių in 
terpretuojama, suburs dideli 
žiūrcKvų skaičių iš Toronto ir 
apylinkių, kurie ne tik turės 
ne dažnai pasitaikančią progą 
keletai valandų atsipalaiduoti 
nuo monotonaus kasdienišku
mo bet ir pergyvens visą eilę 
gyvų ir spalvingų tėviškės pri 
siminimų.

„Naujuosius Žmones“ režisa 
vo ir pastatė (o taip pat ir vai 
dina) Lietuvos Valstybinės 
Dramos Teatro aktorius ir re
žisierius Stasys Pilka.

Čikagos Lietuvių Teatras, at 
vykdamas gastrolių, atsigabe
na ir visiems penkiems kome
dijos veiksmams savo ougina- 
lias dekoracijas.

ANDRIUS KUPREVIČIUS 
KONCERTUOS ČIKAGOJE.

Gruodžio 28 dieną Orchest
ra Hali rūmuose metini koncer 
tą ruošia „Margutis“. Pasam
dytas Čikagos simfoninis or
kestras ir atkviečiamas iš Ar
gentinos virtuozas Andrius 
Kuprevičius. Jis koncertuos 
Amerikoje pirmą kartą ir jo čia 
laukiama su dideliu susidomė
jimu. Orkestrą diriguos muz. 
Aleksandras Kučiūnas. Orkest 
ras išpildys komp. VI. Jakubė- 
no ir J. Gruodžio kūrinius.

Programoj dalyvaus Anna 
Kaskas ir Algirdas Brazis.

OP. SOL. E. KARDELIENĖ 
KONCERTUOS 

ČIKAGOJE
Op. sol. Elzbieta Kardelienė 

yra pakviesta koncertuoti Či
kagon. Jos koncertas numato 
mas 1953 metų vasario 1 die
ną, sekmadienį, 4 vai. po pietų 
Lietuvių Auditorijoje. Apie tą 
koncertą jau rašo JAV lietu
vių spauda.

ORIGINALUS VAIDINI
MAS BOSTONE

Bostono lietuvių rašytojų 
klubas gruodžio 14 d. statė 
K. Binkio „Atžalyną“, kuri re
žisavo p. Gustaitienė. Pasta
tymas įdomus artistų sudėti
mi: pav.„ siuvėją Žiogą vaidi
na dr. J. Leimonas, mokytoją 
Tijūną — poetas St. Santva
ras, gimnazijos direktorių — 
teisėjas St. Vaitkevičius, ins-

i\A(JlE\()S
Pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje 
NAUJIENOS visuose Ameri os miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į s ivo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organ racijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

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

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

pektorių — pulkininkas j. And 
rius, siuvėjo gizelį — Dr. Bi. 
Mickevičius, siuvėjo žmoną — 
dantų gydytoja V. Norvaišie
nė; inžinierių — inž. K. Ba
rauskas; kitus — J. Jašinskas, 
P. Žičkus, P. Nikolskis, P. 
Averka, F. Izbickienė, J. Bak 
šys, Z. Zarankaitė ir visa eilė 
jaunimo nuo Antano Gustai
čio sūnaus Algimanto iki St. 
Santvaro sūnaus Algimanto.
KUČIŪNAS KVIEČIAMAS 
VADOVAUTI ČIKAGOS 
UNIVERSITETO OPERAI

Organizuodamas nuosavą 
operos sąstatą, Čikagos univer 
sitetas pakvietė muziką K. Ku 
ciūną būti tos operos vedėju. 
Čikagos universitetes turi nuo 
savą muzikos mokyklą, su ku 
ria manoma sujnngti ir projek 
tuojamą operą.

LEIDŽIAMAS TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ VADOVĖLIS.

Mūsų tautinių šokių žino
vės p. Baronaitė - Grėbliūnie- 
nė (Melbourne) ir p. Saudar- 
gienė (Sydnėjuj) bendromis jė 
gomis ruošia issamų tautinių 
šakių ir žaidimų vadovėli. Tai 
labai laukiamas ir labai svar
bus veikalas. Garbė mūsų tau- 
lietiems, kurios atsiiiepe į Aus
tralijos LKF Apygaruos krei
pimąsi. Kai veikalas bus baig 
tas, LKF Australijos Valdyba 
keta jį atspausdinti.

KONCERTAVO RŪTENIS
Adelaidėje įvyko Pauliaus 

Rutenio gražus dainų ir arijų 
koncertas-rečitalis. TenKa pri
pažinti, kad L. K. F. Adelaidės 
skyriaus suruoštas Rutenio 
koncertas buvo labia vykęs.

i
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J 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 kita
taučiams, nes jos turi anglišk ą skyrių.

Pasiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas susi
pažinimui nemokamai. Metinė prenumerata 4,00 dol.

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

I PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ mėnesinis ŽURNALAS

didelio formato, gražiai iliustruotas, daug įdomios medžiagos
Redag. ir leidžia: D. Penikas, B. Aušrotas ir S. Urbonas.
Prenumerata: metams 4 dol., atskiro n-rio kaina 45 et.

680 Brushwick Ave, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

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

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

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

rėti. Gausit nemokamai.
KELEIVIS

636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass.. U. S. A.

APIE „DON KICHOTĄ IR 
JO AUTORIŲ.

Gruodžio 7 d. Akademinio 
Sambūrio susirinkme turėjome 
progos iš girsti kolegą Kazį Ve 
selką komentuojant Servantes’ 
o Don Kichot’ą. Neatpasako
damas turinio, K. Veselka 
trumpai palietė patį Servan- 
tes'o genijų, pabrėždamas jo 
paties i rjo herojaus idėjų ir 
gyvenimo supratimo panašu
mą. Peržvelgdamas ir anali
zuodamas „Don Kichoto" reikš 
mę 17 amžiaus Ispanijai, jis jį 
iškėlė ne tik kaip kūrinį, triuš
kinantį ritierų romanus ir su
teikiantį Ispanijai naują po
sūkį literatūrinėje srovėje, bet 
ir kaip nemirtingo idealizmo 
pavyzdį, aktualų ir šiandien. 
Ypatingas dėmesys buvo at
kreiptas į ispanų 20 amžiaus 
rašytojo, kritiko ir filosofo Una 
muno „Don Kichoto“ interpre
taciją. J. C.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Pelėdos“ 1953 METŲ KA

LENDORIUS su priedais: Mi 
chaldos pranašystes ir naujas 
sapnininkas. Redagavo A. Vi- 
lainis - Šidiškis, išleido „Ne
munas“, 3153 So. Halsted St., 
Chicago 8, Illinois, USA. Kai
-OCX

Į AR SKAITAI „HIRVA?
AR VAIKAI SKAITO ..TĖVIŠKĖLĖ’

na 1,50 dol.
Šis kalendorius labai gausiai 

iliustruotas daugybe karikatū
rų, šaržų. Viršelis padarytas 
kelimois spalvomis.

Liudas Dovydėnas. PER 
KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ. 
Apysaka. „Gabijos“ leidinys. 
Kaina 2,20 dol. Gaunama „Ne 
priklausomos Lietuvos“ redak
cijoje.

Karolė Požeraitė. NUSIDĖ
JĖLĖ. Romanas. „Australi
jos Lietuvio“ leidinys. Kaina 
2 doleriai. Gaunama „Neprikl. 
Lietuvos“ redakcijoje, 7722 Ge 
orge St., Ville Lasalle, Montre 
ai, P. Q. Knygos čia gaunamos 
su persiuntimu už skelbiamą
ją kainą, be jokių muito prie
dų. Platintojai gauna dar pla 
tinimo nuolaidą.

TIEMS, KAS DOMISI ŠIA 
KNYGA.

The forgotten republics, by 
Clarence A. Manning, 264 psl., 
kaina 2,75. Išleido Philosophi 
cal Library, 15 E. 40th St., 
New York 16, N. Y.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS
New Yorko valstybės Com

pensation Board nutarimu pri 
pažintas akių, nosies ir gerklės 
ligų specialistu.
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AR VAIKAI SKAITO „TĖVIŠKĖLĘ”?
„DIRVA" išeina kas savaitė, visuose pasaulio kraš

tuose turi savo korespondentus, greit ir teisingai informuoja
REDAGUOJA BALYS G A 1 D Ž I Ū N A S.

Su „Dirva“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, 16 psl. 
vaikų laikraštis „Tėviškėlė". Vaikai ir tėvai tvirtina, kad 

dabartinėse sąlygose tai geriausais vaikų laikraštas.
REDAGUOJA VLADAS VIJEIKIS.

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

Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA.
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VISI TROKŠTA LAISVOS LIETUVOS—VISI SKAITO

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

lietuvių gyvenimo ir iš okupuotos Lietuvos.
X Leidžia Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio Vyriausioji Valdyba, 
f Redaguoja: Redakcinė Kolegija, vad. prityrusių žurnalistų. 
| Skelbkitės tik „Laisvoje Lietuvoje". Smulkūs skelbimėliai 
į iki 10 žodžių — 50 centų ir iki 20 žodžių tik 1 dol.

1 Prenumeratos kaina metams $ 5 JAV ir Kanadoje: kitur 
$ 6. Vokietijoje 12 DM. Pusmečiui $ 3 JAV ir Kanadoje: 
kitur $ 3,50 ir Vokietijoje 7 DM. Red. Adm. antrašas:

<j Laisvoji Lietuva, 68 Salem Str., Worcester, Mass. USA.
—=įfc.-=----------- įt - -------- Tf įfr-.--- —- M- -
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pas tavo žmoną ir kūdikį, — kreipėsi jis į Juozapą: — 
nedera vos pagimdžiusią moterį palikti vieną.

Pasikėlė Juozapas iš savo vietos, ir jiedu nuėjo ten, 
kur gulėjo šiltai apklostyta motina, tapusi moteris su mažu 
kūdikiu.

Atsikėlė ir tie, kurie turėjo šaltinyje vandens pasemti, 
su jais ir Simonas, Jonos sūnus, ir tie, kurie turėjo malkų 
parinkti, ir nuėjo visi, kiekvienas savo darbo atlikti.

Darnūs karavano varpeliai vis garsiau skambėjo žemės 
erdvėje ir jaudino piemenis.

Tokie buvo darnūs ir švelnūs tie garsai, jog steoėjosi 
einantieji į šaltinį pasisemti vandens ir nenorėjo tikėti, 
kad ne iš dangaus jie plaukia. . .

— Argi iš žemės erdvės, o ne iš dangaus gali plaukti 
šie garsai? — tarė vienas iš jų. — Jie tokie malonus, lyg 
tai būtų angelo daina.

— Man vaidenasi, kad girdžiu iš dangaus žodžius, ku
rie šiems garsams pritaria.

— Garbė Visagaliui augštybėje, ir geros širdies žmo
nėms ramybė žemėje, — pritarė kitas.

— Tiesą pasakei, aš irgi dabar girdžiu angelų daina, 
— prabilo ir Simonas. — Ji jau anksčiau buvo paseikusi ma
no ausį.

— Žiūrėkite! Žiūrėkite ir stebėkite, — sušuko pirma
sis. — Štai, žvaigždė pakilo augštyn ir apsistojo ties kalnu, 
kurio papėdės dauboje guli dabar gimęs kūdikis!...

— Tikrai sakau Jums, kad į pasaulį atėjo Žadėtasis, 
kurio laukia žmonių sielos, — tarė jiems vėl Simonas. — 
Mane įspėja mano širdis, kad ne prastas tai gimė kūdikis. . .

— Kai grįšim vandens pasisėmę, eisime ir pagarbinsi
me Jį, — tarė kitas. . .

— Eisime ir pagarbinsime sveikindami Jį, kaipo se
niai laukiamą, — pritarė visi. . .

Kai jie pasisėmę vandens, grįžo, ir buvo atėję, paste
bėjo ir išvydo priešakyje, ant kelio, raitininką, augštu žir
gu jojantį, su ilga ietimi rankoje.

Jo šarvai žvilgėjo žvaigždžių šviesoej, o jieties galas bu
vo kaip žaibo ugnis.

Nusigando vandenį nešą piemenys ir su jais buvęs Si
monas. Nusigandę jie norėjo jau bėgti ir pasislėpti, kad 
raitininkas jų neišvystų ir nepamatytų, kai išgirdo nakties 
tyloje ramų jo balsą.

— Nenusigąskite ir nebėkite! Esu ramus keliautojas, 
ir pavojus iš mano rankų jums negresia, jei esate geros 
valios žmonės.

Jo žodžiai garsiai nuaidėjo nakties tyloje, ir atgarsiu 
juos pakartojo artimi kalnai ir kalnų šlaitai. Bet baisas bu 
vo tokis ramus ir dvelkiąs taika, jog pasileidę bėgti pieme
nys, o su jais ir Simonas Jonos sūnus, susilaikė ir pasiliko 
stovėti vietoje.

Lėtu žingsniu' prijojo raitininkas ir, sulaikęs žirgą, 
paklausė:

— Kas esate, gerieji žmones, ir ką čia veikiate nakties 
tamsumoje?

— Esame ramūs kalnų piemenys ir buvome nuėję pa
siimti iš šaltinio vandens.. .

— Aš ir tie, kurie seka paskui mane, .esame ramūs ir 
taikingi pirkliai, — kalbėjo raitininkas, piemenis raminda
mas. — Apsišarvavę esame todėl, kad visuomet pasiryžę 
ginti su ginklu rankoje savo gyvybę ir prekes, jei kas suma 
nytu mus pulti.

Tuo metu priviję prijojo ir kiti raitininkai. Vieni jo
jo žirgais, apsiginklavę šarvais, kalavijais ir jietimis, kiti 
sėdėjo ant kupranugarių, kurių ilgi kaklai buvo apkabinė
ti žvangančiais barškalais ir mažais varpeliais.

— Ar toli dar iš čia Jeruzalės miestas? — klausinėjo 
tasai, kuris pirmasis buvo su piemenimis susitikęs.

Ir atsakė jam piemenys kalbėdami:
— Viešpatie, toliau šių kalnų ir šių slėnių nesame bu

vę. . .
— Todėl nežinome, kaip toli iš čia šventasis miestas. . .
— Bet, štai, su mumis yra keleivis, kuris iš ten grįž

ta. . .
— Tik ligi kitos nakties vidunakčio galėsite jį pa

siekti, jei jūsų žirgai ir kupranugariai nebus pailsę, — ta
rė jam Simonas.

— Jei esate bandų piemenys, ar galėsite parduoti 
mums vieną kitą aviną ar mažų nepilnamečių ėriukų, kad 
juos iškeptume ir suvalgytume? — klausė kitas, sėdįs augš- 
tai ant kilimais išpuošto kupranugario. — Ir malkų atsargą, 
be abejo, turite pasigaminę? Tikiuosi, kad priimsite mus 
nakvynės ir sukursite mums laužą, kurio kaitroje ramiai at 
silsėsime ir pasistiprinsime. . .

— Tavo norą galėtų patenkinti, mūsų viešpatie, tik ta 
sai, kuris yra mūsų visų vyriausias. . .

— Jis tegalėtų užleisti tau vieną kitą avinėlį, jei nebijo
tų, kad būsime nuskriausti. . .

— Esame ramūs pirkliai ir prievartos neapkenčiam,— 
tarė tasai piemenims atsakydamas. — Kodėl turime prie
vartauti ir skriausti jei galim visuomet geruoju gauti iš 
žmonių mainais ar už pinigus, kas mums reikalinga? Nesi- 
baidykite ir nebijokite mūsų! Tesie ramybė jūsų širdyse. . .

Tasai, kuris dabar su jais kalbėjosi ramindamas ir sė
dėjo ant įvairiaspalviais kilimais išpuošto kupranugario, lie
pė jam atsigulti ir, kitų palaikomas, nulipo žemyn.

Jis buvo senas ir žilas, jo ilga iki juostos žila barzda 
spindėjo kaip sidabras. Galva ir žili plaukai buvo pridengti 
neįprastu šiam kraštui papuošalu.

III.
Didelį laužą sukūrė piemenys ateiviams, o patys susė

do atokiau nuo jų, prie to, kurį buvo anksčiau susikūrę.
Seno pirklio palydovai patiesė šalia laužo įvairiaspal

vius kilimus, ant kurių susėdo senas karavano viešpats ir 
vyresnieji jo palydovai.

* * *
— Kas yra tasai naujagimis ir jo tėvai? — paklausė 

sėdintysis šalia seno pirklio. — Dažnai stebuklais ženklina 
dangaus galybės žmogaus gimimą, kuriam skirta sukrėsti 
pasaulio santvarką.

— Nei jo tėvo, nei motinos anksčiau nepažinojom ir 
niekados jų nebuvome matę iki ši ovakaro, kai jie surado 
prieglaudą pas mūsų laužą. Tik čia iš jų lūpų sužinojom, 
kad jis esąs dailidė, netekęs Sidono mieste darbo, ii todėl 

grįžtąs tėviškėn. Pakeliui užklupo jo žmoną gimdymo 
skausmai, ir štai ten, kalno kiaurymėje pagimdė ji sūnų. . .

♦ *

— Gal nesulauksiu dėl savo gilaus amžiaus laikų, kada 
šis kūdikis taps subrendęs vyras, ir ateis jo garbės dienos, 
bet pagarba pareikšti dangaus išrinktajam dera kiekvie
nam, net ir amžiaus prislėgtam. Gal mus čion ir vedė tam 
likimo ranka, kad mes svetimieji pirmieji pažintum jį ir pa
žinę pagerbtume, — tarė jaudindamasis senas pirklys ir 
pasikėlė iš savo vietos.

Pasikėlęs nuėjo ir parinko iš savo turtų gausias dova
nas: įvairiaspalvių minkštos vilnos gelumbių ir šilko audi
nių, auksu ir sidabru siuvinėtu.

— Eisime ir pagarbinsime busimąjį valdovą ir jo tė
vus. Suteiksime dovanų jo vargo dienomis, kad jei ne 
mums, tai mūsų vaikams ir palikuonims būtų palanki jo šir
dis ir ranka dosni malonėmis.

Girdėdami tai, atsikėlė jo draugai ir, pasiėmė dovanų, 
ką turėjo geriausio, pasekė išmintingojo pirklio pėdomis.

Kai jie visi atėjo pas Juozapą ir jo žmoną Mirjamą, ta
rė vyriausias karavano vadovas:

— Štai atėjome aplankyti ir mūsų krašto papročiu ap
dovanoti kūdikį ir jo motiną dovanomis, kurias parinkti pa 
tarė mūsų širdys. Tebūna dienos to, kuris gimė, dangaus 
galybių palaimintos!

Taręs, tai, paėmė iš jį atlydėjusių tarnų dovanas ir at 
siklaupės sudėjo jas pas kūdikio motinos kojas.

— Aš prastas karys, neturiu nei minkštų vilnų, nei šil 
ko audinių, kuriais galėčiau apdovanoti, bet kad nereikėtų 
senasis žmogau parduoti dovanų kurios ne tau skirtos, bet 
tavo sūnui, štai tau ir mano atpildas mūsų krašto papročiu.

Taręs tai, karavano sargybos viršininkas, papylė Mirja- 
mai pakojin auksu žibančųi pinigų, kiek jų galėjo pasemti 
jo sauja.

Ir išminčius, suprantąs dangaus kalbą, paėmė iš tar 
no rankų ir pastatė šalia kitų dovanų balto alebastro ind 
ir dramblio kaulu dailiai papuoštas dėžutes su Rytų br; 
giais kvepalais, kokius naudodavo dėl jų brangumo tik ga
lingi žemės valdovai.

— Jei tikrai esate šio krašto senovės valdovų atžala, 
telemia dangaus galybės šiam kūdikiui atgauti sostą, kuris 
jo protėviams priklausė, — tarė tasai, kuris ginkluotiems 
vyras vadovavo.

Visa tai matydamas ir girdėdamas, nesusivalaė Simo
nas, bet parpuolė ant kelių ir sušuko žodžius, kuriuos jam 
seniai širdis kalbėjo:

— Garbė tau, Žadėtasis, kad atėjai išgelbėti mus nuo 
nelaimių ir įkurti žemėje Dievo viešpatystę! Garbė tau, Ža
dėtasis !

Jį pasekė esą ten piemenys jo žodžių sujaudinti ir at
siklaupę, mušdami žemę savo kaktomis, džiaugėsi, kalbė
dami ir Visagalį garbindami: .

— Garbė tau, Amžinasis, kad leidai mums išvysti sa
vo akimsi žadėtąjį Išganytoją! Garbė Dievui augštybėse, 
kad maloni suteikti žemei ramybę ir laimę visiems geros 
širdies žmonėms.
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LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIA 
ŠVENČIŲ DOVANA

Ką tik išėjo ANICETO SIMUČIO paruoštas

Pasaulio Lietuvių Žinynas
'lai stambi ir pilna naudingu informacijų knyga, kurią 
gavęs džiaugsis kiekvienas. Reikalaukite lietuvių kny
gynuose, arba tiesiog iš redaktoriaus su užsakymu 

pasiųsdami penkis dolerius:
Mr. A. Simutis, 41 W. 82 Str„ N. York 24, N.Y., USA

AVOSuWp ORTAS'
III-SIOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS
ALB Krašto Valdybos pa

siūlymu, 1952 m. Australijos 
krepšinio pirmenybes pravedė 
Sydnėjaus S. K. „Kovas“ Syd- 
nėjuje.

Gera valanda prieš piremny 
biii atidarymą, sydnėjiečiai 
pradėjo rinktis ir esant apie 
500 žiūrovų, S. L. S. Klubo 
„Kovas“ pirmininkas p. VI. 
Daudaras pasveikino išsirikia
vusias Adelaidės „Vyties, 
Melbuorno „Varpo“, Canber- 
ros ir Sydnėjaus „Kovo“ ko
mandas ir pakvietė ALB Kraš 
to V-bos pirmininką p. Vai
čaitį atidaryti III-sias Krepši
nio pirmenybes. Oficialus ati 
darymas buvo baigtas Angli
jos ir Lietuvos himnais ir aikš 
tėję liko pirmąjam pirmenybių 
susitikimui „Vytis“ — Syd
ney „Kovas“.

„Vytis“, gražiai žaizdami, 
baigė pirmąjį kėlinį 17:6 savo 
naudai, bet antrajame puslan
kyje „Kovas“ savo dideliu tem 
pu sužlugdė „Vyties“ gynimą 
ir laimėjo 39:33. Taškai Vy
tis Gasiūnas 11, Pyragius 10, 
Gurskis 8, Jaciunskas 4. Ko
vas šutas 12, Laukaitis 8, Ko 
ženiauskas 7, Genys 8, Kriau- 
cevičius 4.

Antrosios pirmojo vakaro 
rungtynės buvo tarp Meluour- 
no „Varpo“ ir Canberros. 
„Varpas" iš pat pradžių prade 
jo vesti rungtynių eigą n Can 
berros vyrams buvo sunku at
sispirti. Laimėjo „Varpas“ 59 
:27. Taškai: Varpas Dargiua- 
vičius 22, Ginčiauskas 10, 
Baltrūnas 6, Modzeliauskas 8, 
Krutulis 10, Baškys 2, Mik
lius 1. Canberros S. K. Genys 
13, Macevičius 6, Gružauskas 
3, Bormas 2, Juškevičius 2, 
Venclovas 1.

Po antrųjų rungtynių buvo 
trumpa pertrauka, kurios me
tu parodomąsias stalo teniso 
rungtynes žaidė pp. Karpavi
čiūtė ir Šliafertaitė prieš N. S. 
W. stalo teniso rinktines žai
dėjas.

Pirmojo vakaro užbaigimui 
buvo pakviesta Western Su
burbs austrlaų rinktinė žaisti 
prieš lietuvius. Jau pati pra
džia prieš australus buvo kie
ta ir karšta, nes australų augs 
tas ūgis buvo sunkiai palaužia 
mas. Pirmasis puslaikis bai
giamas 18:13 australų naudai. 
Savo planingu žaidimu ii tiks
liais mėtymais antrajam pus- 
laiky lietuviai išlygina ir pa
baigia savo naudai 39:31. 
Rungtynės buvo didelio tem
po ir smarkiai įtemptos, nes 
tiek lietuvių žiūrovai, tiek aust 
ralai jaudinosi dėl galutinio 
laimėjimo. Labai gerai sužai 
dė R. Gasiūnas, kuris savo sti
lingu žaidimu ir abiejų rankų 
mėtymais užvaldė visą publi
ką. Taškai — Lietuvių rinkti 
ne; Gasiūnas 15, Baltrūnas 0, 
Darginavičius 6, Gurskis 2, Ja 
cunskas 2, Ginčauskas 0, Gru
žauskas 2, Šutas 5, Laukaitis 
0, Modzeliauskas 4, Krutulis 
2, Bakys 1.

Antrosios dienos žaidynes 
pradėjo „Vytis“ — Canberra.

Po gana lengvos kovos laimė
jo Vytis 58:29 (22:1 1). Taš
kai: Vytis — Gurskis 15, Ga
siūnas 9, Jaciunskas 11, Pet- 
kūnas 4, Pyragius 8, Kitas 9, 
Šliužas 2. Canberros S. K. — 
Gružauskas 8, Genys 8, Mace
vičius 4, Venclovas 2, Boru- 
mas 1, Juuškevičius 6, Eismon 
tas 0.

Didelės spartos buvo Mel
bourne „Varpo“ ir Sydnėjaus 
„Kovo“ rungtynės, per kurias 
Kovas savo geresniu kondici 
niu pasirengimu, įstengdamas 
visą laiką išlaikyti didelį tem
pą, laimėjo 45:40 (16:16).
Taškai: Varpas — Baltrūnas 
5, Ginčauskas 2, Darginavi
čius 12, Modzeliauskas 5, Kru
tulis 9, Bakšys 5, Miklius 2. 
Kovas — Šutas 15, Laukaitis
7, Koženiauskas 5, Genys 10, 
Tiškus 2, Kriaucevičius 5, Ba
čiulis 1.

Gražiai sužaistos rungtynės 
buvo tarp „Varpo" ir „Vyties“. 
Varpas, išnaudodamas dažnai 
pasitaikiusias Vyties dengimo 
klaidas, laimėjo 37 :28 (15 :15). 
Taškai: Varpas — Darginavi
čius 14, Ginčiauskas 10, Balt
rūnas 4, Modzeliauskas 6, Baš 
kys 3. Vytis — Gasiūnas 11, 
Gurskis 8, Jaciunskas 7, Py
ragius 2.

Po pietų pertraukos susitiko 
Kovas — Canberra. Kovas, bū 
damas jau finale, stengėsi tau 
pyti jėgas ir, žaizdamas lėtą 
žaidimą, laimėjo 48:41 (29: 
22). Taškai: Kovas — Šutas
8, Laukaitis 12, Koženiauskas 
10, Genys 7, Bernotas 2, Kriau 
cevičius 8, Bačiulis 1. Canber
ra — Genys 22, Gružauskas 2, 
Macevičius 6, Venclovas 4, 
Juškevičius 7.

Į finalines rungtynes pate
ko Varpas — Kovas. Daugiau 
tikėjosi laimėsiant Varpą, nes 
Kovas turėjo žaisti antrąsias 
rungtynes iš eilės ir Kovo ka
pitonas Šutas dėl sužeistos ran 
kos negalėjo žaisti. Bet ko
vo žaidėjai aikštėje neparodė 
jokio nuovargio žymių ir, iš- 
vystydami savo stipriąją pusę 
tempą, laimėjo 39:35 (19:21), 
tuo tapdami 1952 metų pirme
nybių nugalėtoju. Taškai: Ko 
v as — Laukaitis 10, Koženiaus 
kas 11, Genys 3, Vasaris 8, 
Kriaucevičius 7. Varpas — 
Baltrūnas 6, Genčiauskas 3, 
Darginavičius 15, Krutulis 6, 
Baškys 4, Miklius 1.

1952 metų nugalėtojui Ko
vui Adelaidės Vyties atstovai 
perdavė 1951 m. Vyties laimė
tą Melbourno L. B. pereina
mąją taurę. Kovui, kaip pir
menybių laimėtojui, buvo įteik
tos dovanos. (A. L.)

— 13-kos metų Jonukas Ru 
telionis, kaip rašo didelis Va
šingtono laikraštis, įdėjęs net 
kelis jo atvaizdus, ilgiausiame 
per visą puslapį traipsnyje, 
yra iškeliamas kaip labai ga
bus sportininkas.

— P. Kumpienė dalyvauja 
Rio de Janeiro lauko teniso 
čempionate.

~ H’ lt.....M----- H- i M M“ " M M-- 1

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS >

D. E. BELANGER 8c SONS.
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Are., Vili* Lasalle. TR 4588.
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„NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“

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

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

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 ŠVENTĖM 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 leidimai :
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.

į NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, |
I bet i

Alberto Norkehuno |
Agentūroje |I MONTREAL ENTERPISES Reg’d

I už fo,o> $l.OOO.oo |
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. vi 

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

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

į CR- JONAS YČAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS {

1390 DUNDAS St. West, Toronto. J
ft (tarP Gladstone ir Rushholme Rd.
® PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIADIE- Į 
® NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą y 
® Telefonas LO 1794 |

-TH-". ■" '—M.. -m H-—.. H"

SIUVĖJAS a. BEhESM VlŪll S «
Ii 

j Priimu moteriškų ir vyrisk1 rūbų užsakymus iš savo ir ji 
1 klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias nia- 

das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos. ?
, 1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.
Ą -xx "~XX MX---------- XX"" X*......... - XX---- ——

; SKAMBINKITE TR 3149 I
R PRIREIKUS 5

I0NAU
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS į 

21 ALEPIN STREET — - -----— VILLE LA SA L L E J

ALYVOS
LEDO

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

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

Prekyba ir pataisymai.
PETE'S RADIO SERVICE 

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372
knmm

VISIEMS LIETUVIAM.1 GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ ■

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

•NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI
: 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 į

MlllWWWIllllililBllillilNItlliiailitliWWWfcWWWWIilNIliliilli

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Vitų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėtos bei 
mėsos gaminiai.

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

—-r-----ir ■ „ u -į,

GERA KNYGA
Geriausia dovana Kalėdoms, geriausias draugas namuose.

TERROS PASIŪLYMAI:
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA, Šiaurės Aukštaitijos kai

mo buities vaizdai. 361 psl., kaina......................................3.50
August. Gailit: TOMAS N1PERNADIS, plačiai išgarsė

jęs esto A. Gailit novelių romanas. V:iš 300 psl., kaina 2,50 
Kazys Binkis: LYRIKA, mūsų p< etc K. B. eil-čių rink. 2,00 
Liudas Dovydėnas: BROLIAI DOMEIKOS, romanas,

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

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

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

premija kremijuota knyga. 212 psl., kaina........................2,25 i
Kazys Boruta: BALTARAG1O MALŪNAS, viena geriau

siu knygų mūsų pokario literatūroje. 256 psl., kaina. . 2j50 
Axel Munthe: SAN MICHELE KNYGA, plačiai išgarsė

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

Maž. Lietuvos buities romanas, 1935 m. Lietuvoj laimė
jęs valstybinę literatūros premiją. 43 7 psl. kaina .... 3,50

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

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

VICTORIACLEANERSDYERS CO.
k ■

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

MINOR REPAIRS. \ 
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WI DE PICK-UP

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL1S 2836

Mes valome ii dažome 
įvairius, kaip vyriškus 
’ p motet k >is (b 'ibtiz■ >s.
’’.•III- pat išvalonir ,q«si«ux 
'iis nuo lietaus •<><' 
ju ms „Drex". k.i ' 
leistų vanden- i' dun’u 

gražesnę išvaizdą

Taipgi valome visokiau
sias rūšies karpe*:us ir fo
telius (Chesterfields), gar i 
<linus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus t iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135. i 

galima šaukti Lietuviškai, j 
Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,

A. Majauskas.
Į

Allard Tr.1135

LIE1UVIAIPAS SAVUOSIUS!

National kės tau ran t
; LIETUVIŠKAS RESTORANAS.

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

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

| DOMAS BUČINSKAS
| GENERALINIS APDRAUDEJAS |

I
 Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių u 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. &

Skambinkite teleionu arba užeikite: &
Kasdien: Antradieniais ir ketvirta- w

•7 Nuo 9 ryto iki 7 vak. dieniais nuo 8 iki 10 vak. S
Ž Tel. Fa 6844 3664 St. Famille St. ft
® Tel. HA 6708 Montreal,Que. Kį

k:...1, .—.xx-:.."'..1 1 xx”— ■ xx--------- ----- --------- -----------------xx-------~xx—— ■ >

SUSlVIE^JiMAS S
L1ETUV11J AMERIKOJE f

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERIJA p
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA Ų
Įkurta 1886 metais *

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių it aKnados Mies- ¥ 
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 

Č $ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyčių lietuviai
nuo gimimo dienos iki bO metų i

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę" nemokamai.
Iš Susivienijime Labdarybės Fondui šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. ? 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. | 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo- j 
poje, ar rašykite j centrinę raštinę tokiu adresu: į
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. I 

{ 307 West 30th Street New York 1, N. Y.
>e=."r.'.'>oc,"s.'kt—rr:•
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DĖMESIO! DĖMESIO! ®
V1SIJWELLANDA ®

į Š. m. gruodžio mėn. 27 d., (šeštadienį) Wellando ir apy- ® 
s linkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į didžiulį ® 

į šokių vakarą, ;
S kuris įvyks 162 Hager St., Slovakų Salėje. Gros puikus
5 orkestras, veiks turtingas valgių ir gėralų bufetas ir tur- i'ė 
d tinga loterija. Pradžia 7 vai. vakaro. Iki malonaus pasi- & 
s matymo Slovakų salėje..
i) KLTS, Wellando Skyrius. &

DELHI, ONT.
IŠRINKTA NAUJA

Gruodžio 14 d. Delhi R. K. 
Bažnyčios salėje įvyko KLB 
Delhi LOKo visuotinis narių 
susirinkimas.

Persiorganizuota į Bendruo
menės Apylinkę, išrinkta nauja 
valdyba, rev. ir parengimų ko
misijos.

Apylinkės valdybą sudaro; 
pirm. — A. Augustinavičius, 
sekr. — J. Mikelėnas, kas. — 
G. Rugienis, vald. nariai: A. 
MikneviČius ir V. Galeckas, 
kandidatai: J. Skeivalas ir V. 
Paulionis.

Revizijos komisija: V. Ig- 
naitis, S. Kairys ir P. Augai-

APYLINKĖS VALDYBA
tis. Parengimų kom.: L. Bu
činskas, J. Varkavrčius ir A. 
Riekus.

Korespondentu pakviestas J. 
žemaitis.

Susirinkime buvo gyvai dis
kutuojamas lietuvių namų įsi
gijimo reikalas. Nutarta nau
jai valdybai sueiti į kontaktą 
su Tillsonburgo L. Ū. Klubo 
valdyba, ir apsvarsčius, kada 
ir kur, šaukti tuo reikalu, be 
išimties, visų lietuvių bendrą 
susirinkimą.

Susirinkimas užbaigtas Tau 
los Himnu.

Delhi Apylinkės Valdyba.

St. CATHARINES, Ont.
REIKALINGI MECHANIKA 1 IR MECHANIKOS 

INŽINIERIAI.
Mechanikos inžinieriai ir me 

chanikai gali pasinaudoti šia 
žinia ir gauti darbo. Rašant 
bus šis adresas:

Genaire Ltd., Post office

B Į naujojo JAV prezidento 
inauguracijos iškilmių balių bi 
lietai jau parduodami po visą 
Ameriką. Vienam asmeniui bi 
lietas kainuoja 12 dol., o ložės 
8 asmenims kaina yra 300 dol.

Atkelta iš 3 puslapio, 
bendradarbiavimo būdą su Eu
ropos Strasburg’o Taryba.

Po trijų posėdžiavimo dienų, 
konferencija nutarė, kad lėšų 
taupymo ir lygiagretaus darbo 
išvengimui, Kalnų Pramonės 
Bendrasis susirinkimas posė
džiaus Strasburg'e, Europos 
Tarybos Patariamojo Susirin
kimo patalpose; o šių dviejų in 
stitucijų sekretoriatai glau
džiai tarpusavy bendradar
biaus išlaikydami kiekvienos 
šios institucijos savarankišku
mo charakterį.

Box 84 St. Catharines, Ont., 
telefonas 4-1165. Važiuojant 
bus šis adresas: Municipal Air 
port., St. Catharines, Ont.

Žinios tikros
J. Šarapnickas.

VILNIAUS DAILĖS INSTI
TUTE

mokslas tęsiasi 6 metus. Ins
titute veikia visa eilė katedrų.

Piešimo katedroje dirba Sta
lininės premijos laureatas prof. 
Aleksandravičius, dailininkai 
Petrulis, Kosciuška, Janulis; 
tapybos katedroj — profeso
riai Gudaitis, Žmuidzinavičius, 
Ušinskis, dailininkai Palaima, 
Žebenkienė, Dilka, skulptūros 
katedroje — prof. Stalininės 
premijos laureatas Mikėnas, 
prof. Pundžius, skulptorius Ja
kimavičius; grafikos katedro
je dirba grafikai Kuzminskas, 
Jurkūnas, Juzėnas; Architek
tūrą dėsto dailininkai Budrei- 
ka ir Kumpis ; keramiką — Jo 
nas Mikėnas ir Kiknevičienė; 
tekstilę — J. Balčikonis ir kiti

■ »,J<==»C=K=^»=X- —-X------» X —.■L-X —
SKELBIMAS.

t Š. M. gruodžio mėn . d. (šešt.) Tillsonburgo ūkinin
kų klubas Tillsonburge, Col umbus Hali, rengia

Pobūvį-Balių
Svečius vaišinsime lietuviškom dešrom su kopūstais ir 

įvairiais gėrimais.
J Pradžia baliaus 7 v. pp. Šokiai prasidės 8 v. pp.
J Pelnas skiriamas apylinkių vaikučiams Kalėdų eglutei 
J suruošti. Kviečiame visus apylinkių lietuvius skaitlingai 
J atsilankyti. Bilietai gaunami pas klubo narius ir prie 
’I įėjimo į salę. Rengėjai.
-------------------------------- H M------------H " ■ K .-.■'■itCrr=

Hamiltono ir jo apylinkės alyva apšildymo kontraktoiius #

I K-TRUMPICKAS f
« Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni aly- 

vos apšildymai - Oil Burners — į naujas arba senas kros- «
»’> nis pigiausiomis kainomis ir išsimokėti iki 2 metų. Taip 
į pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai ir šal- « 

dytuvai. Apžiūrėjimas ir ptarimai atliekami 
nemokamai — veltui.

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

u " ~xx xx_ xx----------xx----------XX ~w • xx --->:

® MYERS COAL Co Ltd. Hamilton J
® «
& Visų rūšių kuras ir įvairu apšildymo įrengimai bei W 
® pataisymai. iy,
s Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan- 6) 

tuota prekių kokybė.
V Kreiptis pas lietuvį atstovą.
S JUOZAS KARUŽAS J
įj 147 Grant Ave. Telef. 7-477-8. 'įfy
XKZ2----- XK ----^XK—' HK——-XX—-------XX—----- XX-----------XX-----------

į PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS \
LIETUVIS LAIKRODININKAS f

j STINSON'S JEWELLERY \
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO •

■ Taiso ir parduoda laiklodžius, žiedus ir visokias brau • 
Į genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos
į Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 varančios vakaro. i

I
 LIUDE ŠIO VALANDOJ |

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių!
C. Halpin Funeral Home Reg’dJ

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM S 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 | 

Įsigyk pats sau ir kitam dovanų nupirk knygą 
„SIELA už SIELĄ“

parašytą seleziečio D. Pilla ir sulietuvintą misionieriaus 
kun. A. Sabaliausko, kurią išleido liet. Seleziečių gimnazija 
Italijoje. Knyga turi 307 puslapius ir įrišta į kietus viršelius. 
Kaina tik $ 2,- (USA). Tai įdomi, intriguojanti istorinė apy

saka, paimta iš realių gyvenimo įvykių.
Pavieniai ir platintojai ją gali gauti pas

E. Dambrauską—4501 S. Talman A.-Chicago 32, Ill., USA. t'

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville L a a a 1 1 e.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

Dr. DORA GORDON |

® Dantų gydytoja

Kalba lietuviškai <)>
$ Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

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

Tel. TR 8351. «
šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas. § 

**ft*S44*********as***A**iia&ia£A****;i***s£:Aa4**3

Lietuviška moterų kirpykla |
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- ) 

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. J

Į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS ' 

įDE LUXE CLEANER S;? 
Į Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. •
Į Sav. P. Rutkausko TeL: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. ■ 
) __ '

X——XX-— - --------XX-------- XX  XX —XX . ,._X»
391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

, CAPITOL FORNITURC CO,,
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 
ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys.

I Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra 
krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.

TEL.: LA 8621.
U , Jį--------------- sę.------- ---------)į-------------K------ ------------rr-r—K ■ -’-JSa U

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

> H-------- it-........................ Jt~~----------it ...............JC~ ■

Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IšSIMOKĖJIMUi 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

■ CYMA B LONGINES
■ BULOVĄ B OMEGA 

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

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

--------- ------------------- M X u

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Dr. Roman Pniewski
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 

klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

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

■ T - T T t ^<11 f. • 1 -t T. - T. •- 1" ", T T'.TirTT-T'
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w 
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BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,

y*
H

TR 5151 — Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

KAS SKAITO
„NEPR1KL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

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

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“

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

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$6.50
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

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

|Siunt. Nr. 12— $ 6.40
12 sv. rūkytų lašinių
12 sv. kiaul. tankų

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

Pilnas draudimas.
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% 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

j priimami užsakymai ir pa-
1 taisymai sofų, fotelių 

(chesterfields). „St. Lo- į 
į uis Textiles“ medžiagų ir ■ 

baldų atstovybė fabriko 
kainomis.

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

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.

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

Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ f
į RŪBŲ SIUVĖJAS <
J Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- f 
Iriu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- { 

gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai, t 
E D. KONDRATAS.

1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.
Tel. LL 9626.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co. | 
w 

ird Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Verdun. YO 3323. venue, Ville Lasalle.

TR. 7849. «

g LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
i Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817
t 2379 Rosemount Blvd., Montreal.

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO- |
LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS. 1

288-6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bebėnaitė-Puniškienė.
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MŪSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SKAITYTOJAMS

BANQUE CANADIENNE NATIONALE
C. LECOMPTE, 

vedėjas
VILLE LASALLE SKYRIUS 

7658 Central St.

CH 0480

MONTREAL, 1430 PEEL ST MA 5271

ictoria

ST. CATHERINE St. E., Montreal

^575 QUEEN St. W., TorSW^.
Tel. WA 2646; WA 2647; WA 2648

GERIAUSI LINKĖJIMAI KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
X VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS

C L E A N ERS & DYERS C O., 
2836 ALLARD, Montreal. "Vėl. Tr. 1135
~'--------------- 211..._______________________________ 2_—

House of Seagram 
ATSTOVAUJA

Boleslaw Bielski

JUOZAS GRAŽYS
KAILINIŲ PALTŲ SIUVĖJAS

7437 BLOOMFIELD, Park Ext., Montreal. Tel. CR 2279

. JONAS 1NDRELE
LIETUVIS SIUVĖJAS

202 ST. CLARENS Ave., Toronto. Tel. ME 3522

//ANTANAS MATULIS
LIETUVIŲ SVETAINĖ

7682 EDWARD St., Ville Lasalle. Tel. TR 8112

Doriras Bučinskas
GENERALI NjIWpb RAUDĖ J AS 

3664 SCFAMILLE^įMontreal, Que.

Tel. FA 6844 Tel. HA 6708

j
I

Bellazzi - Lamy, Inc.
STATYBINĖ MEDŽIO MEDŽIAGA

DEŠIMT METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
7679 GEORGE St., Ville Lasalle. Tel. TR 5151

Vidaus ligų, akušgggj
3537 PARK A

DR. ROMA E W S K I
ir venerinių ligų specialistas.

ontreal. Tel. HA 7623
DR.

D
4914 DECAIRE Bl

JORDON
GYDYTOJA
ontreal. Tel. WAlriut 9773

į S J. ir K. GUZEVIČIAI 
LIETUVIŠKA MĖSOS KRAUTUVĖ 

2379*ROSEMOUNT Blvd., Montreal. Tel. DO 5817

KURO
21 ALEPIN Street,

A, LEDAS
e Lasalle. Tel. TR. 3149

1004 DUNDAS St

A. BERESN
SI

I U S
S 

oronto Ont Tel. LL 3222
JON A 

„ART 
1251 ST. DENIS

LDŲ STUDIJA
Montreal. Tel. TA 3345

DANUTĖ S
GORDON?

321 OAKWOOD

D A I T Ė 
AUTY SALON

oronto. OR 8081
MIKAS PETRAUSKIS

5717 CHARLEMAGNE, Rosemount. Montreal. 
Tel. CL 4630

BROLIAI JOCAI 
IETUVIŠKAS RESTORANAS

RCH Ave., Verdun. Tel. HE 0106
~ AI D OVERSE AS, INC
MAISTO SIUNTINIAI Į EUROPĄ

3133 S. HALSTĘŽ^SC Chicago 3, ILL., U. S. A.

727

SUP R REAL
7582A, RUE EDO Vili

ATE Co

GERARD COOL 4337 Ver 
J. ALCIDE BLAIS, 29

asalle. Tel. TR 7412

ve., Verdun. YO 3323 
asalle. TR 7849

DR. JO
GYDYT IR CHIRURGAS 

1390 DUNDAS est, Toronto. Tel. LO 1794
DANUTĖ ST DAITĖ 
GORDON’S TY SALON

321 O D Ave., Toronto, 10.
ED. KON

VYRIŠKŲ IR MOT 
1113A DUNDAS S oronto. Tel. LL 9626

JOE MANSTAV1 C.LU S ir T O NYB E R N O T A S 
SON GROCERY

KSON Ave, Verdun. Tel. FI 3904

Ų RŪBŲ SIUVĖJAS

241
BIRUTĖ 

LIETUVIŠKA
2521 CENTRE St., M8I

IN ž? H. BELANGER
BRONX PARK HARDWARE

7633 CENTRAL St., Ville Lasalle.
LEONAS GI 

LIET
<749 ATWAT
$

UH T Ė
IRPYKLA

Tel. FI 3292

INIS ^,-f 
GYKLA L

Tel. WE 061
ANTANAS ŽUKAS

LIETUVIS LAIKRODININKAS
1434 ROLLAND Ave, Verdun. Tel. TR. 4321

Montreal.

STINSON’S JEWELLERY 
LIETUVIS LAIKRODININKAS
2186 DUNDAS St. W. Toronto.

i.

Matas Šukys
ATIONAL RESTAURANT

633 CHURCH Ave., Verdun, Tel. TR 0141

DR. A. V A L A D K A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1081 BLOOR St. West, Toronto. Tel. ME 2933

POVILAS PE 
VE

N I S
- Q-

W. KIŠKIS 
WALTER’S FISH & CHIPS

774 CHURCH Ave., Verdun. YO 0381
POVILAS RUTKAUSKAS

/ c DE LUXEmCLEANERS)
■3—8 Ave., Lachine. Tel. NE 5-0303
} /JUOZAS LAURINAITIS
LX JOE’S BUTCHERY & GROCERY

1918 FRONTENAC St., Montreal. Tel. FA 0209
D. N O RK E L I ū N A S 

LIETUVIS KIRPĖJAS _ 
3240 BEAUBIEN East., Montreal.

> * RŪTA
į/* MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
7730 BROADWAY, Ville Lasalle. Tel. HE 0100

G. M. GROCERY 
SAV. JURGIS MAČIONIS 

BANNANTYNE Ave., Verdun.
M YE RS COAL C O~ LT D? H A M I L T O N 

LIETUVIS ATSTOVAS JUOZAS KARUŽAS
147 GRANT Ave. Tel. 7-477-8

~ MAMERTAS MAČIUKAS 
JŪSŲ SIUVĖJAS

4504 BREBEUF St., Montreal

HE 0991

Tel. FR 9141

i
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Kaip SUTIKSIME Naujuosius METUS?
Baigiasi senieji 1952-ji metai ir visi susirūpinę, kaip su

tiksime Naujuosius 1953-čuiosius metus?
Bet ir galvoti apie tai nereikia, nes jau yra pasirūpinta, 

kad Naujieji Metai būtų galima sutikti maloniai, gražiai ir 
iškilmingai; sutikti taip, kad būtume visiškai patenkinti. 
T amtikslui yra pasamdytos dvišalės, kurių vienoje bus bankie 
tas, o antroje bus muzika, šo-kiai ir baras. Abi salės galės 
priimti lig 450 asmenų. Jos yragražios ir patogios.

Maistas bus paruoštas europietiškai, skaniai ir gausiai: pir 
ma užkandžiai, paskui pasirinktinai dešros, kiauliena, kalaku
tai ir pagaliau kava su pyragaičiais. Prie užkandžių bus 
gėrimų kelių rūšių.

Jėjimas: moterims 3 dol., vy-rams 4 doleriai.
VISI atsilankantieji į KLCT, KLT Montrealio skyriaus 

ir NL ruošiamą Naujųjų Metųsutikimo balių gaus specialų 
tam baliui pritaikytą galvos papuošalą nemokamai.

Gros muziko Piešinos vedamas „MELIODIJOS“ orkest
ras, kaip pats dirigentas sako: „Iš peties ir iš širdies“!

Naujųjų Metų sutikimo balius PRASIDĖS 1952 metų 
gruodžio 31 dieną, 8 valandą vakaro ir PASIBAIGS 1953 
metų sausio 1 dieną 4 valandąryto.

Kadangi balius grynai privatus-šeimyniškas, todėl visi tau 
tiečiai, kurie pasiryžta su mumis sutikti Naujuosius Metus, 
maloniai prašomi iš anksto įsigyti pakvietimus, kurių galima 
gauti pas šiuos asmenis: 1. Henrikas Adamonis, 2336 A. 
Knox St., Pt. St. Ch.; 2. L. Girinis, 749 Atwater Ave, tel: 
WE 0619; 3. L. Gudas, 6427 Briand St., tel.: TR 3134; 4. 
P. Jespelkis, 2055 Montgomery St.; 5. V. Kiškis, 774 
Church Ave, tel.: YO 0381; 6. pp. Liaudinskai, 2387 Belan 
ger St., telef.: DO 1206 ; 7. pp. Leknickai, 7659 Central St. 
Ville Lasalle, tel.: TR 4048. 8. A. Matulis, 7682 Edward 
St., Ville Lasalle, tel.: HE 0106; 9. A. Navickas, 3330 Bel 
Ichasse, Rosemount, tel.: GR 1260; 10. J. Parojus, 7240 
Querbes St., tel.: VI 7634 ir 11. „Nepr. Lietuvos“ redakci
joje, 7722 George St. Ville Lasalle, tel.: HE 7920; 12. J. Kup 
revičius, 284 — 6 Ave., Ville Lasalle, tel.: TR 9632; 13. J 
Trumpa, 5655 — 15 Ave., Rosemount.

Kas dėl kurių nors priežasčių negalėtų iš anksto įsigyti pa-

HAMILTON 

kvietimų, tai maloniai prašoma bent telefonu pranešti iki 
gruodžio 28 dienos, nes rengėjams reikia žinoti pasiruošimo 
reikalui. Bet kas ir to nesugebės atlikti, prašome vietoje prie 
Įėjimo apsirūpinti kvietimais. Kas iš anksto neapsii lipinęs 
nepateks, prašom nepykti.

Jei liktų koks doleris iš to parengimo, jis skiriamas „NL* 
paremti.

SALĖ YRA De LaSalle Ave (Rouen gatvių kampe) — Nr. 
2123. SALĖ PASIEKIAMA lengviausia Ontario tramva
jum, arba Hochalaga ir Pie IX autobusais. Kas vyks Onta
rio tramvajum, reikia išlipti už Pie IX pirmame sustojime ir 
vieną kvartalą eiti kairėn De LaSalle Ave. Salė yra kampi
niame su Rouen gatve name su iškaba su užrašu — Buffet 
„Bagatel“.

Maloniai kviečiami drauge su mumis sutikti Naujuosius 
Metus linksmai, gražiai, kultūringai ir iškilmingai visi Mont 
realio lietuviai. JAUNIMAS čia turės neribotą galimybę pa
sišokti ir pasilinksminti, o kas nešoka — maloniai praleisti 
turtingame parengime laiką ir gražiai sutikti 1953-čiuosius 
Metus.

Rengėjai: KLCT, KLT Montrealio Skyrius ir „NL“.

a\ovt|real
KLB Montrealio Apylinkės Valdyba, pradėdama savo 
darbą, turi malonios progos pasveikinti visus Montrealio 
lietuvius, tiek seniau, tiek vėliau į šį kraštą atvykusius, 
tiek čia gimusius, linkėdama Šventų Kalėdų ir laimingų 

Naujųjų 1953 metų.
KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE 
eilės vaikų laukia pasimatymo 
ir pasikalbėjimo su Kalėdų se
neliu, kuris paklausia, ko kiek
vienas vaikas nori ir, žinoma, 
tą ir dovanoja.

Didžiojo Montrealio žmonės 
užtvindė visas krautuves ir Ka 
ledoms, kai čia yra paprotys 
šiuo metu dovanoti, perka gau
sybes dovanų. Švenčių dova
nomis užverstos ir krautuvių 
vitrinos. Didžiųjų krautuvių 
vitrinose ir net išorėje įrengti 
ištisi gyvi paradai, vaidinimai 
ir tt.

Montrealis šventes tikisi pra 
leisti ištaigingai ir gražiai.
ŠEŠTADIENINĖS LIETU 
VIŲ 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. 28 d. pas šiuos asme 
nis: Mok. B. Lukoševičienę, 
6951, Mazarin Str., 
Ville Emard, Telef. HE 7877. 
P. agr. J. Šipelienę, 940 Os
borne Ave., Verdun. Telef. TR 
7673.

Kalėdų eklutės programa 
bus ši: 1) Trumpas šeštadie
ninės mok. mokinių pasirody
mas, 2) Kalėdų Senelio dova
nų dalinimas, 3) Linksmi lie
tuviški žaidimai vaikams.

Tėvų Komitetas.
SVARBIOS SUKAKTUVĖS

Sausio 18 d., sekmadeinį, 
bus minimos Klaipėdos pri
jungimo sukaktuvės. Praneši 
mą padarys b. Klaipėdos gu
bernatorius gen. kons. min- 
V. Gylys. Meninėj daly bus 
op. sol. E. Kardelienė, pianis
tas K. Smilgevičius, aktorius 
J. Akstinas su kitais. Plačiau 
apie minėjimą bus vėliau. Ta
čiau tautiečiai primenami, nes 
nuo to, kaip mes domcsimės, 
susidaro opinija dėl laisvos Lie 
tuvos.

KALBŲ KURSAI, 
kuriuos šiemet veda mokyt. An 
tanas Vaupšas, daro Kalėdų 
pertrauką. Šventėms mokiniai 
savo mokytoją apdovanojo Au 
gustino Lietuvos vaizdais ir 
kun. Ylos knyga „Žvėrys ir 
žmonės“.

VOKIEČIŲ TURISTŲ 
SĄJUNGA

Montrealy atidarė įstaigą, kuri 
tarp Kanados ir Vokietijos ska 
tins turizmą. (CS)

ATITAISYMAS
49 „NL” nr. suminint ser

gančius, buvo klaidingai para
šyta B. Dicaire pavardė, kas 
šiuo pataisoma.

KALĖDINĖS PAMALDOS
Šv. Kazimiero bažnyčioje Ka 

ledų dieną, pasibaigus Kū- 
čioms, 12 vai. nakties bus iš
kilmingos giedotinės mišios, 
kurias laikys klebonas kun. J. 
Bobinas, asistuojamas diakono 
ir subdiakono. Tuojau po to 
seks Bernelių mišios, trejos. 
Rytą gi bus Mišios 6, 7, 10 ir 
11 valandomis. Prieš Kalėdas 
išpažinčių bus klausoma kas
dien rytais po pamaldų ir va
karais pradedant 7.15.

Pastebima, kad prancūzams 
Šv. Kazimiero parapija duoda 
pamaldas, remiantis krikščio
niškos meilės pagrindu todėl, 
kad jų parapija dar neturi oaž 
nyčios ir neturi kur laikyti pa 
maldų. Be ko kita, už tai jie 
Šv. Kazimiero parapijai moka 
po 50 dolerių už kiekvieną 
sekmadienį.

Aušros Vartų baažnyčroje iš 
kilmingos Kalėdų mišios bus 
taip pat 12 vai. nakties ir jas 
laikys klebonas kun. J. Kubi
lius. Po to seks Bernelių Mi
šios ir tt. Rytą taip pat bus 
trejor. mišios, pradedant 10 
valandą. Išpažinčių bus klau
soma vakarais 4—6 ir 10—12 
valandomis.

Mišių metu giedos muz. A. 
Piešinos vedamas choras ir so 
listai.

KLB MONTREALIO APY 
LINKĖS VALDYBA 

gruodžio 21 d. pasiskirstė pa
reigomis : pirm. inž. L. Bal
sys, vicep. kult. - šviet. reika
lams St. Kęsgailą, vicep. (bend 
ruomenės reprezentacija ir ats 
tovavimas kitataučių tarpe) 
A. Gražys, sekr. H. Valiulis, 
ižd. ir kartotekos vedėjas J. 
Lukoševičius, soc. globa E. 
Navikėnienė ir informacinė tar 
nyba — B. Ciplijauskai te.

MONTREALIS JAU PASI
RUOŠĖ ŠVENTĖMS

Miestas sužibo milionais įvai 
riaspalvių šviesų. Tūkstančiai 
eglučių puošia miesto aikštes, 
gatves ir daugybes privačių na 
mų. Naktimis visas miestas tik 
tai ir žverbla milionais įvairių 
šviesų. Daugelio namų eglu
tėmis apipintos durys; kitų na 
mų languose apšviestos papuoš 
tos eglutės, daug kur eglutės 
balkonuose arba prie laukinių 
durų.

Montrealy žiema prasidėjo 
nepaprastai gražiai: pamažu 
šąla, sniego dar nedaug, oras 
minkštas ir dienos daugumoje 
saulėtos.

Tokioje oro būsenoje Verdu 
ną šį šeštadienį, gruodžio 20 
d., aplankė Kalėdų senelis, ku
ris važinėjo visomis gatvėmis 
ir vaikams rieškučiomih dalino 
dovanas.

Montrealio miestan Eatonas 
Kalėdų senelį parsikvietė jau 
seniai, kad jis spėtų vaikams iš 
dalyti dovanas dar ligi Kalėdų. 
Kalėdų senelio — Santa Claus 
— atsilankymas ir Montreal} 
ir Verduną susilaukė didžiau
sio vaikų susidomėjimo. Ba
tone dar ir dabar milžiniškos

KLB HAMILTONO AP. 
VISUOTINIAME 

susirinkime, iš tūkstantinės ko 
lonijos, dalyvavo... 63(!) as
menys. Rinkimams pravesti iš 
rinkta komisija: J. Kšivickas,
J. Giedraitis, E. Norkuvienė,
K. Baronas ir V. Antanaitis.

HAMILTONO 
VAIKUČIAMS

Kalėdų eglutė, rengiama Ha 
miltono šešt. mokyklos, bus 
sekmadienį, gruodžio 28 d. 4 v 
pp. Dainavos salėje.

HAMILTONE 
NUMATOMAS

pravesti Kanados lietuvių span 
Uos vajus. Aplankyti žadama 
kiekvienas Hamiltono lietuvis, 
prašant užsiprenumeruoti NL 
TŽ ar Skautų Aidą.

Vajų, talkininkaujant spau
dos mylėtojams, žada pravesti 
šių laikraščių Hamiltono oend 
radarbiai.
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MŪSŲ LIGONYS
P-lei Rudžauskaitei Viktori

joje ir poniai Norai Gudienei 
Doktor Hospital padalytos 
apendicito operacijos. Susirgo 
ir paguldytas į Victoriją Vyt. 
klubo pašalpinės narys Kostas 
Šilkauskas. Pr. Nakui padary
ta nosies operacija. V. Alens 
kui darbovietėje sužeista ran
ka.

A. V. PARAPIJOS VIKARAS 
kun. Pečkys išvyksta į Ame
riką, kur žada išbūti apie pusę 
metų.

LIETUVIAI 
PER RADIJĄ

Gruodžio 16 d. per Montrea 
lio CJAD radiją kalbėjo į ka
nadiečius angliškai p. Judzenta 
vičiūtė ir papasakojo apie so
vietų įsibrovimą į Lietuvą ir 
jos okupaciją. Sausio 6 d., 10 
vai. 30 min. vakaro (ne 8,15, 
kaip klaidingai buvo paskelb
ta) per tą pačią stotį kalbės K. 
Toliušis. Šios paskaitėles, ku
riomis rūpinasi p-lė Judzentavi 
čiūtė, yra skiriamos kanadie
čiams. Po bendrojo p. Judzin- 
tavičiūtės pranešimo, kiti kal
bės ja uapie savo pergyveni
mus sovietų okupacijoje.

POLICININKAS LAIMĖJO 
46.000 DOLERIŲ.

Polic. Charbonnneau laimėjo 
loterijoje 46 tūkstančius dole
rių. Bet Kadangi Kanadoje lo 
terija yra nelegalus dalykas, ku 
rį policija turi sekti, o jis pats 
sulaužė tą įstatymą, tai jis bū 
siąs atleistas iš pareigų.

Naujųjų Metų
SUTIKIM AS-B ALI U S

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Montrealio skyrius,
C. N. Recreation Assn Hall, 694 Cathcart St., rengia 
Šeimynišką NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ - BALIŲ.

Svečius linksmins prieš du mėnesius iš Paryžiaus atvykusi 
Do-Guy Jeaz kapela, kuri savo Europietiška muzika 

tikrai suteiks daug gražios nuotaikos.
Dėl vaišių paruošimo, mielus svečius prašome iki gruodžio 
mėn. 29 d. užsiregistruoti pas šiuos asmenis — Stankūnai
tę Onutę, tel. HE 7398, Valiulį Henriką 1435 St. Mark St, 
Baltuonį Praną CL 2232, Čipkų Petrą GR 8363 ir Česeką 

j Juozą HA 6305 bei pas kitus LAS narius ir pakvietimų 
platintojus.

Įėjimas — moterims 3 dol., vyrams 4 dol. už kuriuos bus 
duodama geri užkandžiai ir įvairūs gėrimai.

Baliaus pradžia gruodžio 31 d. 8 vai. 30 min. vak., o pabai 
ga, pagal svečių nuotaiką. Valdyba. į
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PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Hamiltone gruodžio 28 d., 8 
vai. 15 min. ryto Šv. Povilo 
bažnyčioje, Gore ir Hughsun.

Toronte gruodžio m. 28 d. 2 
vai. po pietų pabaltiečių baž
nyčioje, Carlton ir Janis gat. 
kampe. Abejas pamaldas lai
kys kun. P. Dylys.

Kun. A. Trakis.
LIETUVIŲ BAŽNYČIOS 

vidaus įrengimo darbų, iki 
Naujųjų Metų nepavykus už
baigti, parapijos klebono prane 
Šimu, savoje bažnyčioje hamil- 
toniečiai galės melstis tik apie 
vasario mėn. pabaigą.

JAU ANTRĄ KARTĄ 
statoma Aukuro S. Čiurlio
nienės „Aušros sūnūs“ sutrau
kė gal apie 100 asmenų. „Au 
kuras“ nustoja vieno stipriau 
siu dalyvių A. Šalčiūno, kuris 
išvyksta į JAV. Kbr.

LANKĖSI REDAKCIJOJE
Jauna čia gimusių ir augu

sių lietuvių pora — Filerytė- 
-Zinkienė ir p. Zinka, gyveną 
rytiniame Montrealy, lankėsi 
„NL“ redakcijoje ir Kalėdų 
šventėms, tėveliams dovanų nu 
pirko lietuviškų knygų — L. 
Dovydėno „Per Klausučių uly 
tėlę“, „Brolius Domeikas“ ir 
Lagerkvisto „Barabą“. Tai 
gražus susipratusių lietuvių 
pavyzdys. Abu pp. Zinkai gra 
žiai kalba lietuviškai.

DIDĖJA LIETUVIŲ 
KOLONIJA

Šiomis dienomis Viktorijos 
ligoninėje Emilija Vilimienė pa 
gimdė gražų sūnelį. Pp. Jony
nai susilaukė sūnaus ir pp. Ker 
heliai dukters. Visi sveiki ir 
džiaugiasi šeimos prieaugliu.

Aldonai Alenskienei, kuri 
laukia šeimos prieauglio, sesu 
tės Alvyros iniciatyva, artimos 
ir bičiulės suruošė priešgimdy- 
vinę staigmeną, kurios metu p. 
Alenskienė apdovanota.

KAUKIŲ BALIUS.
1953 m. sausio 17 d., 694 

Cathcart Str. CNR salėje „Tau 
ro“ sporto klubas ruošia kau
kių balių. Premijuotoms kau 
kėms bus skiriamos vertingos 
dovanos.

P. BULOTIENĖS VAIKŲ 
DARŽELIS

kuriuo naudojasi kelios šei
mos, štai gyvuojau jau visas 
pusmėtis. P. Bulotienė turi 
projektų darželį praplėsti ir 
sudaryti patogesnių sąlygų tė
vams atiduoti vaikučius į dir
želį.

Šventų Kalėdų proga sveikina visus mielus klijentus bei 
linki laimingų Naujųjų 1953 metų

HIGH PARK FOOD MARKET
1669 Bloor St. W. Toronto, Ont. Tel. 22 3453

KALĖDINĖS PAMALDOS
Pasibaigus kūčioms, ikil- 

mingos Bernelių miios bus vi
dunaktį, 12 vai. nakties. Kitos 
miios bus paprastu sekmadie
niniu laiku.
SESUTĖS KOTRYNIETĖS

Delavare gatvėje įsigijo na
mus, kuriuose įkuria vaikų dar
želį.

ŠEIMŲ PRIEAUGLIS
Pp. Marijošių šeima sušilau 

kė sūnaus, kuris gerai jaučiasi 
ir laukia Kalėdų senelio su lai 
mingo gyvenimo dovanomis.

Lietuvių bažnyčioje pakri
kštyti Gina Elzbieta Stankūnai 
tė ir Mykolas Motiejus Petro 
nis.

SERGA TAUTIEČIAI
W. Paulauskienė ir P. Meš

kauskienė Gen. Hosp.; S. Vai 
tiekūnas Mercy Hosp.; p. Vai- 
dakojis, Šneiderytė ir Puniuš- 
ka Weston Sanatorijoje; A. 
Slanina Queen Elizeth.

Serga ir namuose gydosi St. 
Grigaitienė, J. Evaška ir E. 
Miliauskas.

LIETUVIŲ NAMŲ 
akcininkų susirinkime išrink
ta nauja valdyba: J. Strazdas,

KALĖDŲ SENELIS VAIKU 
ČIUS KVIEČIA PRIE

EGLUTĖS
Delbi, Ont. Gruodžio mėn. 

28 d. 2 vai. pp. Delhi miesto 
salėje, Tillsonburgo L. U. Klu 
bas ir KLB. Delhi A. Valdyba 
ruošia vaikų eglutę.

Kalėdų senelis labai atoipra 
šo visų mažųjų, kad šiemet ne
galėsiąs į namus dovanų siun 
tinėti, todėl pasistenkite visus 
mažuosius atgabenti į eglutę. 
Kalėdų Senelis turįs daug ir 
gražių dovenėlių. _

Tillsonburgo LŪ. Klubas ir 
Delhi A. V-ba.

1 PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, 24 dideli kambariai sudaro 5 apartmentus, su 
virtuvėm ir voniom. Visur parketas. Radijatoriais ap-

4 šildymas. Stoner. Didžiulis sklypas, ant jo galima dar 
įvairius pastatus pastatyti. Geroj „Sunnyside“ reziden-

I cinėj vietoj. Nors vidus reikalingas mažo pagražini- 
c mo, tačiau 3 apartmentai išnuomoti dar 1 metams ir duo J 
1 da 350 dol. pajamų į menesį. Labai apsimokantis ir ge- X 
I ras pirkimas. Senutė savininkė išvyksta Kalifornijon. IĮ 

Prašoma kaina $ 24.000. Grynais apie $ 8.000.
1 Turime pardavimui įvairiausia kaina dainų, valgyklų, ? 

krautuvių. Tamstoms miela padės nusipirkti

DR. J. KASKELIS
Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648 ?

R. TESLIA REAL ESTATE,
575 Queen St. W. Toronto. U

I Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- P 
Į leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- $ 
Į bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti (ij 

reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- l! 
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- m 
pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe- >» 
cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose, Į!

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. įj 
į! JONAS J. JUŠKAITIS ji 
P 932 Dundas Wei't, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. "i

O

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
O. Indrelienė, p. Baneiis, p. 
Dalinda, p. Kiršonis, p. Karka 
ir p. Budreika. Rev. kom. iš
rinkti: pp. Traškevičius, Jur
kevičius, Gaižutis, Docius ir 
Paleckas. Metinėje sąmatoje 
numatyta 10.000 pelno.

ŠATRIJOS IR RAMBYNO
skautai gruodžio 28 dieną 6 v. 
pp. lietuvių parapijos salėje lau 
kia Kalėdų senelio, kuris ta
čiau atneš dovanų tiktai užsi- 
registravlusiems-sioms pas sa
vo vadus.

TORONTO SLA KUOPOS
susirinkimas išrinko sekan
tiems metams valdybą: pirm.
L. Vektoris, vicep. J. Novo- 
grodskis, sekr. P. Chvedukas, 
f in. sekr. O. Indrelienė ir ižd.
M. Jokubynienė.

TĖVŲ KOMITETAS 
REGISTRUOJA

vaikus naujametinei eglutei, 
kuri bus sausio 4 d., 3 vai. pp. 
Cleremont gat. 62 nr. Vaikus 
reikia užregistruoti ligi gruo
džio 28 d. šiose vietose: parap. 
salėje po pamaldų 11—12 vai., 
pas tėvų k-to narius nuo 7 iki 
9 vai. vakaro telefonu: KI 
2239, KE 5802, LA 4370 ir 
LA 5653. Įmoka už vieną vai 
ką 1 dol., už daugiau vaikų 
1,50. Nepajėgianti sumokėti 
nuo mokesčio visai atleidžiami.

' Dr. A.V ALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

tarimą tel. ME 2933
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