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SUSIftŪPIHIMAS PO STALINO MIRTIES RUSIJOJE
DIDELĖ PERVERSMO BAI MĖ. NUVERTINIMAS STA LINO PALIKIMO. PIATK OMAS KEIČIA RUSIJOS 
KONSTITUCIJA. KODĖL PERKELTI MARŠALAI? P O STALINO GOTVALDAS. TA PATI MIRTIES MISTE 

RIJA. LONDONAS TURI DIDELĮ TROBELĮ DĖL TI TO VIEŠNAGĖS.
Nors Stalinas jau guli Mask 

vos policijos apsaugoje, greta 
Lenino, tačiau visas pasaulis 
dar nenustoja kalbėjęs apie jo 
mirti ir Rusijos ateitį.

Vis daugiau žinių prasiver
žia

IŠ UŽ GELEŽINĖS 
UŽDANGOS

ir apie Stalino mirties paslap
tis ir apie naujai susidariusias 
ten sąlygas.

Įrodinėjama, kad Stalinas 
mirė ne kovo 5 d., bet kovo 2 
ar 3 dienomis, tiktai komunistų 
partija, bijodama tautos kerš
to ir valstybinio perversmo, 
tris dienas uždelsė Stalino mir 
ties skelbimą, kol pakeitė kai 
kuriuos vadus, kol pastatė nau 
jus, kol patys susirikiavo.

O susirikiavo, pakeitę Sta
lino patvarkymus ir net Stali
no konstiucijos tūlus nuosta
tus, kaip ir kompartijos vado
vybę, pasiglemžę į

PIATKOMO RANKAS:
Malenkovo, Molotovo, Seri
jos, Bulganino ir Kaganovi- 
čiaus. Taigi Staliną bando pa
keisti piatkomu — penkiuke. 
Tuo tikslumu, nors Stalinas bu 
vo skelbiamas neklaidingu ir 
genialiu, tuč tuojau po jo mir
ties griebtasi keisti ir Rusijos

Atspėjantis dabartinius įvyki us „Times“ paveikslas, įdėtas 
į laikraštį prieš 3 mėnesius — 1952 metų spalio mėnesio nu 

merin (žiūrėk straipsnį 3-me puslapyje).

Visose šalyse esą rusų emi
grantai susirūpinę ir laukia 
naujų įvykių. Europoje revo
liucinių solidaristų organas 
„Posiev“ rašo aliarmuojančias 
žinias. Ir Montrealy, Stalinui 
mrius, buvo susirinkęs visų ru 
sų vienybės komitetas, kuris 
aptarė susidariusią būseną ir 
priėmė rezoliuciją, kurios ve
damoji mintis — laisvė!

Vienas keisčiausių reiškinių: 
tik ką sugrįžęs iš Stalino laido 
tuvių, tuojau
MIRĖ ČEKOSLOVAKIJOS 

„PREZIDENTAS”
Gotvaldas, kuris buvo pastaty 
tas Stalino, bet kurio nemėgs
ta dabartiniai Piatkomo na
riai, ypač Malenkovas. Gotval 
do mirties misterija plačiai ap 
tariama. Ypač, kad Gotvaldo 
mirtį konstatuoti kažkodėl rei
kėjo net 26 gydytojų parašų, 
kurie išsijuosę įrodinėja, kad 
Gotvaldas mirė savo mirtimi... 
Bet kai taip įrodinėjama, tai 
žmonės įtaria, ar tiktai nebus 
ko jam padarę Rusijos Piat
komo nariai?
LONDONO POLICIJA TU

RI BĖDŲ SU TITO,
kuris dabar vieši Londone, pas 
D. Britanijos valdžią. Tito prie 
šų turi iš visų pusių: iš vienos
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PRANEŠIMAS.

konstitucija ir komunistų par
tijos santvarka, paneigus net 
paskutinius Stalino patvarky
mus.

Taip, vieton ministerių tąry 
bos, yieton komunistų parti
jos generalinio sekretoriaus, 
sudarytą jau suminėtąjį pen
kiukė, kuri viską ir tvarko. 
Tiems pakeitimams patvirtinti 
kovo 14 dieną sušauktas aųgš- 
čiausis sovietas, apie kurį, de
ja, tikresnių žinių dar nėra.

Daugelis faktų rodo, kad po 
Stalino mirties

RUSIJOJE SUSIDARĖ 
PANIKA.

Iš vienos pusės, laisvės išsi 
ilgusios masės laukė pervers
mo. Dėl to komunistų partijo
je susidarė be galo įtempta bū 
sena, kad neprasidėtų revoliu
cija prieš komunistus ir jų įves 
tą vergijos režimą.

Tuo tikslų kompartijgs va
dovybė griebėsi skubiu prię, 
monių, Tuojau buvo pasalintas 
iš karo ministerio pareigų mar 
šal. Vasilevskis, nes jsi tose pa 
reigose buvo kaip pasižymėjęs 
karo metu, bet ne partijoje. Jis 
todėl pašalintas, o jo vieton pa
skirtas Bulganinas. Vasilevs
kis paliktas Bulganino antruo 
ju pavaduotoju. Pirmuoju Bul 
ganino pavaduotoju paskirtas 
karo metu pasižymėjęs marša
las Žukovas, kuris ligtol vado
vavo pietų Rusijos armijai. To 
kiu būdu, du žymiausi karo va 
dai, pašaukti į štabą, liko be ka 
riuomenės, kurią, būdami savų 
vietose, galėjo panaudoti prieš 
tautos nekenčiamą komunistu 
partiją.

Skubiai
PERTVARKYTOS 

MINISTERIJOS,
o jų pryšaky pastatyti Piatko- 
mui patikimi žmonės. Taip 
vietoje keturių ministerijų pa
daryta viena ir jos pryšaky pa
statytas Gosplano pirm. Sabu
rov, vietoje kitų 5-kių ministe
rijų padaryta viena ir jos pry
šaky pastatytas Malyševas ir 
vietoje trečių 3-jų ministerijų 
sudarytą vieną ir jos ministe- 
riu padarytas Piervuchin, Šios 
visos ministerijos dirba karo 
reikalams. Nors tokis ministe
rijų suglaudinimas laužo viso 
darbo tvarką, bet Piatkomui

nesvarbu tas, o svarbu valdžia 
išlaikyti savo rankose, turint 
sau ištikimus žmones.

Kad Rusijos komunistai tik
rai bijo perversmo, tai patvirti 
na
EILĖ KARINIŲ ĮSAKYMŲ.

Generolas čuikovas išleido 
specialų įsakymą Rytinės Vo
kietijos ir Austrijos okupacinei 
valdžiai, kad jokie parėdymai, 
neturį Karlshorsto vizos, netu 
ri galios ir neturi būti pildomi.

Tiktai gen. Čuikovo įsakymai 
galioja. Panašus įsakymas kovo 
4 d. buvo pskelbtas visai Ru
sijos kariuomenei,

Rusų inspektoriai, vadovau
ją rytų Vokietijos „liaudies po 
licijai“, gavo įsakymą klausy
ti tiktai Karlshorsto. Visos ry 
šio priemonės — radijas, telefo 
nas — pavesta MVD kontrolei. 
Suvaržytas žmonių judėjimas, 
žodžiu, pasiruošta prieš liau
dį, prieš žmonių valią.
VISI RUSAI SUSIRŪPINĘ.

Pabaltijo diplomatų 
žygis JTO-je

1953 m. kovo 11 d. Lietu
vos Ministeris P. Žadeikis, 
drauge su Latvių Ministerių 
p. Feldmans ir Estų atstovu 
p. Kaiv, bųvų priimti pas p. Ja 
mes. J, Wadsworth, kuris yra 
nuolatinių pavaduotoju (De
puty Representątyve) Amba
sadoriaus Henry Cabot Lodge, 
Jr„ pirmininko JAV delegaci
jos prie Jungtinių tautų organi 
zacijos: 2 Park Avenue, New 
York City.

P. Thomas J. Cory, nuoiati- 
nis JAV delegacijos narys, Pa 
baltiečių ministerius pasitiko 
ir pristatė juos p. Wadsworth. 
P. Wadsworth malonios nuo
taikos; milžino išvaizdos, suti
ko Pabaltiečių atstovus, saky
damas ęsąs jau nekartą girdė
jęs apie jų veiklą ir kąd jam 
malonų asmeniškai juos pasvei 
kinti.

Pirmas iš eilės prabilo Lie
tuvos Ministeris, sakydamas, 
kad ja mši diena yra labai reikš 
minga diena, nes čia jis radęs 
gerą progą perduoti lietuvių 
tautos geriausius linkėjimus 
Amerikos delegacijai, kurios 
veiksmus atidžiai seka viso pa 
šaulio tautos. Lietuvos Mi
nisteris, įteikdamas Ponui 
Wadsworth nuorašą savo vė
liausios, š. m. kovo 7 d. notos, 
adresuotos Valstybės Sekreto
riui, p-ui Foster Dulles, a sy
kiu su tuo pridėdamas specia
lų 1951 m. memorandumą apie 
deportacijas, pasakė, kad jis 
antrą kartą ateidamas į šitą įs
taigą, jaučiasi atėjęs į bičiuliš

turi Maskvos šalininkus, iš ki
tos — jugoslavų liaudį. Polici 
jai, kuri jį saugo, dėl to susida 
ro painiavų ir lyšnų rūpesčių.
JUNJGTINĖSE TAUTOSE 

KOVOS
demokratinio pasaulio su ko
munistiniu tebesitęsia. Ten pa 
aiškėjo būdingas faktas. JTO 
priėmė tvirtą reikalvimą, kad 
sovietai grąžintų iš Graikijos 
išvežtus žmones, dar komunis 
tų perversmo metu. Bet sovie 
tai įrodinėja, kad tie graikai ne 
norį grįžti. . . Taigi, kai Ko
rejoje, tai sovietai reikalauja 
prievarta grąžinti visus, ir ne
norinčius grįžti, o kai Graiki
joje, tai argumentuoja, kad 
graikai nenori grįžti, todėl ir 
neatiduoda jų... Bet sovie
tams į visa tai atsakyta: pasili 
kite tuos, kurie nenori grįžti, 
bet atiduokite 
grįžti. Taip, 
Korėjoje.

SOVIETŲ
reiškiasi ne tiktai Korėjoje, 
kur vyksta kovos, bet ir Euro
poje : jie numušė su didelėmis 
žmonių aukomis Anglijos bom 
bonešį ir du jau Amerikos lėk 
tuvus. Numušė piratiškai, virš 
svetimos teritorijos. Dėl to ki 
lo dideli protestai, ir Amerikos 
lėktuvams liepta tokiu atveju 
atsišaudyti.

JAV sekretorius Dulles pa
reiškė viltį, kad Rusijos pa
vergtieji kraštai atgaus laisvę.

Garvežys su vagonu keleivių 
pabėgo į vakarinę Vokietiją. 
Mašinistas su pečkuriu papra
šė prieglaudos ir keleiviai, ne 
tikėtai atsiradę vakarų zonoje, 
ten pat nutarė negrįžti.

Graikijos ir Jugoslavijos mi 
nisteriai lankosi Ankaroje, 
kur baigia Balkanų sutartį.

Neišsprendžiamas ir JTO 
pen. sekretoriaus klausimas: 
Rusija vetavo Kanados užs. 
reikalų ministerio p. Pearsono 
kandidatūrą.

— Iš Čekoslovakijos pabė
go trys čekų lakūnai, pakilę 
iš Bratislavos aerodromo. Jie 
nusileido prie Grąžo, britų zo
noje.

— Jugoslavijos vyriausybė 
pranešė, kad Sovietų lėktuvai 
okvo 12 d. buvo įskridę į Ju- 

įoms teisėtai priklauso — lais goslavijos teritoriją penkis kar 
vę ir nepriklausomybę. tus.

ką įstaigą, o ne į šaltą oficia- 
lų biurą. Lietuvos Ministeris 
augščiau minėtoje notoje, tarp 
kitko, yrą sakoma; „The cri
me of deporting innocent Lit
huanians, farmers in particu
lar, is sontinuing although on 
a limited scale in comparison 
with the mass deportations of 
1941 and of 1945 to 1950 in
clusive. This means that Lit
huania is still being bled, ha
ving no protector to whom to 
turn, and being unable to see 
an end to this outrage“. P. 
Wadsworth, atsiliepdamas, pa 
reiškė, kad nelaimė, kuri išti
ko Lietuvą yrą giliai atjaučia- 
ma Amerikos tautos ir- Ameri 
kos valdžios, taigi ir Šios įstai
gos. Jei ikišiolei Pabaltiečių 
atstovų pastangos nesusikrista 
liząvo į pozityvų aktą Jungti
nėse Tautose, tai bent vienas 
pozityvus reiškinys yra tapęs 
faktu, kad Pabaltijo tautoms 
padarytoji žaizda nėra užmirš
ta ir prie daugelio progų yra 
paminima, kaipo pavyzdys so
vietų brutalaus elgesio 
jų tautų atžvilgiu.

Lietuvos Ministeriui 
gus, sekančiu kalbėjo
Ministeris Feldmans, po jo Es 
tijos atstovas, teisinikas p. 
Kaiv. Jiedu pavaizdavo nau
jausias žinias apie padėtį Lat
vijoj ir Estijoj ir jiedu reiškė 
vilties, kad ateis laikas, kad kai 
tininkas bus pasmerktas, o nu
kentėjusios nuo sovietų domi- 
nacijos tautos atgaus tą, kas

tuos, kurie nori 
kaip siūloma ir

AGRESIJA

Šm. pradžioje Norvegijoje, 
Oslo mieste, buvo sudaryta eg 
zilinė Estijos vyriausybė. Toji 
žinia plačiai aplėkė ne tik estų 
išeivių pasaulį, bet ir toli už jų 
ribų. Vyriausybę sudarė: Au
gust Rei — Valstybės prezi
dentas, Johannes Sikkar — 
ministeris pirmininkas, Tonis 
Varma — užsienių reikalų mi 
nisterih, Gustav Suits — švie 
timo ministeris.

Šios vyriausybės susidary
mas labai sujaudino visą estų 
išeiviją. Daugeliui iš jų buvo 
neaišku, kokiu pagrindu toji 
vyriausybė buvo sudaryta ir 
kodėl ji staiga išdygo. Dėl 
šitų ir dėl įvairių kitų priežas
čių, vyriausybė išeivijoj nera
dusi pritarimo. Nei politinės 
partijos, nei spauda jos beveik 
nepalaikanti. Iš esančių lais
vajame pasaulyje 8 estų laikraš 
čių, vyriausybės pusėje esąs 
tik vienas laikraštis.

Šm. kovo 1—3 d. Vokietijo 
je Augustdorfe susirinko posė 
džio Estijos rinkiminė taryba 
ir valstybės prezidentu išrin
ko p. Alfred Maurer. Šis prezi 
dentas ministerio pirmininko 
pareigoms eiti pakvietė Johan 
Holdberg, jis yra ir Krašto 
aps. ministeris; Johannes Klės 
ment teisingumo min. ir Hel
mut Maati, valstybės sekreto
riumi.

Trumpai apžvelgsime tuos 
teisinius pagrindus, kuriais yra 
paremtas vienos ir kitos vyriau 
sybės sudarymas, pagal „tęsti
numą“.

Pagal Estijos konstituciją, 
nesant normalių valstybės funk 
cionavimo sąlygų, vyriausybei 
vadovauja arba turi teisę ją pa 
vesti sudaryti esąs ministeris 
pirmininkas; jei ir jo nėra, tai 
tąją teisę turi vyresnysis am
žiumi ministeris. Respublikos 
prezidentui rinkti yra numa
tyta Rinkiminė taryba. Ją su
daro : Ministeris pirmininkas, 
jo nesant — vyresnysis amžių 
mi ministeris, kuris ir yra tos 
tarybos pirmininku. 2) Parla
mento pirmininkas, 3) Vyriau 
siojo teismo pirmininkas, 4) 
Senato pirminin kas ir 5) ka
riuomenės vadas.

1940 m. birželio mėn. bolše
vikams okupuojant Estiją Mi- 
nisteriu pirmininku buvo Juri 
Uluots. Jam pasisekė išlikti 
Estijoj ir per pirmąją bolševi
kų ir per vokiečių okupacijas. 
Bet 1944 m. rudenį, antrą kar
tą bolševikams artinantis į Es
tiją, p. Uluots ministerių pirmi 
ninku paskyrė Otto Tief ir tai 
atitiko konstituciją. Drauge su 
juo buvo sudaryta visa vyriau 
sybė. Minist. pirmin. Tief pa 
siliko Estijoje, o penki jo kabi 
neto nariai pasitraukė į užsienį. 
Uluots užsieny mirė. Mirė ir 
vienas kabin. narys p. Rudolf 
Penno. Liko — August Rei, 
Johannes Klesment, Johan 
Holdberg ir Helmut Maanti.

Pagal estų konstituciją, jei 
nėra valstybės prezidento nei

ministerio pirmininko, tai vy
resnysis amžiumi ministeris 
tampa valstybės prezidentu, ir 
jis gali pavesti bet kam sudary 
ti vyriausybę. Tačiau tokiu, t. 
y., nepaprastu, o konkrečiai, 
karo metu šitas prezidentas ne 
vėliau, kaip per 6 mėn. tuuri su 
šaukti Rinkiminę tarybą, kad 
ji išrinktų prezidentą.

A. Rei čia esančių vyriausy 
bės narių tarpe vyriausias. To
dėl jis ir pasiskubino tapti pre 
zidentu. Pagal konstituciją 
jam tad ir priklauso. Deja, p. 
Rei prikišama, kad jis nesušau
kė Rinkiminės tarybos. Jis iš
laukė tremtyje 8 metus, tuo 
tarpu, jis Rinkiminę tarybą tu 
rėjęs sušaukti po 6 mėn. t. y. 
maždaug 1945 m. pirmoje pu
sėje. O tai būtų buvusi pusė 
metų, kaip jie pasitraukė už
sienin. Jis to neapadarė. Jam 
buvo pasiūlyta ir vėliau sušauk 
ti minėtąją tarybą, bet jis jos 
nešaukęs, o savarankiškai, vi
siems terminams praėjus, pats 
pasiskelbė valstybės preziden
tu.

Šito fakto akyvaizdoje susi
rūpino kiti Rinkiminės tarybos 
nariai. Vyresnysis amžiumi po 
Rei yra Holdberg. Jis gyveno 
Kanadoje. Ėmėsi iniciatyvos 
ir kovo 1 d. susirinko jo su
kviesta Rinkiminė taryba. Ji 
buvo labai nepilna. Į posėdį 
neatvyko vyresnysis amžiumi 
Tief vyriausybės narys tas 
pats Rei. Laisvame pasaulyje 
nėra nei parlamento pirminin
ko, nei jo pavaduotojo. Tad 
parlamento niekas neatstova
vo. Vyriausiojo teismo pirmi
ninkas yra žuvęs. Jį atstova
vo vicepirmininkas — Timot- 
tens Gruenthel.

Kariuomenės vado nėra, nė
ra nei vyriaus, štabo vir
šininko. Jų niekas negali ir pa 
vaduoti. Tik logikos ir kari
nio statuto dėsniais pasire
miant, kariuomenės vado vie
ton buvo pakviestas vyresny
sis savo laipsniu karininkas 
gen. maj. Johannes Soodla. Se 
nato pirmininko nėra, jo vie
ton pakviestas vicepirm. Alf
red Maurer.

Tuo būdu susii'nko trys — 
Holdberg, Gruenthal ir Mau
rer. Jie ir nutarė pakviesti 
gen. maj. Soodla ketvirtuoju, 
atstovauti kariuomenės vadą.

Šitoji ketveriukė Valstybės 
prezidentu ir išrinko Maurer.

Kad išlaikius tęstinumą, pre 
zidentas Maurer p. Goldberg 
pavedė eiti ministerio pirmi fin 
ko pareigas, o šis į kabineto su 
dėtį pirmoje eilėje pakvietė 
tuos pačius Tief vyriausybės 
narius — Klesment, Maanti ir 
Rei. Tik yra neaišku, ar Rei 
atsisakys iš prezidentų ir eis į 
Holdberg sudarytąją vyriausy
bę ar ne. Kitus ministerių ta
rybos narius esą numatyta 
kviesti jau ir iš naujų žmonių. 
Bet kai jau yra dvi vyriausy
bės, ta iniekai. J. Ad.

KANADA SIŲS PAKISTA NUI Uz 5.000.000 DOL. 
KVIEČIŲ.

mažų-

pabai-
Latvių

Kanados vyriausybė nutarė 
apdovanoti Pakistaną 5.000. 
000 dol. vertės kviečiais, kas 
padėtų sušvelninti ten maisto 
trūkumą.

Pinigai bus suteikti iš Ka
nados 1952-53 m. 25.000.000 
dol. įnašo savo 5.000.000 šešių 
metų Colombo planui, kuris pa 
dės išvystyti Pietų ir Pietų Ry 
tų Aziją.

Kiti 25.000.000 dol., tai yra 
trečiasis įnašas, yra pasiūlytas 
sekantiems iždiniems metams, 
kurie prasideda balandžio mėn. 
1 d.

Panaši 5.000.000 dol. kvie
čių siunta, kuri buvo dengia
ma taipogi Colombo plano lė1-

šomis, buvo1 išsiųsta paskuti
niais mėnesiais į Indiją.

Kanados 1952-53 metų įna
šas Colombo Planui buvo pa
dalintas trim būdais. Ceylon* 
as gavo per 1.000.000. Be kvie 
čių, Indija gaus dar 9.000.000 
dol. ir Pakistanas 5.000.000 
dol.

— A. Kuprevičiaus koncer
tas New Yorke praėjo dideliu 
pasisekimu. Amerikos spau
da labai gerai apie koncertą at 
siliepė.

— Australijos vyriausybė 
yra nutarusi padėti prancū
zams Indokinijos kovose.
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HENRIKAS NAGYS
Šis principinio pobūdžio straipsnis, objektyviai pasisa
kąs apie literatūrinę kū rybą ir jos vertinimą, dedamas 
kaip radakcijos straipsnis. Red.

Kai mūsų laikraščiai aptarę 
viską, kas priklausė dienos ak
tualijai, jau beveik baigia pa
miršti 1952-uosius metus, pa
žvelkime vienan pamirštan plo 
tan. Ką gi mūsų literatūros 
kūrėjai nuveikė per praėjusius 
metus, kokie nauji ir gaivesni 
vėjai padvelkė knygose, drau
gijose, leidyklose, kultūrinėse 
atkarpose?

Būti pesimistu šiandien ne
populiaru. Tačiau ilgai bei ge 
raširdiškai tyrinėjant 1952-ųjų 
metų tarpsnį, reikia konstatuo
ti, kad tremtis ima vis giliau 
sunktis mūsų kultūrinių insti
tucijų organizmuosna, kad 
tiktai rašytojai dar liūdnai 
tebekovoja beviltišką kovą 
prieš supelėjusią rutiną ir smul 
kėjantį žmogų. Rašytojai tebe 
rašo. Gera, kai gali dar tai 
konstatuoti. Rašytojų knygos 
tebepasirodo — nedažniau, 
kaip užpraeitais metais, bet, 
dėkui Dievui, ir nerečiau. Lei
dyklos dar šiaip taip išsilaiko. 
Mūsų knygos mylėtojas vis 
dar perka savo žodį. Kiek il
gai? Štai tas dažnai nuryja
mas ir nemėgiamas klausimas. 
Pernuogas klausimas — pesi
mistiškas klausimas. Palikime 
laikui jį atsakyti. Ir tikėkime 
— kaip ir šių pastabų autorius 
tiki visa širdimi, — jog apdai- 
nuotasai ir iškalbėtasai grįži
mas kasdien artėja, — tad su 
Lietuvos žemės prisikėlimu tik 
rai kelsis naujam žydėjimui ir 
mūsų literatūra.

Paminėjome leidyklas. Pe
reitais metais pažymėtesnių 
lietuvių grožinės literatūros 
leidinių išleido šios leidyklos: 
TERRA, Liet. Knygos Klubas, 
Tremtis (rodos, neseniai persi 
krikštijusi į Bendriją), Gabija, 
Baltija, Patria, Chicagos Liet. 
Lit. Draugija, T. T. Pranciško 
nai ir dar keli privatūs asme
nys bei smulkesnės leidyklos.

Knygos, su kaikuriom iš
imtim, išleidžiamos švariai, 
tvarkingai, dažnai ir skonin
gai. Menine savo išvaizda dau 
giausia imponuojantys—TER 
ROS leidiniai; leidykla kviečia 
gabius jaunosios kartos daili
ninkus, atliekančius savo uždą 
vinį ne tiktai skoningai, bet ir 
originaliai. Knygų išleido sko 
ningai ir Liet. Knygos Klubas, 
Gabija, Tremtis, etc. Tačiau 
paminėtini kai kurie nesupran 
tami šuoliai į archaizmus ir ne 
skonį. Taip, sakysim, premi
juotieji „Namai ant smėlio“ ap 
dovanoti tikrai pasibaisėtinu 
viršeliu (panašiai kaip ir Lie
tuvių Poezijos Antologija, 
1951 metais!). Argi mūsų 
grafikai, įvertinti viso pasaulio 
meno autoritetų, taip jau ir ne 
sugebėtų patenkinti lepaus mū 
sų leidėjų skonio? Dar vienas 
pasiūlymas leidykloms: vengti 
korektūros klaidų. Kartais jų 
tiek daug ir tokių stambių, jog 
nenorom imi galvoti apie pir
muosius Gutenbergo bandy
mus. Tiesa, šalia tamsiųjų pu
sių yra daug šviesiųjų — pir
miausia, leidėjų kietas užsispy 
rimas kiek galima daugiau lei

Ką rašo kiti
APIE GERIAUSIUS

K. B. Naujokas rašo „Dirvo
je”, atsiliepdamas į L. Prapuo 
lenio pasisakymus „Darbinin
ke“ :

„Kaip vienas iš mūsų poli
tinės organizacijos silpnybių, 
dažnai esti nurodomas faktas,
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dinių paskleisti pasaulin — ir, 
teigiamo balanso vardan, no
risi mūsų leidėjams palinkėti 
geros sėkmės.

Skaudi vieta mūsų literatūri 
niam gyvenime — kaikunų as 
menų beatodairinis kritinio žo 
džio niveliavimas pasaulėžiūri 
ne linkme. Tkrai tenka stebė
tis, kokiais keistais kriterijais 
imama seikėti litera-ra. Straips 
niuose, kuriuose neiškeliamas 
nei vienas literatūrinis aspek
tas, autoriai guldomi Prokrus- 
to lovon, negailestingai kapo
jamas jų asmeninis gyvenimas 
(net jų ligos!), jų pasaulėžiū
ra, jų vienoks ar kitoks nusista 
tymas įvairiais gyvenimo kiau 
simais ir gale padaromas lite 
ratūrinis vertinimas: kny 
ga esanti nieko neverta. Jeigu 
toliau tuo keliu žygiuosime, ne 
betoli toji diena, kai teks „so
cialistinio realizmo“ mokytojų 
vadovėlį perimti kaip neklai- 
dingiausią literatūros vertini
mo mąstą. Neišgelbės mūsų 
tremties migloto literatūrinio 
gyvenimo nei profesionalai lau 
reatai, nei oficialių kultūrinių 
institucijų pirmininkų režisuo
jami premijų skirstymai. Šiaip 
ar taip mes dangstysime tas, 
oficialiom optimizmo maršku- 
tėm papuoštas, mūsų literatūri 
nio gyvenimo žaizdas, tiktai ra 
dikalus gydymas — išdrįsimas 
pasakyti nors ir skaudžią tiesą 
atvirai ir tiesiai akysna — gali 
sukurti bazę naujai ir šviežiai 
mūsų rašto tradicijai.

Toks žingsnis buvo žengtas 
pereitais metais. Pro garsų ir 
gerai suvaidintą (neva tai ne
rūpestingą!) juoko klegesį, jo 
aidas visdėlto pasiekė literatū
rą mylinčiųjų širdį. „Litera
tūros Lankų“ pirmasis nume
ris, sutelkęs savin, be pasau
lėžiūrinių skirtumų, jaunus 
žmones, išėjo pasakyti daugelį 
gražių ir daugelį nemalonių da 
lykų, bujojančių tremtiniško- 
joj lietratūrinėj atmosferoj. 
„Literatūros Lankų“ pirmuoju 
uždaviniu buvo ir lieka — skel 
bimas kūrybos. Tiktai pats kū 
rybinis žodis yra pozityviau
sias ir nuožmiausias ginklas ko 
voje prieš diletantizmą, pašau 
lėžiūrinę netoliaranciją, nekul 
tūringumą ir nešvarą. Todėl 
ir nenuostabu, kad „L. L.“ su
tiko piktu pasityčiojimu ir is
terišku juoku tie, kurie gerai 
žino, kad kiekvienas taurus žo 
dis taiko į j u o s, jų sukurtą 
ir varganai intrygomis params 
tytą smulkybės krautuvėlę. „Li 
teratūros Lankai“ atėjo ir at
nešė gryno vėjo, jie pasiliks 
tol, kol mūsų literatūra atgaus 
vėl švarų veidą ir švarią sąži
nę. Jų kreipimąsi į kiekvieną 
lietuvį rašytoją, jieškantį nau
jų kelių ir teisingo kritinio žo 
džio, tebūna geru ženklu, jog 
mūsų tarpe yra dar daug žmo 
nių, kurie tyli ne todėl, kad nie 
ko nemato, bet todėl, kad jie 
savo žodžio nenori spausdinti 
šalia fariziejiškų ir komercinių 
savęs išpardavinėjimų.

(b. d.)

IR VYRIAUSYBĘ,
kad tos organizacijos viršūnė 
esanti „nukraujinta“ ir kad at
sakingą darbą dirbti esą palik 
ti tik „emigraciniai likučiai“. 
Tvirtinama, kad Vlikas galėtų 
nuveikti daug didesnių darbų, 
jeigu įjį būtų surinkti „lais-

vinimo darbe įgudę politiniai 
asmenys, autoritetai“, žodžiu 
sakant, „geriausi iš geriau
sių“. . .

L. Prapuolenis,tačiau, nenu 
matydamas galimybės „geriau
sius iš geriausių” į Vliką besu 
rinkti, nebemato prasmės ir 
apie Vliko reformą begalvoti. 
Vlikas, sako, turėtų savo dar
bą perleisti kitam organui, su
darytam iš „pajėgiausių ir dar
bingiausių asmenų“. O tas ki
tas organas, anot jo, būtų eg- 
zilinė vyriausybė.. .

Tačiau lieka neaišku, kur 
čia yra paslėptas tas stebuklin 
gas momentas, kuris, nesant 
galimybės išrinkti „geriausius 
iš geriausių“ į Vliką, staiga su 
darytų tokią galimybę, jei im 
tumėm vartoti egzilinės vyriau 
sybės pavadinimą. Aš bent to 
kios magiškos galios tuose 
dviejuose žodžiuose niekaip ne 
įžiūriu!. .

Prie vyriausybės sudarymo 
negalima prieiti, kol nėra su
tarta šiais dviem klausimais: 
1) koks autoritetas bei kokia

Pakartotinai paklausta iš 
Kauno Montrealin atvykusi
lietuvaitė dėl Kauno geležin
kelio stoties, atsakė:

— Pasakiau teisybę: ligi aš 
išvažiavau iš Kauno, geležinke 
iio stotis nebuvo atstatyta. Ji 
buvo sukalta iš lentų ir visą 
laiką tokia ir buvo. Turiu šia 
proga paskyti ir dar dauigau: 
negalima tikėti tuo, ką rašo so 
vietų spauda. Štai jums ir pa
vyzdžiai. Buvo paskelbta, kad 
Kaune bus paleisti žmonėms ve 
žioti autobusai. Laikraščiuose 
pasirodė, kad tai tiktai tuščia 
lai. Iš paveikslų atrodė, kad 
autobusai bus nešpetni. Bet, 
pasriodė, kad tai tiktai tuščia 
propaganda. Vietoje tų auto
busų miesto žmonėms vežioti 
pasirodė mėlyni sunkvežimiai, 
pridengti brezentu. Į juos 
įlipti reikėjo per užpakalį, kur 
buvo padarytas vienas laipte
lis. Ir taip buvo visą laiką, li
gi aš apleidau Kauną. Kitas 
pavyzdys: laikraščiuose buvo 
paskelbta, kad štai ten ir ten 
bus pastatyti gražūs namai ir 
įdėtas tų namų paveikslas, bet 
ligi išvažiavau ta vieta kaip bu 
vo, taip ir liko tuščia. Trečias 
pavyzdys: Spaudoje buvo pa
skelbta, kad Kaune labai gra
žiai sutvarkyta turgavietė — 
pastatyti specialūs namai ir tt. 
Bet aš pati toje turgavietėje 
dirbau ir visas „pertvarkymas“ 
buvo tiktai tas, kad buvo vie
na turgavietės vieta panaikin
ta, jon buvo privežta akmenų 
ir neva padarytas darželis, o 
greta — žuvų rinkoje, prie pat 
Nemuno, vietoje buvusių būde 
lių pastatyti ilgi stalai. Tai 
ir visas pertvarkymas ir visas 
sukultūrinimas. Todėl, jeigu 
laikraščiuose kas parašoma ir 
net atvaizdai įdedami, — tai 
yra grynai propagandinis triu 
kas, o tikrovėje to visai nėra. 
Todėl kiekvieną sovietinę ži
nią, net ir „dokumentuotą“ fo 
tografijomis, reikia priimti ne 
mažiau kaip su 50 proc. atsar 
gumo. Daugiausia vis meluo
jama, mulkinami net savi žmo
nės. Ne gi kiekvienas važiuos 
į Kauną pasižiūrėti autobusų: 
jeigu laikraščiai parašė ir dar 
įdėjo foto, tai jau taip ir yra, 
— galvoja normalus žmogus. 
Deja, sovietinė propaganda 
daug toliau pramoto, o ypač ji 
pasitiki žmonių nuoširdumu, 
kurį jie vadina naivumu.

— O kaipgi su Kauno til
tais?

— Tiltą per Nerį, kaip sa
kiau, atstatė, bet vietoje bu
vusio gelžbetoninio, pastatė me 
dinį, sukrypusį, kaip buvo Ru
sijos caro okupacijos laikais. 
Po to ėmė taisyti tiltą, per Ne
muną į Aleksotą, bet taip pat 
medinį. Negi okupantas sta
tys gelžbetoninį tiltą! .. — pa 
prėžė mūsų pokalbininke.

Ta pačia proga dar plačiau 
išsikalbėjome, bet apie tai jau 
'sekančiame numery. D. b.

Ištrėmimų liudininkai.
Jauna vokietė iš Karaliau

čiaus, kurios tėvus 1945 m. ru 
sai išvežė Sovietų Sąjungon, 
likusi viena kurį laiką dirbo 
kolchoze prie Karaliaučiaus, ta 
čiau bado priversta pabėgo 
Lietuvon. Čia ji išbuvo iki 
1951 m., kol buvo grąžinta Vo
kietijon.

Ji pasakoja, kaip 1948 m. bu 
vusi ištremta vieno stambaus 
ūkininko šeima, kurioje ji dve
jus metus dirbo. Ūkininkai tu 
rėję du vaikus — 9 metų sūnų 
ir 3 mėnesių dukrelę. Vieną 
dieną staiga atsirado jų ūky
je būrys rusų enkavedistų. Jos 
šeimininkams buvę duota 3 va 
landas laiko pasiruošti kelio
nei, gi tuo tarpuu ginkluoti en
kavedistai apsupę namus sau
gojo. Visi jų geresnieji daik
tai po to buvo konfiskuoti, gy
vuliai priskirti sovehozui, kur 
jai tekę padėti juos nuvaryti.

Kita, taip pat iš Lietuvos su 
grįžusi vokietė, pasakoja, kad 
didžiausi trėmiai buvę 1948 
m. ir 1949 m. Pirmiausia vežę 
vokiečių kariuomenėje tarnavu 
sius, taip pat ir jų šeimos na
rius, vėlau tuos, kurie buvo su 
grįžę iš Vokietijos ir tuos, ku
rie turėjo daugiau kaip 20 ha 
žemės. Šie trėmimai vyko Ve
lykų metu.

Tame kaime, kur ji gyvenu
si, išvežtųjų ūkiai likę tušti, 
nes lietuviai juose vengė apsi
gyventi, o rusai bijojo. Visus 
namų apyvokos daiktus ir gy
vulius sunkvežimiais atvykę ru 
sai išsivežė. Likučius pasi
ėmė vokiečių pabėgėliai ir kai 
mynai. Kai kurie rūpestingie 
ji kaimynai uždarinėjo langi
nes ir duris, norėdami apsau
goti namus nuo tolimesnio jų 
ardymo.

1948 m., apie Naujuosius 
Metus, ji mačiusi, kaip Suba
čiaus stotyje tremtiniai buvo 
kraunami į traukinį. Kai ku
rie jų buvo atsivarę karvę ir 
norėjo pasiimti kartu, bet mi
licija atėmė.

„Savanoriškai“ rašosi.
Taip pat 1951 m. grįžusi iš 

Lietuvos jauna vokiete pasako 
ja, kaip Lietuvos ūkininkai „sa 
vo noru“ rašėsi į kolchozus.

Tai buvo 1949 m. pavasarį. 
Prieš tai jau ištisus metus bu
vo „aiškinama“, kaip bus gera, 
įvedus kolektyvinių ūkių siste
mą. Tačiau ūkininkai neprita 
rė. Buvo siūloma paduoti pra
šymus. Ir į tai niekas nereaga 
vo. Rudenį buvo uždėti toki 
dideli mokesčiai, kad turintieji 
gyvulių buvo priversti juos vi 
sus parduoti, kad galėtų „sko
las“ valstybei sumokėti. Bet 
ir tai nepadėjo — niekas į kol
chozus nestojo.

Tada 1949 m. staiga visas 
kaimas buvo apsuptas enkave
distų. Jie vaikščiojo iš ūkio į 
ūkį su jau paruoštais „prašy
mais“, kuriuos reikėjo tik pasi 
rašyti ir jau būsi išgelbėtas iš 
visų rūpesčių. Atėjo ir pas tos 
vokietaitės šeimininką trys ci
viliai apsirengę rusai ir vienas 
lietuvis komunistas. Prasidėjo 
„derybos“, kurios truko apie 
valandą laiko, kol enkavedistai 
įpykę tvėrė ūkininką, įspraudė 
abi jo rankas tarpdurin ir, pri- 
vėrę duris, suspaudė abiejų ran 
kų pirštus. Po to dar jį apspar 
dė, išvadino sabotažininku, 
Amerikos šnipu ir, keikdami, 
išėjo.

„Tokių vaizdų Lietuvoje bu 
vo tūkstančiai“, — sako vokie
taitė. VKVI.
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

tvarka lems vyriausybės suda 
rymą, jos sudėtį ir veikimo vie 
tą, 2) kaip ji tam autoritetui 
bus atsakinga.

Yra aišku, kad tais klausi
mais visų pirma turi sutarti 
Vlikas ir Diplomatija. Bet kad 
sutarimas visuomenėje būtų 
sklandžiai priimtas (kad būtų 
komažiausiai kliudančios opo
zicijos), šiuo metu, atrodo, bū 
tų reikalingas ir trečias suta
rimo dalyvis. Tai turėtų būti 
Lietuvoje kovojančių balsas. ..

Bet kaip būtų, jei susitari
mas tarp minėtų trijų elemen
tų pasirodytų nepasiekiamas? 
Ligšiolinis patyrimas jau ro
do, kad vien tik tarp Vliko ir 
diplomatų pažiūrų šiuo klausi 
mu tiltus nutiesti labai sun
ku. ..

Jei tų tiltų pastatyti nepa
vyktų, tai greičiausiai tektų pri 
pažinti, kad egzilinei vyriausy 
bei sudaryti kolkas iš viso ne
turime būtiniausios sąlygos. Jo 
ki bandymai surinkti „geriau
sius iš geriausių“ tuo atveju 
nieko nepadėtų.

„Dirva“ 10 nr.

Neužmirškime atnaujinti 
,,Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Pažinkime Kamida
V — VAKARŲ

Kanados milžiniška šiaurės 
vakarų sritis pasirodė tyrinėto
jams ir pirkliams daug žadan
čia savo turtais ir prancūzų 
bei anglų lenktyniavimas pasi
stumti kaip galima greičiau į 
vakarus ir į šiaurę atidarė nau 
jus vaizdus šiame krašte.

The Hudson's Bay Compa
ny, kuri buvo įsteigta anglų 
1670 metais su tikslu prekiauti 
kailiais Hudson Bay srityje, iš 
siuntė pirklius ir tyrinėtojus, 
kurie suteikė daug žinių apie 
vakarų geografinę padėtį. 1691 
metais Henry Kelsey ištyrinėjo 
prerijas ir Saskatchewan1© slė
nį ir praleido žiemą su indėnais 
šioje srityje, kuri dabar yra 
Pietri Alberta.

1728 metais Sieur de la Ve
rendrye, čia gimęs kanadietis, 
dirbo Nipigon prekybos punk
te prie Superior ežero ir išgir 
do indėnų pasakas apie didelę 
jūrą vakaruose. Jieškodamas 
jos, La Verendrye įsteigė pre 
kybos punktus prie Rainy La 
ke ir prie Lake of the Woods, 
Ontarijos šiaurės vakarinėje da 
lyje. Jis pastatė tvirtovę toje 
vietoje, kur šiandien yra Win
nipeg ir įsteigė be to dar pre
kybos punktą maždaug ties 
Portage la Prairie vakarinėje 
Manitoboje.

Vis dar jieškodamas „didžio 
sios jūros“, tyrinėtojas nuke-

J L OKDAR1A1...
Viskas atvirkščiai.

Mizara rašo :
„Stalinas atidavė visa tam, 

kad darbo žmogus išsilaisvin
tų, kad jo gyvenimas būtų vis
ko pilnas, kad jis aukštai pa
kiltų moksle, kultūroje ir gy
ventų žmoniškosios savigarbos 
santvarkoje. Štai, kodėl šian
dien milijonai žmonių Stalino 
verkia! Stalininė epocha žmo 
nijos istorijoje pasiliks viena 
šviesiausiųjų“.

Nieko panašaus nebuvo ir 
nieko panašaus nėra. O kas 
yra, tai yra viskas atvirkščiai: 
niekas Stalino neverkė, o jei
gu kas verkė, tai iš džiaugsmo, 
kad gal gi pasibaigs vergijos, 
bado ir skurdo laikai. Stalinas 
išžudė milionus žmonių išžu
dė savo draugus, išžudė visus, 
kas tiktai nesutiko jį laikyti 
caru ir Dievu. Kitus milio
nus uždarė į kalėjimus ir ka
torgines stovyklas. Trečius 
milionus atidavė sovietinei 
baudžiavai — atėmė iš ūkinin
kų žemę ir suvaręs į sovieti
nės baudžiavos dvarus - kol
chozus, padarė kumečiais-bau- 
džiauninkais. Taigi Stalino tik 
rai epocha, bet tiktai mirties, 
bado ir vergijos epocha, ko
kios žiaurumo nežino nei žiau
riausi Rusijos carų istorijos 
laikai. Tai tamsiausia „epo
cha“.

Kitiems siūlo, bet pats nenori...
Bimba apie prof. Krėvę - 

- Mickevičių rašo:
„Niekas profesoriaus iš Lie 

tuvos nevarė. Daugybė kitų 
profesorių pasiliko Lietuvoje 
gyventi ir kurti. Jie šiandien 
darbuojasi su savo žmonėmis 
ir savo tautai. Jiems nereikia 
dejuoti ir ašaroti. Jiems ne
reikia skųstis, kad jų sukaktys 
švenčiamos tolimoje Ameriko 
je, ar kur Brazilijoje, ar kur 
Afrikoje“.

Taigi, „daugybė kitų profe 
šorių pasiliko Lietuvoje“, kaip 
sako Bimba, bet kur ta „daugy 
bė“ šiandien yra? Jų darbo ir 
kūrybos sukaktuvių nei šune
lis neaploja, nes ta „daugybė“ 
jau Sibire ar panašiai yra lik
viduota. Nedaugeliui yra pa
sisekę likti gyviems. Kur, pav., 
prof. Jurgutis, kuris repatria- 
vo? Kur prof. J. Aleksa, ku
ris iš vokiško kaceto sugrįžo į

TYRINĖJIMAS
liavo į pietvakarius iki Missou 
ri River, pasisuko į šiaurės va 
karus ir pasiekė Saskatshewan 
upės krantus. Jis nesurado di 
džiosios jūros.

1754 metais Anthony Hend
ry apkeliavo didžiausią dalį Pie 
tų Albertos ir Rocky Moun
tains prieškalnyną. Savo pre
kybos ekspedicijoje jis sutiko 
prancūzų kailių pirklius prie 
The Pas, dabart. Manitoboje.

Šis pirklių - tyrinėtojų susi- 
tikiams iš St. Lawrence su iš 
Hudson Bay turėjo istorinės 
reikšmės. Didelis pavydas iš
sivystė tarp Hudson's Bay 
kompanijos ir Northwest kom
panijos, Montreal, pirklių, nes 
viena kaip ir kita kompanija no 
rėjo kontroliuoti tą beribę, 
daug naudos atnešančią kailių 
prekybą vakaruose.

Hudson's Bay kompanijos 
tarnautojas, Samuel Hearne, 
iškeliavo su ekspedicija 1770 
metais labai toli į vakarus kaip 
ir į šiaurę, kur prieš jį dar ne
buvo buvęs baltas žmogus. Jis 
pasiekė Coppermine upę ir ke
liavo jos kryptimi iki Great Sla 
ve Lake.

Alexander Mackenzie, vie
nas iš didžiausių Kanados šiau 
rėš vakarų tyrinėtojų, išvyko 
1789metais, būdamas North
west kompanijos tarnyboje, iš 
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Lietuvą? Kur prof. Žvyronas, 
kuris pasiliko Lietuvoje? Kur 
profesoriai Tamošaitis, Pure
nąs, Janulaitis, Šivickas ir dau 
gybė kitų, kurių vardo, nei 
apie kuriuos žinių negirdėti?

Bimba labai gerai žino, kur 
gi tie lietuviai, kurie iš Ameri
kos, Stalino kvietimu, išvažia 
vo į Rusiją? Iš kelių šimtų li
ko tiktai... du. Ir tų vienas 
jau Amerikoje, o kitas. .. ir tas 
vienas, paskutinis, praradęs sa 
vo visus dolerius ir sveikatą 
būtų jau Amerikoje, jeigu bū
tų tiktai spėjęs.

Bimba, Mizara, Andrulis to 
dėl ir siūlo viseims Rusijos Sta 
lino rojų, tiktai patys jin neva 
žiuoja. .. Ir amerikonai bolše
vikai geriau sutiko būti Ame
rikos kalėijme, negu išvažiuoti 
į Rusijos rojų. ..

Komunistai gi be sąžinės.
Štai kaip bolševikų patriūbo 

čius Kazys Bevardis apie nelai
mingus žmones rašo:

„Lietuvių kunigai, tautinin
kai ir jų ttarpe plūduriuojanti 
socialistai mulkina nepajėgian 
čius protaut, daugumoj apse
nusius lietuvius. Jie prašo au
kot į Balfo fondą šelpimui Vo
kietijoj esančių senelių ir pa
liegėlių lietuvių“.

Tokia yra visų komunistų 
meilė žmonėms, ypač nelaimėje 
atsidūrusiems. Tokia jų mei
lė ir kiekvienam darbininkui.

Mizara rašo nesąmones.
Štai kokią „ereziją“ skelbia 

Mizara:
„Būkime kultūringi: Ne kan 

didato kilmė turėtų būti bal
suotojui rodyklė, o jo progra
ma, jo nusistatymas“.

Pasakytų Mizara tokią „ne
sąmonę“ Rusijoje, tai šviesios 
dienelės jau neišvystų. Juk 
dėl kilmės Rusijoje, ir bendrai 
sovietuose, siunčiami žmonės 
į kalėjimus, katorgas ir į ka
pus. Dėl kilmės jų vaikai ne 
priimami į mokyklas ir į dar
bus. Dėl kilmės jie skaitomi už 
įstatymo ribų.. . O Mizarai ne 
svarbi kilmė...

Žinoma, Mizara sako teisy
bę, bet tai ne rusiška, ne sovie
tinė teisybė. Sovietuose už to
kią „teisybę“ žmonės neturi 
gyvenimo, — jiems vieta tik
tai kapuose.

Mandrapypkis.
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Kas yra Stalino įpėdinis Georgij Malenkov?
ŠIS ĮSPĖJANTIS STRAIPSNIS BUVO PARAŠYTAS 19 52 METŲ SPALIO MĖNES Į, BET JIS PUIKIAI TINKA IR DABARČIAI.

Įpėdinystė ir vyresniškumas.
„Plačioji mūsų šalis gyvena 

jaudinančias dienas“, rase ko
munistų partijos laikraštis 
„Pravda“ vieną savaitę prieš 
suvažiavimo pradžią. Per visą 
Rusiją nuo mažiausių rajonų 
ligi šešiolikos respublikų, ku
rios sudaro Sovietų Sąjungą, 
sostinių, partijos bosai rinko 
delegatus šiam didžiam įvykiui 
Visa Sovietų Sąjungos spauda 
buvo pilna istorijų ir aprašy
mų apie stachanoviečius darbi 
ninkus, kurie dvigubino ir tri- 
gubino savo gamybą suvažiavi
mo garbei. Visas Maskvos Ho
tel Metropole antrasis augštas 
buvo rezervuotas atvykstan
tiems delegatams.

Tačaiu, kaip paprastai So
vietų Sąjungoje, daugumoje vi 
si pasiruošimai buvo gaubiami 
paslaptingumo skraistės. Net 
paskyrimas salės, kurioje ture 
jo susirinkti 2000 delegatų, bu 
vo laikomas paslaptyje ligi pas 
kutinio momento. Buvo di
džiausias skirtumas, jei tai pa
lyginti su kokiu nors ameriko 
nų politiniu susirinkimu ar kon 
vencija.

Kaip visuomet, delegatai bu
vo iššaukti į Maskvą pasėdėti 
laike akto, paklusniai „balsuo
ti“, kada pasakoma balsuoti, 
paklusniai paploti, kada jiems 
pasakoma ploti. Delegatai vy 
ko ten tik pasiklausyti ir pri
tarimą išreikšti sprendimams, 
kuriuos jau iš anksto paruošė 
vyriausioji partijos vadovybė. 
Tie sprenidmai buvo „įkūnyti“ 
ir išdėstyti partijos politiniame 
raporte, kurį paskaitydavo 
pats vyriausias bosas — kol 
buvo gyvas Leninas, o vėliau 
Stalinas. Praėjusiais metais su 
senęs Stalinas, kaip koks gar
bės prezidiumo pirmininkas, 
pats sėdėjo užpakalyje ir leido 
Malenkovui paskaityti tą kal
bą.

Laike eilės paskutinių metų 
sovietų hierarchija ir vyresniš
kumas buvo šitokioje tvarkoje: 
Stalinas — Nr. L; Molotov Nr. 
2; Beria — Nr. 3. Malenko
vas būdavo skaičiuojamas Nr. 
2% (tarp Molotovo ir Berios). 
Tačiau paskutiniu laiku rusiš
kų reikalų ekspertai galvojo, 
kad draugas Malenkovas paki
lo augštyn ir yra skaičiuoja
mas „Nr. 1%“. Nors Molo
tovas ir nebuvo oficialiai paže
mintas, tačiau paskutiniu laiku 
buvo daug kalbama, kad Stali
nas su Molotovu apsiėjęs. Be 
ria, bosas Sovietų Rusijos slap 
tosios policijos, atrodo, paten
kintas valdymu savo baisiosios 
jėgos visų valdančiųjų užnuga 
ryje ir yra, be to, Malenkov'o 
draugas — neabejwtinai jo vie 
nintelis draugas. Yra buvę net

Jis yra ne iš tokių vyrų, ku
rį kas nors pasirinktų sėdėti 
drauge laike pietų. Jo veidas 
yra apvalus ir be išraiškos, žan 
dai sudribę, smakras dvigubas, 
mačiau jo akys turi veriantį 
žvilgsnį. Jo šiurkštūs juodi 
plaukai atrodo lyg kad būtų 
priklijuoti. Jis visai nemėgina 
atrodyti malonios išvaizdos. 
Georgy Maximilianovič Ma
lenkov yra ne toks, kurį kas 
nors apibūdintų kaipo simpatiš 
ką ar malonią asmenybę. Vie 
nas įžymus diplomatas - sve
čias aprašė savo susitikimą su 
Malenkovu Maskvoje laike vie 
nų pietų:

„Mano ryškiausias prisimini 
mas yra Malenkov’o išvaizda. 
Tai buvo pats pikčiausias ir 
blogiausias sutvėrimas visoje 
Sovietų Sąjungoje. Aš buvau 
pritrenktas jo atstumiančios iš 
vaizdos — apvalios, sudribu
sios ir išblyškusios. . .

Jis matomai buvo užsimiršęs 
ir, atrodė, visai nekriepė dėme
sio, kas darėsi apie jį prie sta
lo. Kada buvo keliami - geria 
mi tostai, jis automatiškai pa
keldavo savo stiklą ir vėl pa
sinerdavo viską paniekinančio
je tyloje“.

Kitas diplomatas pasakė apie 
Malenkov’ą: „Aš negalėčiau 
pakęsti gyvenimo iš šio žmo
gaus malonės“. Tačiau milio- 
nai Sovietų Sąjungos žmonių 
ir jų gyvybės pareina - priklau 
so nuo Malenkovo malonės ar 
nemalonės.

Kaipo Centro Komiteto sek 
retorius, kaipo Politbiuro ir 
Orgbiuro narys, jis kontro
liuoja ir valdo partijos „maši
neriją“ — milžinišką, sudėtin
gą mechanizmą, kuris siekia 
kiekvieną Rusijos kampą, ir to 
Ii už Sovetų Sąjungos ribų sa 
talitinėse valstybėse, o taip pat 
komunistų partijos celėse lais
vame pasaulyje.

Amerikonai pradeda pažinti 
jo veidą: riebų, išpurtusį, įžūlų 
veidą, kuris pradėjo dažnai ro 
dytis oficialiose sovietų foto
grafijose artimiausias prie pa
senusios ir klastingos Stalino 
kaukės. Malenkovas buvo kar 
tą net įgaliotas patvirtinti bai 
sųjį Stalino parašą svarbiuose 
dokumentuose specialiu gumi
niu antspaudu. Ir dar daugiau 
ėjo gandų, kad; šis trumpas (5 
pėdų 7 colių), riebus (apie 250 
svarų), 51 metų amžiaus vyras 
paveldės Stalino valdžią ir ga
lią. Praėjusiais metais įvykęs 
Maskvoje 19-tasis Komunistų 
partijos suvažiavimas (kong
resas) atnešė dar daugiau gar
bės ir paryškino šio Stalino 
antspaudo patikėtinio vietos 
svarbumą

tokių spėliojimų, kad Stalinas 
norėjęs, po savo mirties, per
duoti savo valdžią ir galią 
šiems trims vyrams (Malen
kov, Molotov ir Beria) bend
rai, kad jie valdytų Sovietų Ru 
siją, kaipo triumviratas. Net 
ir šitokiu atveju, Malenkov dėl 
savo geros draugystės su Be
ria ir dėl to, kad jis valdo ko
munistų partijos mechanizmą, 
galėti] turėti gerą galimgbę, 

NAUJAI ATVYKUSIEJI!
JUMS SIŪLOMI PATARNAVIMAI

DEPARTMENT 
OF CITIZENSHIP 

AND 
IMMIGRATION

Hon. Walter E. Harris Laval Fortier 
Minister Deputy Minister

Beveik visuose Kanados miestuose ir miesteliuose Kanados gyventojai įkūrė patarnavimo 
skyrius, kad padėjus naujai atvykusiems įsi kurti Kanadoj. Šitą pagalbą teikia laisvu noru 
paskirų žmonių grupės, arba bažnytinės orga nizacijos. Kad galėtumėt išmokti prancūzų ir 
anglų kalbos ir įgytumėt žinių iš Kanados istorijos, geografijos ir valstybinės santvarkos, 
tapo suorganizuoti taip vadinami pilietybės ir kalbos kursai
Reikalui esant kreipkitės į valdiškų įstaigų tarnautojus, pav., į Pilietybės ir Imigracijos 
Departamento (Department of Citizenship and Immigration), arba į Valstybinės Darbo 
Įstaigos (National Employment) valdininkus, kurie džiaugsis galėdami aptarti su Jumis Jū 
sų planus kas link įsikūrimo Kanadoj, taipogi dykai Jums patars, kaip atsigabenti gimines į 
Kanadą iš Senojo Žemyno.
Kurioj vietoj beįsikurtumėt Kanadoj stenkitės sužinoti apie viršminėtus patarnavimus, 
kuriais galit pasinaudoti.

PLANUOK TAPTI KANADOS PILIEČIU
Jei esat Kanadon atvykęs imigrantas ir jei Jums 18 ar daugiau metų amžiaus, galit dabar 
pradėti žygius Kanados pilietybės gavimui.

Užpildę sekantį kuponą, gausit knygutę su pa aiškinimais, ką daryti.

riekalui esant, pasidaryti vie
ninteliu bosu. Stalinas žinojo, 
kad maža diktatorių pasaulio 
istorijoje, o nei vienas diktato 
rius XX-tame amžiuje negalė
jo sugebėti garantuoti ir užsi
tikrinti švelnaus ir ramaus įpė
dinystės - valdžios perdavimo, 
tam asmeniui, kuriam norėjo. 
Jis pats turėjo išžudyti tūks
tančius žmonių, kol pasijuto 
esąs saugus ir užtikrintas kai

po vienintelis Lenino įpėdinis. 
Neatrodė ir nebuvo jokių gan 
dų, kad Stalinas būtų paskyręs 
savo įpėdinį, kol dar jis buvo 
gyvas. Per ištisą eilę metų jis 
išlaikė jėgos ir valdžios balan
są gražiai padalytą tarp preten 
dentų į savo sostą. Gali būti, 
kad paskutiniais metais Stali
nas bandė suteikti Malenkovui 
pakankamai realios galios ir 
jėgos pakeisti jį — pasidaryti

Citizenship Branch,
Department of Citizenship and
Immigration
Ottawa, Ontario.

Please send me the booklet on the steps!
to Canadian citizenship.
Vardas ir pavardė......................................
Andresas ......................................................

jo įpėdiniu, be tokios rūš.es 
kraujo praliejimo, kurį atliko 
pats Stalinas Rusijoje. Taip 
kaip Stalinas, Georgy Malen
kov buvo iškarto partijos „ma
chine man“.

Malenkovas niekuomet nebu 
vo revoliucionierius ir visai ne 
panašus į Staliną, Molotovą ir 
kitus „senus bolševikus“, kurie 
rengėsi revoliucijai rūsiuose - 
pogrindyje ir perėjo kalėjimus 
ligi 1917 mt. revoliucijos. Ma
žai yra žinoma apie ankstyves
nj Malenkovo gyvenimą, išsky 
rus tai, kad jis yra gimęs 1902 
metais, kazokų mieste Oren
burg (dabar Čkalov), prie 
Uralo upės ir gali būti, kad jo 
tėvai buvo „buržujai“.

Kada prasidėjo revoliucija 
Georgij M. buvo gimnazijoj. 
Jis tuojau įstojo į raudonąją 
armiją, o metais vėliau ir į ko
munistų partiją. Nemėgstan
tis juokų, pavyzdingas 18 me
tų jaunuolis, turėjęs gabumų 
kaipo mechanikas, Malenkov 
buvo patikėtas tokiais darbais, 
kaip tikrinimas draugų — ka
reivių lojalumo armijoje ir 
„skryningavimas“ kandidatų, 
norinčių įstoti į komunistų par 
tiją. Kadangi Malenkov šiuos 
jam pavestus darbus vykdė ge
rai, tai jam buvo pavesta prie 
žiūra komunistų grupių Mask 
vos mokyklose. 1925 mt. Ma
lenkov gavo tokį darbą, ku
riam jis buvo sutvertas: jis 
buvo išrinktas būti vienu iš Sta 
lino asmeninių sekretorių.

Tolimesnis Malenkovo kilimas.
Kaip daug gerų sekretorių 

to siekia, taip ir 23 mt. am
žiaus Malenkov nusistatė pa
daryti save nepakeičiamu ir bū 
tinu. Jeigu Stalinui paskubo
mis būdavo reikalinga kokia 
nors pavardė ar faktas, tai jis 
tai turėdavo ant sekretoriaus 
liežuvio galo. Malenkovo at
mintis yra tikrai fenomenali, o 
dar papildymui to jis prisirinko 
didelę eilę faktų ir skaičių apie 
kiekvieną, didelį ar mažą, ku
ris tik galėjo pasimaišyti jo bo 
so Stalino akyse.

Toliau, jauno sekretoriaus 
tarnyba buvo išplėsta ir apėmė 
net keletą svarbių e gzekutyvi
nių (vykdomųjų postų) :organi 
zacijos sekretorius, Maskvos 
partijos komitetas, 1930 — 
1934; personalinis šefas visų 
unijų partijos centriniame ko
mitete, ir tt.) tačiau jis pasi
stengė pasilikti Stalino ausi
mis ir akimis.

1930 metais laike kruvinųjų 
valymų Malenkovo neišsemia
ma atmintis turėjo ilgas darbo 
valandas nesimaišant tose žiau 
riose scenose. Jis taip atsar- 
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DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komunizmo ideologijos tikrovė
VIII.

IV.
Kominternas - Kominformas, komunistų partija ii- S. S. S. R.

Jau mes anksčiau matėme, jog visos komunistinės or
ganizacijos, veikiančios visame pasaulyje, yra griežtai su
bordinuotos Kominterno įsakymams. Visos tokios organi
zacijos, kur jos bebūtų, yra neatskiriama dalis vienos didžiu 
lės destruktyvės organizacijos vadovaujamos iš Maskvos. 
Tai vien Kominterno - Kominformo sekcijos. Kitaip tariant, 
paskira kurio nors krašto komunistų partija ir Kominternas- 
-formas yra tas pats kūnas.

Kalbant apie komunistų partiją aplamai, čia daugiau
siai turima galvoje Rusijos komunistų partija, kuri šiuo at
veju irgi yra to komunistinio tinklo organizacinė dalis. Bet 
ir visos kitos komunistų partijos veikė ir veikia besivadovau- 
damos t. v. 21 teze, kurios buvo priimtos 1920 metais Ko
minterno kongrese. Tų tezių keturioliktoji skamba šitaip: 
„Kiekviena partija, norinti priklausyti prie komunistinio in
ternacionalo, turi visuomet padėti visoms tarybinėms res
publikoms, ypač jų kovoje su kontrevoliucinėmis jėgomis. 
Ji turi vesti žūtbūtinę ir su nieku nesivaržančią propagan
dą, kurios tikslas: bet kuria kaina sutrukdyti transportą amu 
nicijos bei kovos priemonių visiems Tarybų (Sovietų) Res
publikos priešams. Taip pat turi būti varoma kuo stipriausia 
propaganda tarpe karių, kurie siunčiami kovoti su tarybų 
respublikomis“. Išvertus tą tezę į kasdieninę kalbą, reiškia, 
kad kiekviena komunistų partija, Kominterno-formo sekcija, 
savo veiklą turi sulieti su bolševikų valstybinio orgnaizmo 
veikla. Kitaip tariant, Kominterno-formo, komunistų parti
jos ir Tarybų (Sovietų), respublikos uždaviniai bei siekiai 
tie patys. Tas buvo prieš karą, tas pats yra ir šiandieną. 
1829 mt. paskelbtoje Kominterno programoje, kuri veikia ir 
šiandieną, pasakyta, kad: „SSSR yra viso pasaulio prispaus 
tųjų klasių tėvynė ir tarptautinės revoliucijos židinys“. Sta
linas bei kiti bolševikų „apaštalai“ visą laiką skelbė ir skel
bia, kad „Tarybų (Sovietų) Sąjunga yra pasaulinio revo
liucijos sąjūdžio vėliava“, t. y., kad Tarybų Sąjunga pasista 
čiusi sau uždavinį įvykdyti Kominterno bei jojo sekcijų sie
kius.

Taičau tie patys bolševikų vadai visą laiką, ypač vaka
rų Europos ir Amerikos visuomenę, visaip mulkino įrodinė
dami, kad esą Kominternas-formas esąs visiškai savaranka 
institucija, tariamai nieko bendro neturinti su Sovietų Sąjun

gos vyriausybe ir pastaroji visiškai negalinti būti atsakinga 
už Kominterno-formo veiksmus.

Bet tai buvo ir tėra paprastas komunistų melas. Tai ge
riausiai įrodo nors ir paviršutinis susipažinimas su tų trijų 
institucijų santvarka bei uždaviniais, jų statutiniais bei prak 
tiniais tarpusaviais ryšiais ir jų vadovybės aparato asmenine 
sudėtimi, su visos komunistinės mašinos dekoracijomis ir už 
kulisėmis.

Tarybų Sąjunga, kitaip vadinama SSSR, vidaus valdy
mo požiūriu, yra visos virtinės vykdomųjų komtetų piramidė. 
Iš tolo žiūrint, tai būtų visa sistema demokratinių organų, ta 
čiau arčiau prisižiūrėjus aiškiai matyti, kad visi tie vykdo
mieji komitetai bei tarybos tėra tik dekoracija. Jų teoretinė 
galia praktikoje yra lygi nuliui. Tai mes matėme ir matome 
ir Lietuvoje komunistų okupacijos metu, juk tada ir men
kiausios įmonės, t. v., darbininkų komiteto nariai buvo tik 
proforma renkami, o tikrumoje jie buvo parenkami ir iš anks 
to paskiriami tom ar kitom „renkamom“ apreigom komunis
tų partijos organų. Tas pats buvo ir su t. v. liaudies seimo 
bei LTSR Augščiausios Tarybos rinkimais, kur kandidatai 
buvo iš angsto „paskirti“. Tikrumoje visi komunistinės vals
tybės valdymo organai — visokie vykdomieji komitetai bei 
tarybos tai — žaisleliai, kuriais faktiškieji komunizmo vado
vai monija nenusivokiančius ir suterorizuotus savo pavaldi
nius.

Komunistinėje santvarkoje, greta tarybų valstybinio apa 
rato, kaip savystovus organizmas, veikia komunistų partijos 
aparatas, turintis faktiškai kur kas didesnę galią nė kokie 
nors, nors ir augščiausi, komunistiniai administraciniai orga
nai. Negana to; juk pačią suvereninę Tarybų Sąjungos vals 
tybę net ir formaliai dabar valdo komunistinė partija.

LTSR „konstitucijos“, kuri yra visiška t. v. „Stalino 
Konstitucijos“ kopija, 98 str. yra pasakyta, kad „. . . yra pa 
sakyta, kad „. . . aktyvesnieji ir sąmoninigauiseji darbinin
kų klasės ir kitų darbo žmonių sluogsnių piliečiai jungiasi į 
Visasąjunignę Komunistų (bolševikų) Ptrtiją. . .“, o pirmuo 
ju tos konstitucijos straipsniu LTSR yra socialistinė darbi
ninkų ir valstiečių valstybė, kitaip tariant tikrenybėje ir pa
gal konstituciją valdžia tarybų santvarkoje priklausanti ge- 
riausiems (žinoma kabutėse) darbo klasės atstovams — ko
munistų partijai, kitaip tariant komuinstinėje valstybėje turi 
galios tik komunistų partijos organų parėdymai. Todėl jei 
vieną gražią dieną Visasąjunginis Tarybų Sąjungos suvažia 
vimas, kuris pagal Stalino konstituciją, teoretiškai yra suve
reninis Tarybų Sąjungos valdovas, išrinktų naują Vykdomą 
jį Komitetą ne iš komunistų arba priimtų kokį nutarimą prieš 

taraujantį komunistų partijos interesams, tai visi atstovai, 
tariami suvereniniai „tarybų tautos valios reiškėjai“ tuojau 
pat būtų pastatyti prie sienos.

Tai yra todėl, kad komunistinėje vialstybėje greta ta
rybų valdžios faktiškai yra dar „proletariato diktatūra“, ku
ri ir sudaro viso bolševikų - komunistų politinio aparato es
minę dalį. Pati „proletariato diktatūros“ sąvoka yra visiš
kai nelogška, bet apie tai mes pakalbėsime vėliau, čia palie
sime tik tos sąvokos struktūrą.

Esmėje „proletariato diktatūros“ sąvoka yra paprasčiau 
sias muilo burbulas. Visiškai neįmanoma, kad „proletarų kla
sė“ galėtų valdyti pati save ir dar kitas klases — visą vals
tybę. Gyvenime „proletariato diktatūra“, kaip klasės dik
tatūra, yra visiškai neįgyvendinama. Bet Bolševikai čia rado 
šeitį. Jie paskelbė, kad proletariatas valdo save ir savo pro- 
letarišką valstybę ne pats, o per komunistinę partjją visiš
kai nėra joks proletariato atstovų sambūris. Tai tik proleta
riato „avangardas“, jėga paėmęs politinę valstybės valdžią 
proletariato vardu. Reškia proletariatas „vykdo“ savo dik
tatūrą per savo avangardą — komunistų partiją. Tai vien 
tik sofistika, kuri dar labjau išryškėja kai mes prisiminsime, 
jog komunistų partija buvo įsteigta ir vadovaujama ne dar
bininkų, ne proletariato, o inteligentų, daugiausiai, kilusių iš 
kapitalistinės klasės atstovų tarpo ir iš daugumoje, save va
dinančio išrinktąja, vienos tautos fanatiškiausių atstovų.

Iš čia aišku, kad Sovietų Sąjungą — „proletarinę vals
tybę“ — faktiškai valdo komunsitų partija. Ten „proletaria 
to diktatūra“ yra pakeista komunistų partijos diktatūra, te
oretiškai turinti reikšti proletariato valią bei siekius.

Šitoks pakeitimas — pavadinimas komunistinėje sant
varkoje nėra vienintelis. Tai tik eilinis iš visos virtinės ble
fų, nes ir pati komunistų partija yra ypatingos struktūros 
partija, kur partijos diktatūra faktiškai pakeičiama valdan
čio centro diktatūra. Tarybų Sąjungoje faktiškai ne tik nė 
ra „proletariato diktatūros“, bet ten tiesiog nėra ir pačios ko 
munistų partijos visumos diktatūros. Ten faktiškai juk val
do ne komunistų partija, o vien oligarchinis politinis partijos 
centras, kurio viršūnėje stovi raudonasis imperatorius — 
Stalinas. Tariamai legaliai tas atsiekiama pasiremiant dar 
Lenino paskelbtu „demokratiniu centralizmu“, kurio esmę 
sudaro inscenizavimas rinkimų, per kuriuos sudaromas val
dantysis centras, kurio įsakymai yra absoliučiai privalomi vi
siems partijos nariams. „Demokratini ocentralizmo“ žodis 
yra puiki kaukė visokiai uzurpacijai. Tik dėka jo, kartą su
sidaręs partinis valdantysis centras, pasidaro visiškai nepa
keičiamas. Taip įvyko Rusijoje. Daugiau bus.
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Lietuvis susprogdino sovietu
šnipu tink!

IGORIO GUZENKO STRA 
SIUNTĖ Į ŠNIPŲ 

„Coronet“ kovo mėn. name 
ryje yra labai Įdomus str/.ps- 
nis, kuriame Igor Guzenko, bu 
vęs Sovietų ambasados narys 
ir vienas svarbiausių sovietų 
šnipų, vėliau pabėgęs su pun
du slaptų dokumentų ir perda 
vęs Kanados valdžiai, papasa
kojo naujų Įdomių smulkmenų 
iš sovietų šnipinėjimo veiklos 
demokratiniuose kraštuose. 
Nors kiekvienas kanadietis tu 
retų tą straipsnį mintinai įsi
dėti, bet mums lietuviams jis 
juo Įdomesnis, nes čia Guzen
ko pasisako, kad ne kas kitas, 
o lietuvis, buvo tas asmuo, ku 
ris jame Įžiebė mintį mesti sa 
vo bjaurų amatą ir su didžiau
sia rizika savo gyvybei bėgti 
j demokratijų stovyklą tikslu 
ją perspėti apie baisų sovietų 
šnipų tinklą, kuriuo jie yra api 
pynę nieko blogo nejaučian
čius laisvus kraštus.

* # *
Mano vardas yra Igor Gu

zenko“, pradeda autorius. „Ma 
no du vaikai niekuomet negir 
dėjo to vardo. Taip pat jo ne 
girdėjo mūsų kaimynai bend
ruomenėje, kurioje mes dabar 
ramiai gyvename kaip Kana
dos piliečiai. Mažiau kaip tu
zinas žmonių — mano žmona 
ir saujelė kietai sučiauptomis 
lūpomis RCMP bei FBI parei 
gūnų žino tą paslaptį. Tik jie 
žino, kad tas žmogus, kurs da 
bar aš esu, yra buvęs Rusijos 
žvalgybos pareigūnas, padaręs 
apsisprendimą, kurs pakeitė 
dabarties ir ateities istorijos 
kryptį“.

Nupasakojęs, kaip jis pats, 
supratimo neturėdamas, kokių 
rimtų pasekmių turės jo pasi
ryžimas, kai jis, apsikimšęs 109 
nepaprastai inkriminuojančiais 
dokumentais apleido sovietų 
atstovybės Ottawoje geležinius 
vartus, Guzenko toliau apsa
ko savo pergyvenimus prieš jį 
atsiunčiant į Kanadą, tai yra 
jo paruošimą šnipo pareigoms 
Maskvoje, rūsčiame, griežčiau 
šiai saugomame name prie Kro 
potkino Vartų, kur paruošia
mi įvairiausi raudonųjų šnipai, 
diversantai, provokatoriai bei 
agentai ir kur taip pat surenka 
mos ir skirstomos iš viso pašau 
lio siunčiamos tų šnipų surink
tos žinios, dokumentai ir kt. 
medžiaga.

Tame name dirba 5.000 vy
rų ir moterų specialistų įvai
riose mokslo, politinės anali
zės, karinių reikalų ir ekono
mijos srityse, o jiems padeda 
dar didesnė armija žmonių, 
agentų ir panašių tipų. Šios 
vyriausios būstinės direktoriai 
yra visi rusai, tačiau jų žinio 
je dirbą ekspertai yra įvairiau 
siu tautų išgamos. „Savo ben 
dradarbiais aš turėjau išgamų

a Kanadoje
IPSNIS „STALINAS MANE 
MOKYKLĄ“
anglų, kanadiečių, prancūzų, 
turkų, havajiečių ir japonų“, 
sako Guzenko.

Slapčiausieji dokumentai, po 
to kai aš ir kiti kodų dešifravi 
mo pareigūnai išaiškindavome, 
būdavo mūsų sekcijos šefo per 
duodami į Kremlių pačiam Sta 
linui, Molotovui arba Malenko 
vui. Mūsų medžiagą sudarė 
kasdien įplaukiančios gausybės 
slaptais šriftais rašytų kable- 
gramų, paprastai siunčiamų 
per sovietų ambasadas diplo
matiniuose paketuose arba 
asmeniškai per oficialius kur- 
jierius, kadangi kai kurie do
kumentai buvo tVk svarbūs, 
jog net diplomatiniais pake
tais juos siųsti buvo pavojinga. 
Svarbieji agentai iš užsienių 
turėdavo kartkartėmis grįžti į 
Maskvą, kur buvo apgyvendi
nami valdžios rezidencijose už 
miesto ir čia juos kasdien lan
kydavo augšti sovietų valdi
ninkai ir pats Stalinas.

Mes, sovietų agentai, tai yra 
rusai, specialiai išmokslinti sa 
vo pareigoms žvalgybos vyriau 
šioje būstynėje, puikiai žinojo 
me savo darbo uždavinį. Tas 
uždavinys buvo juodu ant bal 
to užrašytas mūsų slaptose in 
dokritinacijos instrukcijose:

Griauti demokratinius kraš
tus iš vidaus. Planuoti planus, 
kaip suduoti stambesnius žlug 
domus smūgius kai laikas bus 
pribrendęs. Tuo atveju mūsų 
nuolatinis uždavinys buvo pa 
rūpinti smulkiausią vaizdą apie 
slaptą bei konfidencinę politi
nę, ekonominę, karinę ir moks 
line raidą kiekviename krašte.

Turint galvoje milžinišką 
planą, kokį Rusija lošia, nesun 
ku yra suprasti sovietų žvalgy 
bos šūkį, kad nepasisekimas 
nėra pakenčiamas“. Guzenko 
sakosi, pats turėjęs progų įsiti 
kinti, kokiu brutualiu būdu ta 
politika yra atliekama. Pavyz 
džiui, jis pasakoja apie vieną 
j^urją leitenantą Pančenko gre 
timame su juo kabinete. Pan- 
čenkos darbas buvo paskirsty 
mas gaunamų ir išsiunčiamų 
telegramų. Vieną pavakarę vi 
sas štabas buvo sušauktas iš- 
klauusyti jų šefo žvalgybos 
viršininko generolo Iljičenko 
pranešimo. Kietais šaltais žo
džiais generolas pranešė, kad 
vienas tarnautojas, versdamas 
į incineratorių sudeginimui at
liktus raštus surado vieną vo
ką, kuriame buvo Molotovo 
slaptos instrukcijos sovietų am 
basadoriui Londone, Maiskiui, 
juodraštis. Nusekta, kad tą 
apsileidimą padare leitenantas 
Pančenko. Aštuonioms die
noms praslinkus vėl buvome 
sušaukti išklausyti pranešimo. 
„Buvęs leitenantas Pančenko 
šįryt karinio tribunolo sprendi 

mu buvo sušaudytas“, skam
bėjo trumpas pranešimas.

Mūsų viršininkai nelaukda
vo, kol klaida ar apsileidimas 
Įvyks, jie patys jų jieškojo. 
Kiekvieną dieną galėjai sulauk 
ti patikrinimo. Staiga NKVD 
agentai įsiveržia į kambarį, su 
rinka „Kiekvienas sėdėti ra
miai, rankas ant stalo!“ ir po 
to prasideda asmeninė krata ir 
stalų bei lentynų apješkojimas. 
Kratos tikslas visuomet buvo, 
pagauti ar kas nors nedaro 
slaptų telegramų nuorašų ar 
pasižymėjimų. Bausmė kiek
vienu atveju — egzekucija. 
Mus visą laiką sekė ir būdavo 
me dažnai šaukiami smulkiau
siems pasiaiškinimams mažiau 
šio įtarimo atveju.

Šiandien aš pats ir mano 
žmona Ana gyvename šešėlyje 
mirties sprendimo, padaryto 
prieš mus Maskvoje mums už 
akių. Aš puikiai žinojau, kad 
žengiant lauk pro sovietų am 
basados duris Ottawoje, marš 
kinius prisikimšęs slaptais in
kriminuojančiais dokumentais, 
kad mano sekamas susitikimas 
gali būti su „šlapiu agentu“. 
Puikiai žinojau tų „slapiųjų 
agentų“ pareigas dar Maskvo
je kai jie būdavo siunčiami „mi 
sijoms“ atlikti į užsienius. . .

Telegramų ir kabelių tarpe 
Maskvoje per mano rankas per 
eidavo tuzinai raštų, liečiančių 
„šlapius reikalus“, tai yra pa
vadinimas tos rūšies likvidaci
joms, kur nužudomi agentai,, 
neatlikę ar nepajėgę atlikti už 
davinių, arba būdavo atgyve
nę savo dienas ir nebereikalin
gi, arba buvo įtarti pradėjus 
svyruoti ir tp. Štai tipingas te 
legramos tekstas sovietų žval
gybos viršininkui Kinijoje:

„Nušalinti Kimą. Darbą pa 
vesti Knatui. . .“, žinoma, abu 
du vardai slapti. Kuo Kimas 
nusikalto, neteko sužinoti, tik 
jo lavonas neužilgo buvo ras
tas vienoje Charbino alėjoje.

Ta procedūra visuomet at
liekama tuo pačiu metodu, me
todu, per ilgą laiką išprakti- 
kuotu. Kai agentas bet ku
rioje pasaulio šalyje numato
mas pašalinti, paprastai pave
dama toje šalyje akredituotam 
sovietų kariniam atašė paruoš
ti veikimo planą ir gauti Mas
kvos užgyrimą. Planas po už 
gyrimo perduodamas karo žval 
gybos sekcijai Maskvoje, žino 
mai kaip O. S. Z., „specialių 
uždavinių skyrius“.

Čia paruošiamas kelionei 
specialus „slapiųjų reikalų eks 
pertas“, kuris diplomatinio kur 
jerio pavidale lėktuvais išsiun
čiamas į savo veikimo kraštą. 
Atlikęs savo misiją, jis grįžta 
Maskvon kaip kitas diplomat! 
nis kurjeris, veždamasis port
felį su dokumentais. Jei port
felis būdavo dar storesnis, bu
vo aišku, kad „šlapias agentas“ 
yra atlikęs ir kitų uždavinių.
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iš visur ir
H Italų inžinieriai konstatuo
ja, kad pagal šių dienų auto
mobilių greitį, kelių sistema 
atsilikusi 50 metui ir tik todėl 
esamas toks didelis nelaimin
gų atsitikimų skaičius.3 Anglijos oro laivyno minis 
terija paskelbė, kad pervežti 
vieną kareivį iš Anglijos į Vi 
dūrinius Rytus oro keliu, nau 
dojant komercinius lėktuvus, 
atseina 11 dolerių pigiau, ne
gu jūros laivais. Naudojant 
sprausminius lėktuvus, tas 
transportas dar daugi; H i at
pigs.S 1952 m. birželio 30 d. JAV 
buvo 4.740.849 elektrifikuoti 
ūkiai, t. y. 88,1 proc. visų ūkių. 
Prieš metus tas skaičius siekė 
84,2 procento. Paskutiniais 
metais elektrifikuoti 211.229 
ūkiai. 641.285 ūkiai dar neturi 
elektros.
£1 Pitsburge pastatyti du še- 
šiaaugščiai garažai automobi
liams sustoti po 3,5 mil. dol. 
su 1600 sustojimo vietų kiek
vienas. Garažai neturi ištisi 
niu sienų.H Kralikai Australijoj per me 
tus pridaro kraštui nuostolių 
už 900 mil. dol. Jei Australijoj 
šiandien nebūtų kralikų, ku
rie įsiveisė tik po Australijos 
atradimo, būtų galima avių kai 
menes padvigubinti ir turėti 
milionus pajamų daugiau.H Vadovavęs tankų divizijoms 
vokiečių rytų fronto kovose 
prieš bolševikus gen. Heinz Gu 
derian mėgsta pasigirti, jog 
jis esąs lietuvių kilmės. Pa
tvirtinimui to savo teigimo, jis 
šį bei tą pasako lietuviškai: 
„Aš esu prūsų lietuvis“ ne sy
kį yra pakartojęs mūsiškiams. 
Pastaruoju laiku gen. Gude
rian gyvena Bavarijoje ir rašo 
naują knygą apie vakarų Eu
ropos apgynimą nuo galimos 
Sovietų invazijos.
d „U. S. New and World Re
port“ bandė atsakyti į klausi
mą, kiek būtų verta Amerika, 
jeigu ją norėtumėm pirkti ar
ba parduoti. Pasirido, jog be 
1.000 bilionų dolerių nepaim
tum šios šalies. Toji suma iš
reiškia vertę namų, farmų, dirb 
tuvių, mašinų, krautuvių, ge
ležinkelių, sidabro ir aukso re
zervų valdžios globoje tą su
mą nėra įskaityti taip vadina
mi gamtos turtai: aliejaus, ang 
lies, mineralų ir kt. Jei tą tur
tą išdalinti pagal gyventojų 
skaičių, tai kiekvienam pilie
čiui tektų po 6.100 dal. Už 50 
metų Amerikos turtai pasidvi- 
gubins.
a Lenkų tautinės bažnyčios 
JAV įsteigėjas ir ilgametis vai 
dytojas vysk. Pranciškus Ho
dor pasimirė Scranton, Pa., 
sulaukęs 86 metus.
§ Apytikriai iš 300 reikšmin
gesnių pasaulio tautų tik 75 
yra nepriklausomos. Iš 75 
valstybių 22 turi mažiau gy
ventojų negu Lietuva, o 20 šių 

apie viską 
valstybių teritorijos yra ma
žesnės negu Lietuvos.
a Oregon valstybėje, prie Pa 
cifiko juros, lietuvių gyvena 
apie 200. Daugelis ten išgyve 
nę per 40 metų. Juos ten pa 
traukė malonus klimatas ir ne
parasta gamtos grožybė.H Miami mieste gyvena apie 
300 lietuvių šeimų. Į vieną ne 
seniai įvykusį koncertą suva
žiavo arti 500 lietuvių iš visos 
Floridos.H Shenandoah, Pa., mieste lie
tuviai pradėjo apsigyventi 
1862 m. Dabar yra apie tūks 
tantis šeimynų. Didžiuma dar 
kalba lietuviškai, nors 98% čia 
yra ir gimę ir augę. Tremti
niu yra tik viena šeima.
d Selective Service Bureau 
(rekrutavimui raštinė) prane
ša, kad šiuo laiku yra užre
gistruota 2.838 karo priešai. 
516 buvo pasiųsti įvairiems ka 
riškiems darbams.
H Jungt. Valstijose 1952 me
tais automobilių nelaimėse už
mušta 96.000 žmonių, sužeista 
9.700.000. Nuostoliu turėta 
8.300.000.000 dol.
9 Hacken sack, 3 J., sausio 
30 d. mirė J. Sista, 104 metų 
amžiaus. Liko 143 jos anūkai. 
S Theatre Restaurant Owners 
Association (teatrų valgyklų 
savininkų sąjunga) kviečia eks 
-prezidentą Harry Trumaną į 
direktorius. Algos siūloma 
375.000 metams ir išlaidom pri 
dėčko 70.000 dol. Tai dvigubai 
tiek, kiek Trumanas gaudavo 
prezidentaudamas.
3 JAV Žemdirbystės Departa 
i.tentas susirūpinęs dėl karvių 
mažėjimo. 1944 metais pieni 
nių karvių buvo 25.000.000, o 
1952 metais tik 21.600.000.
§ National Broadcasting Co. 
praneša, kad Jungt. Valstybė
se yra 126 televizijos stotys. H JAV prezidentas Dwight 
u. Eisenhower gimė 1890 me
tų spalio 14 d., Denison, Tex 
as. Washingtono vyresniųjų 
taryba prezbiterijonų parapijo 
je nusprendė priimti į savo 
bažnyčią prez. Eizenhowerį. 
Iki šiam laikui jis nepriklausė 
jokiai tikybinei grupei ir netgi 
nebuvo krikštytas. Priėmimo 
ceremonijos buvo atliktos prie 
„uždarytų durų“.
3 Viceprezidentas Richard M. 
Nixon gimė 1913 metų sausio 
9 d., Yorba Linda, Calirornijoj. 
Advokatas, kvakerių tikėjimo. 
S Valstybės sekretorius John 
r. Dulles, gimęs 1888 metų 
vasario 25 d., Washington, D. 
C. Advokatas, presbiterijonas. 
3 I ždo sekretorius George M. 
Humphrey, gimęs 1890 metų 
kovo 8 d., Sheboygan, Mich., 
advokatas, episkopalų tikėjimo. 
-Bd bjX ibį ‘„snĮBiĮoij snidejs“ 
3 Žemdirbystės sekretorius 
Ezra T. Benson, gimęs 1899 
metų rugpjūčio 4 d.,Utaha vals 
rijoj, farmų produktų rinkoms 
ekspertas, marmonų tikėjimo.

31 Generalis prokuroras Her
bert Brownell, gimęs 1893 me
tų kovo 17 d., Pinconning, 
Mich., presbiterijonų tikėjimo. 
9 Vidaus sekretorius Douglas 
Me Kay, gimęs 1893 metų bir 
želio 24 d., Portland, Oregon, 
automobilių pramonės prekybi 
ninkas, presbiterijonų tikėji
mo.3 Prekybos sekretorius Sinc 
lair Weeks, gimęs 1893 metų 
birželio 15 d., West Newton, 
Mass., pramonininkas, respub 
likonas, unitarų tikėjimo.9 Darbo sekretorius Martin 
P. Durkin, gimęs 1894 metų ko 
vo 18 d., Chicago, Ill., demo
kratas, Romos katalikų tikėji
mo.

Šių pareigūnų alga yra 22. 
r>00 per metus.S Dail. A. Valeška baigė pieš 
ti Aušros Vartų paveikslą Šv. 
Kryžiaus bažnyčiai Čikagoje. 
Tai nėra tik pats Aušros Var
tų paveikslas, bet didžiulė kom 
pozicija, apimanti Aušros Var
tų koplyčią Vilniuje ir visą 
gatvelę su gražios Šv. Teresės 
bažnyčios fasado fragmentu, 
būdingiausiais Vilniaus na
mais.9 Apie Kristaus mirtį kardi
nolas Borgonvicini-Duca, po 
12 metų tyrinėjimų, išleido 
knygą. Autorius prieina prie 
išvados, kad Kristus mirė mū
sų eros 30 metais balandžio 7 
dieną.3 Skandinavų šalyse tik 25 ka 
talikai iš 1000 gyventojų. To 
se penkiose šalyse yra per 17. 
500.000 gyventojų, o katalikų 
mažiau nei 50.000. Katalikų 
daugiausia Danijoje — 22.000, 
o mažiausia Suomijoje, 1870, 
ir Islandijoje 500.H Pietų Amerikoje Čilės vy
riausybė iškilmingai minėjo 
150 metų sukaktį nuo žymiojo 
lietuvių mokslininko Igno Do 
meikos gimimo. Jis Čilėje gy
veno 50 mteų, padėjo sutvar
kyti šalies švietimą, rektoriavo 
Santiago universitete, atrado 
visą eilę mineralų ir metalų. 
Domeikos vardu pavadintas 
vienas metalas (Domeikit), vie 
nas uostas ir vienas kalnas.
3 i’.isenhoweris rinkimų metų 
pervažiavo 33.000 mylių ir pa 
sakė 270 prakalbų, Stevenso- 
nas pasakė 200 kalbų ir per
važiavo 32.000 mylių.
@ Kolumbijoj, Pietų Ameri
kos šalyje, gyvena daugiau 
kaip 500 lietuvių.3 Illinojaus universitetas iš
rado prietaisą, kuris padeda 
paskubinti 1% valandos kalbą 
per 1 valandą. Prietaisas, „lai
ko kompresorius“, paskubina 
žodžius ir muziką.
§ Pereitais metais JAV slapto 
ji policija sučiupo netikrų pini
gų už 1.439.436 dol. Iš šios 
sumos 521.187 dol. buvo pa
skleisti žmonėse, o likusieji uz 
grobti dar nenaudoti.3 Clinton, Mich., vieno farme- 
rio karvė duoda 14 galionų pie 
no per dieną. Tai daugiausiai 
duodanti pieno karvė Jungti- # 
nėse Valstybėse.

Apie paslaptingus 
reiškinius

RAŠO JUOZAS PRONSKUS
H. prastesnis tų reiškinių išaiški-

C. D. Broad, Cambridge uni 
versiteto filosofijos profeso
rius, žurnalo „Enquiry“ 1848 
m. nr. 1 be kt. rašo: . . . „Tele
patija, kaip tuolaikinė (simul 
taneous) taip išankstinė (pre 
cognitive) dabar jau yra eks
perimentais nustatytas faktas. 
Taip pat apsčiai yra įrodymų 
apie sporadiškų (staiga, neti
kėtai) telepatiškų haliucinaci
jų pasireiškimus ryšium su mi 
rimais, nelaimingais atsitiki
mais, liga ir kitokiomis krizė
mis. Pagaliau daug yra puikių 
įrodymų, kurie, atrodo, pirmo
je eilėje siekia įteigti, jog bent 
kai kurių individų atveju, ma
žų mažiausia tūla asmenybės 
dalis egzistuoja ir veikia su pil 
na sąmone per kurį laiką kū
nui jau mirus. . .

H. H. Price, Oksfordo uni
versiteto logikos profesorius, 
tame pat žurnale rašo: . . . „Pa 
saulis, kuriame telepatija ir pro 
kognicija (iš anksto sužinoji
mas) yra galimi, nėra moksli
nio materializmo pasaulis. Yra 
daug faktų, įrodančių, kad žmo 
gaus asmenybė tęsia savo bu
vimą ir kūnui mirus. Įrodymai 
gal būt tebėra dar be galutinės 
išvados. Tačiau šiaip ar taip 
jie jau yra, ir jau dabar mes 
galime savęs klausti, ar pomir 
tinio buvimo hipotezė nėra pa

minas, negu bet kuri kita alter 
natyva. . .

„Laikas tikrai yra atėjęs, ka 
da visi tie faktai ir visos tos im 
plikacijos, tiek svarbios mūsų 
bendrai pažiūrai į pasaulį, turi 
būti paskelbti plačiausiai vi
suomenės žiniai“.

Kas gi tie faktai? Tai visa 
serija reiškinių, kurie visi pirš 
tu prikišamai rodo, kad kūno 
mirimas dar nereiškia žmogaus 
mirimo, arba kad esama kito 
gyvenimo ir tai jau įrodoma ne 
be vien remiantis tikėjimu, bet 
ir faktais.

Tų faktų serija, kuriais nuo 
pat devynioliktojo amžiaus pa 
baigos rimti mokslo vyrai yra 
susidomėję ir jau yra pasiekę 
nebeginčijamų rezultatų, yra:

Telepatija, terminas, kurį 
pirmas pradėjo vartoti prof. F. 
W.Myers, reiškia „bet kurios 
rūšies įspūdžių pecdavimas (ar 
ba įspūdžiais susisiekimas) 
tarp vieno žmogaus minčių su 
kito žmogaus mintimis, nepri
klausomai nuo pripažintų jus 
nių priemonių. (Jusnimis va
diname: regėjimą, girdėjimą, 
lietimą, skonį ir kvapą).

Aiškiaregystė (clairvoyan
ce) — terminas vartojamas api 
budinti bent keleriopos rūšies 
supernormalei veiklai, svarbiau 
šia kada asmuo gali pagauti to 

Ii vykstančių ar esamų dalykų 
arba paslėptų daiktų vaizdus. 
Artimas tam fenomenas, (clai 
raudience), kurį tuo tarpu, ne
turėdamas kito, esu verčiamas 
pavadinti gremėzdišku žodžiu 
„aiškiaregystė“, t. y. savybė 
girdėti „iš kito pasaulio“ kal
bas ir kt. garsus.

Transas, tai tokia būklė, pa 
naši į miegą, į kurią mediumas 
(tarpininkas) pereina seanso 
pradžioje ir tuomet per jį pra
deda reikštis tariamos asmeny 
bės iš anapus.

Telekinezis —vadinama tuos 
vyksmus, kai medžiaginiai daik 
tai judinami arba kilnojami pa 
ranormalių jėgų arba „dvasių“ 
arba yra paveikiami gyvų žmo 
nių minties jėga.

Pabaldos. Tai grupė reiški
nių, kada „vaidinasi“, balado
jasi, baldosi, mėto daiktus ir tt. 
Anglai toms paranormalioms 
jėgoms yra pasiėmę vokiečių 
žodį „Poltergeist“, kas mūsiš
kai būtų „dvasia ,kuri baldosi“.

Materializacija — vadinami 
reiškiniai, kai „iš nieko“ apsi
reiškia matoma arba apčiuopia 
ma forma, sakysim, žmogaus 
figūra ar pan.

Aportas, apportas, taip vadi
nami reiškiniai, kai stačiai „iš 
oro“ atsiranda ar nukrinta ar
ba „ore“ dingsta arba yra ne
matomai perkeliami daiktai.

Levitacija vadinami reiški
niai, kai daiktai ar net žmogus 
pakyla į orą arba laikosi ore, 
pakeliami tariamai dvasinių jė

Ektoplazma2) arba teleplaz- t 
ma vadinama tokia substanci
ja arba „dvasinė medžiaga“, 
iš kurios seansų metu „dva
sios“ „lipdo“ žmonių formas 
arba atskiras kūno dalis, k. a. 
rankas ir tp. arba net „stato“ 
medžiaginių daiktų imitacijas.

Keista ar ne, bet tai yra, 
pasirodo, faktai, kuriais jau ne 
be juokais susidomėjo labai 
rimti žmonės, juos tyrinėdami 
griežtais moksliniais metodais 
ir per juos jieškodami atsaky
mo į kiekvienam gyvam žmo
gui taip svarbius klausimus: 
kas yra ta paslaptingoji jėga 
— žmogaus mintis, ar tikrai 
yra ir koks yra tas pomirtinis 
gyvenimas, kurio buvimą-ne- 
buvimą bando savaip aiškinti 
kiekviena religija ir filosofija 
ir kiekviena vis kitaip. . .

Paliekant nuošaliai savus 
samprotavimus, pereikime prie 
knygos turinio, kur atpasako
jama ir fotografinėmis nuot- 
ruakomis pavaizduojami kelio 
likos metų bandymai vienoje 
psichinių reiškinių srityje, su 
vadinamąją teleplazma.

Metafizikos pagrindai
Dr. T. Glen Hamilton kana

dietis, gimęs Saskatoon mies
te, Saskatchevano provincijo
je, mokslus baigęs Manitobos 
universitete. Apsigyvenęs 
Winnipege, čia jis buvo žymus 
veikėjas ir autoritetas eilėje 
medicinos ir kt. sričių, buvo

°) Ektoplazma biologijoje 
yra išorinis plazmos sluogsnis. 

iešųjų mokyklų tarybos (Pub 
lie School Board) pirminin
kas, Manitobos įstatymdavys- 
tės rūmų (Legislative Assamb 
ly) narys, Amerikos gydytojų 
kolegijos narys, Manitobos me
dicinos draugijos prezidentas 
ir Manitobos universiteto me
dicinos fakulteto lektorius bei 
ilgus metus Kanados medici
nos draugijos vykdomosios ta
rybos narys, taigi vyras visais 
atžvilgiais patikimas. Jis psi
chiniais reiškiniais pradėjęs do 
mėtis jau nuo 1918 metų ir 
juos juo toliau juo griežtesnė
mis mokslinėmis priemonėmis 
tęsė iki pat 1933 metų pabai
gos.

Kaip medikas, turėdamas rei 
kalų su žmonių organizmų pro 
cesais ir pastebėdamas, kad 
žmoguje esama jėgų bei reiški 
nių, kurių paprastais biologi
niais ir ortodoksiniais psicho
loginiais mokslo standartais ne 
galima išsiaiškinti, jis piadžio- 
pradėjo domėtis ir tirti vad. 
telekinezę. Čia reikia dar pa
aiškinti vieną sąlygą, t j kurios 
daugumas psichinių reiškinių 
nėra įmanomi, t. y. mediumo 
vaidmuo. Mediumas yra as
muo, žmogus, turįs ar turinti 
tam tikrus psichinius gabumus, 
vienas žymiau, kitas silpniau, 
ir dažniausia kiekvienas medin 
mas pareiškia gabumus kurio
je nors psichinėje srityje ypa
tingai. Nors kiekvienas mūsų 
turi tam tikrą dalelytę tų psi
chinių „gabumų“, tačiau žy
miausia žmonių dauguma, už

siėmę gyvenimo kasdienybės 
reikalais, tuo savo dvasinius 
gabumus arba visiškai aplei
džia arba neturi progos jų iš
vystyti. Bet retais atvejais pa 
sitaiko žmonių su ypatingai 
jautriais psichiniais gabumais, 
tikrumoje jie ir yra vadinami 
ne mediumais, bet „jautriais“ 
(sensitive), tai kaž kas pana
šaus į muzikos instrumentą, ku 
ris yra jautriai „nustrajytas“ 
ir juo lengvai gali „griežti“ tos 
paslaptingosios dvasinės jė
gos, kurių tariamai yra apstu 
šiapus ir anapus „geležinės už 
dangos“, tiksliau-šiame ir ana-- 
me pasauly. Tokių medium 
Dr. Hamilton per savo ilgą eks 
perimentų laiką turėjo keletą, 
būtent Elisabeth M., Mary M., 
Mercedes ir Ewan.

Psichiniams reiškiniams gau 
ti yra reikalinga grupė žmonių. 
Tokią grupę Dr. Hamilton su
darydavo paprastai iš 10 žmo
nių, o dažnai, ypač vėliau net 
iš 30. Esanti reikalinga žmo
nių grupė, kadangi iš jos gau
namos arba „imamos“ tam tik
ros jėgos arba energija psichi
niams reiškiniams gaminti. Me 
diurnas arba „jautrusis“ as
muo tokiuose seansuose vaidi
na tą „instrumentą“, per kurį 
tie reiškiniai vyksta arba tiks
liau — per kurį būtybės „iš 
anapus“ gali reikštis, veikti, 
kalbėti ir susisiekti su mūsų 
aplinka.

Medium lietuviškai reiškia 
tarpininkas tad taip jį ir va
dinsime.

(Bus daugiau).
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Ritminė mankšta 
ir modernusis sokis 

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ
(tęsinys).

Kaip judesys yra pats pirmi 
nys gyvybės pasireiškimas, 
taip šokis yra pati seniausia 
meno rūšis.

Kasdieniniame gyvenime 
dažnai pastebime, kad bendra 
kūno laikysena ir gestai per 
vieną ir tą patį žmogų keičiasi 
pagal nuolaikas ir energijos 
kiekį. Tokie judesiai, išplau
kiantys iš nuotaikos, yra—dau 
giau ar mažiau — išraiškingi. 
Tačiau, jų dar nevadinsime 
„šokėjiškais“, nes jie bus pri
puolami, tik dalinai išreikš tai, 
kas žmoguje vyksta, nebus iš
keltas ir pabrėžtas ritmišku
mas. Tuo tarpu šokėjiško ju
desio pagrindiniai elementai 
yra šie: 1. — ritmas, 2. —in 
tensyvumas, 3. —• santykis su 
erdve, šokėjiškų judesių su- 
pynimas, kad ir atatinkančių vi 
sus estetinius reikalavimus, 
dar nesudarys šokio. Šokiui — 
meniniam kūriniui — reikalin
ga idėja (ne programatine pras 
me) ir kompozicija.

Kaip <visos kitos meno rūšys 
pasireiškia įvairiomis srovė
mis, taip ir šokį būtų galima 
suskirstyti į klasikinį (baletą) 
ir modernųjį. Šis paskutinysis 
lietuvių tarpe yra prigijęs ir 
meninio - išraiškinio šokio var 
du. Pagrindiniai šokio — me
no kūrinio — augščiau aptarti 
reikalavimai tinka tiek klasi
kiniam, tiek moderniajam šo
kiui ; jų abiejų tikslas yra iš
reikšti judesiais žmogaus išgy
venimus. Skirtumas yra tech 
nikinėse priemonėse ir apimty 
je. Kiekiveno kūrinio forma 
priklauso nuo priėjimo prie 
vaizduojamojo objekto. To
dėl, norint suprasti baletines 
formas, reikia prisiminti jo at 
siradimo, ar teisingiau sakant, 
išsivystymo aplinkybes.

Klasikinis baletas išaugo iš 
puošnios ir koketiškos XVI— 
XVII amž. italų ir prancūzų 
dvarų nuotaikos. Todėl daro
si aišku, kad baleto pagrindinį 
stilių sudaro gracija, lengvu
mas, koketiškumas — formų 
žaismingumas. Klasikinio ba
leto technika remiasi viso kū
no įtampa (kas savaime apri
boja judesių galimybes) ir ypa 
tingą dėmesį kreipia į kojų 
techniką. Didesniam judesio 
lengvumui išaugti, vaikščioji

mui ant pirštų, vartojami kie
tais galais batukai. Baleto me 
ninė vertė pakilo rusams atida 
vus savo duoklę; jie įnešė kito 
kių aistrų į sustingusias ir su- 
estetintas formas — poetišką 
polėkį ir dramatinį elementą, 
tuo pačiu praturtindami ir tech 
niką. Tačiau, gyvenimas gai
vališkai ir neatlaidžiai nu
gramzdina išgyventus dalykus 
ir kelia į paviršių kitus išsivys 
tymui.

XX-jo amžiaus žmogus, su 
iki šiol dar nebuvusiu inten
syvumu, grįžta į giliausius vi
sos savo asmenybės šaltinius ir 
į pačias pagrinidnes savo bū
ties problemas. Viso to apraiš 
ką matome įvairiose meno ša
kose. Visas tas intensyvumas 
negali sutilpti nusistovėjusiose 
formose ir jo milžiniškas atoš 
vaistės matome muzikoje, lite
ratūroje ir tapyboje. Dabar gil 
pasidarys aišku, kodėl ir meni 
nis šokis taip pagrindinai pa
keitė savo siluetą — numetė 
vidujinį ir išorinį dekoratyvu
mo balastą. Judesiai įgavo nau 
ją skalę ir naujos šviežios di
namikos, nes žmogaus vidaus 
ritminis kintamumas pasidarė 
svarbus, o ne linijų estetini- 
mas. Erdvė pilnai išnaudoja
ma idėjai (ne tik pozai) išreikš 
ti, nes ji pasidarė lyg ir Visa 
tos simboliu. Kūnas modernią 
jam šokiui tapo visapusiškas 
instrumentas — nuo augščiau- 
sios įtampos ligi visiško pasy
vumo, taip kaip ir visa skalė 
žmogaus išgyvenimų: nuo bui
tinio iki metafizinio. Modernio 
jo šokio prasiveržimas turi di
delės įtakos ir klasikiniam šo 
kiui. Paskutiniojo meto nau
josios baleto choreografijos yra 
daug ką pasiėmusios iš moder 
niųjų choreografinių principų. 
Tai sakydama, noriu užbėgti 
už akių tiems, kurie galvoja 
apie naujuosius klasikinio ba
leto pastatymus, manydami, 
kad jie ir toliau išsilaiko gryno 
jo klasicizmo ribose.

Reikėtų dar trumpai paminė 
ti vieną šokio rūšį — kuri ne
gali būti priskirta nei prie kla 
sikinės, nei prie moderniosios, 
bet kuri pasirodo dažnai greta 
vienos ir kitos — tai charakte 
riniai šokiai, daugiau ar ma
žiau atsiradę iš folklorinių. Jie 
šokami beveik kiekviename ba-

Moksitctechnikos naujienom 
JAV ELEKTRONINĖ PRAMONE

Elektroniniai vamzdeliai turi 
šiuo laiku labai platų pritaiky
mą. Jie vartojami lėktuvuose, 
laivuose, radijo stotyse, televi 
zijos aparatuose, telefono sto
tyse, filmų gamyboje, įvairio
se pramonės kontrolės bei sig
nalizacijos tikslams, skaičiavi
mo mašinoms, ir tt. Bombone
šis B-36, pvz., turi 2100 įvai
rių elektroninių vamzdelių, o 
modernus karo laivas — 9000. 
Daug elektroninių vamzdelių 
naudojama karo tikslams. Keli 
tūkstančiai įvairių rūšių karo 
įrengimų naudoja šiuo laiku 
apie 15 milionų elektroninių 
vamzdelių. Jie plačiai varto
jami elektros matavimams.

Iš vieno miliono žmonių, dir
bančių šiuo laiku tiesiogiai ar 
netiesiogiai elektroninėje pra
monėje, — 360 dirba gamybo
je. Iš jų 230.000 dirba karo 
pramonėje, — 105.000 dirba 
radijo ir televizijos aparatų ga 
myboje, — 25.000 dirba elek
troninių vamzdelių dalis. Aš- 
tuonių bilionų dolerių elektro
ninė vienų metų pramonė šiaip
pasiskirsto: radijo ir televizi
jos aparatų gamybai ir translia 
vimams tenka 4 bilionai, karo 
elektroninei pramonei 3 bilio- 

nai, o kitoms šakoms 1 bilionas.
Šiuo laiku elektroninė pra

monė gali pagaminti per mėne
sį po 30.000.000 elektroninių ' 
vamzdelių, (1.200 įvairių ti
pų), — 5Č0.000 televizijos apa 1 
ratų, — 500.000 kambarinių 
radijo aparatų, 100.000 kilno
jamų radijo aparatų, — 300. 
000 automobiliams skirtų radi
jo aparatų. Per metus šios 
rūšies tyrimams JAV išleidžia 
325 milionus dolerių.
„UNITED STATES“ LAIVO 

ELEKTROS ĮRENGIMAI
,,US“ laivas turi visus neujo 

viškus įrengimus, kurie apsau
go jį nuo įvairių pavojų. Jis tu 
ri radarui skirtą aliuminio stie 
bą, ant kurio patalpintos dvi 
antenos, — laivo elektrinės 
akys. Tie du vienetai, kurie ga 
Ii veikti pavieniui ir kartu 
trumpam arba ilgam atstumui, 
įaglina laivą saugiai plaukti 
migloje ir tamsoje. Laive įreng 
tas gilumos matavimo apara
tas, veikiąs atgarsio principu. 
Laivas turi automatinio vaira
vimo aparatą, kuris gali, esant 
reikalui, vairuoti laivą be žmo
gaus pagelbos. Be reguliarių 
telefonų laive dar yra įrengti 
telefonai, nenaudojantieji jo
kio pašalinio srovės šaltinio, 
kurie gali būti pavartoti, jei 
visas laivo elektros tinklas ne
veiktų.

Laive vartojama kintamoji 
srovė, nes praktika parodė, 
kad dideliuose laivuose kinta
mosios srovės įrengimai ir lai
dai sveria daugelį tūkstančių 
svarų mažiau negu nuolatinės 
srovės. Reikia pridėti dar prie 
to, kad kintamosios srovės mo 
torai nereikalauja priežiūros 
ir yra saugesni. Kai kuriems 
tikslams, pvz., kintamo greičio 
motorams, vartojama nuolati
nė srovė, tačiau tas tesudaro 
tik mažą visų instaliuotų mo
torų nuošimtį.

Laivas turi atsarginę elekt
ros jėgainę, skirtą maitinti lai 
vo kontroliuojančius įrengimus 
bei būtiniausią apšvietimą. 
Normalėje padėtyje energija 
tai sistemai tiekiama iš pagrin
dinės jėgainės per skirstomą
ją lentą. Nutrūkus pagrindi
niam energijos tiekimui, auto
matiškai pradeda veikti atsar
ginis dyzelio varomas genera
torius ir perima būtiniausį 
energijos tiekimą. Visi tie įren

lėto spektaklyje: ispanų, veng 
rų, rusų, orientališki. Eidami 
su baletu, šios rūšies šokiai tu 
ri autentiškus judesius ir, at
liekami profesionalų, savaime 
aišku, — ryškesnę ir geresnę 
techniką ,negu liaudies. Tų ju 
dėsiu sujungimas yra pritaiky 
tas scenai. Tokie liaudiniai 
motyvai, eidami kartu su mo
derniuoju, yra įgavę kitą atspal 
vį: žingsnių ar judesių auten
tiškumas žymiai sumažėjęs, ar 
ba jo iš viso nėra. Perduoda
mas tik pats temos charakteris, 
bendra folklorinė nuotaika.

Rašant apie tokį subtilų me
ną, kaip šokį, reikėtų apie jį 
kalbėti kiek kitaip. Bet, tikė
dama, kad šios daugiau tech
niškos žinios duos skaityto
jams didesnės naudos, negu 
metafizinės — norėčiau, baig
dama priminti, kad pirmoj ei
lėj meno kūrinį reikia priimti 
širdim ir pojūčiais, reikia pri
imti gera valia ir švaria inten
cija, be iš angsto priešingų nu 
sistatymų. Tada ir šokis — 
daug kieno smerkiamas — at 
neš dvasinio ir estetinio paki
limo. Birutė Vaitkūnaitė.

girnai dalinai yra taikomi lai- 1 
vo lengvam pervedimui karo ; 
reikalams. (TŽ). 1

NAUJA VANDENS VALY
MO MAŠINA

Richmonde, Va., buvo nese 
niai pademonstruotas, sumon
tuotas ant sunkvežimio, van
dens valymo elektros vienetas, 
kuris bet kokį vandenį išvalo 
ir pagamina iš jo 2400 galio 
nų tinkamo gėrimui vandens. 
Aparatas ne tik išvalo vandenį 
nuo nešvarumų, bet ir naikina 
bakterijas, o taip pat nepra
leidžia organizmų, kurie iššau 
kia dizenteriją ir kitas ligas.To 
nos vandens išvalymas kainuo 
ja 12 centų.

RAKETA Į ERDVĘ
Neseniai JAV buvo iššauta 

7% tonų raketa „Viking 9“, 
kuri pakilo 135 mylių į augš- 
ti. Tai nebuvo rekordinis augš 
tis, nes tokį pat augštį buvo 
pasiekusi 1951 m. raketa „Vi
king 7“. Tačiau „Viking 9“ 
pakilo su didesniu kroviniu 
— 750 svarų įvairių instrumen 
tų (Viking 7 — su 450 sv.). 
Instrumentų tarpe buvo: foto
nų skaitiklis saulės X spindu
liavimui nustatyti, spektrogra 
fas saulės ultra violetiniams 
spinduliams užregistruoti, ir 
speciali emulsija kosminiams 
spinduliams užfiksuoti.

Raketa nusileido su filmo- 
mis ir aparatais nesugadinta. 
Medžiaga yra studijuojama.

MEKSIKOS SOSTINĖ
i GRIMSTA
’ Meksikos sostinė Mexico 

grimsta kiekvienais metais 20 
colių; gatvės įdubę, namai su 

‘ krypę.
Mexico miestas buvo pasta

tytas Texcoco saloj ir, potvy
nių išvenigmui, vėliau ežeras 
buvo nusausintas. Norint mies 
tą aprūpinti vandeniu, buvo ka 
sami šuliniai, kurie siekė gilius 
požemio vandeningus sluogs- 
nius. Ilgainiui požemių van
duo buvo išnaudotas ir žemės 
sluogsniai- nuo 1910 metų iki 
šiam laikui nusmuko 16 pėdų. 
Šiuo metu daugiau palijus gat
vės patvinsta. Pradedami sta
tyti didžiuliai siurbliai nusau
sinimui potvynio vandens, ku
ris bus suvedamas į toli nuo 
miesto būsimus kanalus, toliau 
į artimiausią Sarago upę.
INŽINIERIŲ TRŪKUMAS
JAV-bėm šiuo metu trūksta 

60.000 inžinierių, be to kraš
tas kasmet galėtų „absorbuo-

ti“ apie 30.000 iki 40.000 in
žinierių. Prieš 60 metų JAV 
buvo 25.000 inžinierių, šiuo 
metu yra 400.000, ol960 m. 
bus reikalinga 800.000. Žino
ma, taip bus, jei sąlygos vys
tysis kaip kad dabar atrodo. 
Šiais metais technikos moks
lus baigė 25.000 inžinierių, o 
1954 m. baigs 12.400.

Priežastys šiai krizei yra: 
žemas 1930 m., depresijos me
to gimimų skaičius, II pasau
linis karas, dabartinė mobiliza 
cija, ir, svarbiausia, nepapras
tas dabartinis pramonės, bei 
statybos ir mokslo bei tyrimo 
įstaigų inžinierių pareikalavi
mas.

Atrodo, kad elektronikos, 
chemijos ir atominės energijos 
specialistų trūkumas yra ir dar 
ilgai bus didžiausias.
CENTRIFŪGINĖ MAŠINA 

LAIVYNO 
LABORATORIJOJE

JAV Laivyno Laboratorijo
je, Johnsville, Pa., įrengta di
džiausia ir galingiausia pasau
ly centrifūgmė mašina, skirta 
tyrimams, kaip veikia lakūnus 
dideli greitėjimai bei išcentri
nės jėgos. Ši mašina pajėgi iš 
vystyti tokį greitėjimą, kad per 
pusantros sekundės nuo jude
sio pradžios pasiekiamas 90 
mylių per vai. greitis, o per 7 
sekundes —-173 mylių per vai.

Tiriant, lakūnas būna kiauši 
nės formos aliuminio gondolo 
je, kuri yra gale 50 pėdų ilgio 
metalinio stiebo, pritvirtinto ki 
tu galu prie galingo motoro su 
vertikale ašimi. Besisukant mo 
torui, gondola skrieja 100 pė- 

’ dų skersmens apskritimu. Be 
šio judesio pati gondola gali bū 
ti sukama apie dvi statmenas 
ir einančias per gondolą ašis. 
Tas atliekama dviejų pagalbi
nių motorų pagalba.

Mašina yra pajėgi išvystyti 
išcentrinę jėgą 40 kartų dides
nę už žemės traukos jėgą, vei
kiančią lakūnus. Mašina nau
dojama žmogaus greitėjimo to
lerancijos ribų nustatymui. 
Gondola sukama nuolatinės sro 
vės 4000 HP motoro su verti
kaliu velenu. Tas motoras ga
li išvystyti net 16.000 HP trum 
pam momentui. Kadangi esąs 
judančioje gondoloje lakūnas 
stebėtojams nematomas, to
dėl gondoloje yra įrengtas di
delio greičio televizijos apara
tas ir filmavimo aparatas. TŽ.

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

MARIUS KATILIŠKIS

Apyaušri
VI.

Iš virtuvės, motinos kambarin, durys buvo truputį pra
vertos. Niekas nesuljudėjo jai įėjus. Ji klausė’. Ausys spen
gė nuo įtempimo. Jokio menkiausio garselio, nė kvėptelėji
mo. Stūmė duris. Ir nieko. Vėliau pastebėjo, kad lova tuš
čia, net nesujaukta. Ji nustebo. Tačiau dabar buvo vistiek, 
kur nebūtų motina — ar jos tykotų, ar jieškotų — ji turėjo 
atlikti. Ii- negaišo. Tarp sukabintų rūbų aptiko šiurkštų si
joną ir užčiuopė raktą jo kišenėje. Pirštų galais perstyplino 
virtuvę atgal, šeimynos kambariu, tada priesienėliu ir taip 
miela seklyčios vėsa, persodrinta berželiais, siūbtelėjo į vei
dą.

Stalas su gėlėmis sudarė šviesesnį apskritimą viduryje, 
nuo kurio traukėsi šešėliai į pasienius, juo tirščiau sugulda
mi kampuose. Ji dar turėjo pasiekti augštą podėlio kamarai
tę po laiptais, kurion įėjimas iš seklyčios. Svirpliai grojo ir 
čyravo, užklydusi peteliškė subrazdėjo popieriuose. Elyzo 
žingsnius juto savo kraujo tvinkčiojime. Jo tvirtų apglėbi
mų šiurpi vilnis tebettvilkė krūtinę.

Kabriai kilojo audeklus. Juos visus reikėjo išimti. Dug
ne buvo sruogos ir kiti verpalai. Pirštais apgniaužydama 
kiekvieną, pagaliau surado gniužulą. Tas, tas, tas. . . Ji pa
sidėjo parankiui, kol sukrovė atgal. Galės džiaugtis — dabar 
jis turės ko norėjo. ..

Ji betgi nesidžiaugė. Tik sukosi, skubino. Ji gal ne
suvokė padėties — rankas kilojo kas tai kitas, iš šalies. Ji 
kažinką dar galėjo padaryti, nesigilindama ir nesvarstydama. 
Svarbu užmušti baimę. Ir vistiek kokiu būdu tai pasiekiama:
— žodžiais, meile, grąsinimu, ar pagaliau apgirdžius žolėmis. 
Ji buvo apžavėta.

Gal ji kiek ilgiau ten sugaišo, kaip raganius užkeiktoje 
landynėje? Tai galėjo atsitikti — ji susimaišė laiko pajau
time. Bet seklyčioje, jau kaip ir šviesiau. Aušra sunkėsi pro 
užuolaidų nėrinius, ir daiktai pamažėli atgavo savo apybrai
žas ir pavidalus. Tuo pačiu lunatiko žingsniu grįžo per kam
barį ir stabtelėjo ties žolynų puokšte. Pasilenkė. Ten buvo
— tose gėlėse, vakarykštė diena. Į ją tvykstelėjo praeitis, 
nesuvokiamai trumpa akimirka, bet nušviečiančia melsvai aki 
nančiu žaibu. Ji perėjo srove, ir ne jos kūnu, bet daiktais, 
kuriuos nešėsi, juos suvirindama kaip žaizdre. Vos nesuriko 
ir neišmetė. Gerai, kad jie neiškrito. Tai tik galėjo sukelti 
triukšmą, vietoje, kuri taip panaši į kapą.

O gal ii pati jau buvo mirusi ir vaiduokliu grįžusi šal
tomis lūpomis prisiglausti prie savo vaikystės daiktų? Ir 
vėliau gal taip ji užklys ir pavirtusi gailia rudens rauda, de
juos palangėmis, krabždėsis kamine? Tsss — nesudrumsti 
kapo tylos. . . Čia kažinkas ilsisi. Atsargiai, atsargiai reikia 
išeiti, kad nepabustų. Ryt vėl jo laukia sunkūs darbai. Jau 
rytas. . . Lygiai, vienodai alsuoja. .. Kiek čia jis beilsėsis? 
Tau diena žengia nesulaikomai, ir bunda paukščiai jos pasvei
kinti.

Ji išskyrė pinaviją .— parinktą žiedą iš visų, ir užkištą už 

paveikslo. Ir tas giliausias kampas grįžo į šviesą. Bet koks 
tai poilsis, sakykite, taip išdrikus paslikai asloje? Tik didžiau 
nuvargsti. . . Jau pats laikas išeiti, pats laikas. .. Lauke 
jos taip nekantrauja. Jis kandžioja rankas iki kraujo. Pa
lauk. .. Dar ji neatsižiūrėjo į klūpančią. Sunertose ant ke 
lių rankose rožančius. Jos galva atlošta ir šonu į kėdę. Ska
relė nusmukusi. . .

Motina miegojo kaip tik prieš gegužinių maldų altorėlį.
Duktė tebestovėjo. Jau tikrai prašvito. Kiek tos nak

ties. Vieversys pakilo nuo grumsto. Pašalyje sukarkino viš
tos — jos, tik žymu dienelė. Ir visomis kryptimis ir visais 
balsais balsais tvino ir garsinosi pašokusi iš trumpo snaudu
lio žemė. Ir jos sąmonė švito drauge su aušra. Ir užkrito ra 
sa jos akis, ir susiliejusi stambiais lašais sroveno žemyn. Ji 
plovė, skalavo — ta kaitri srovė, iš pačios gilumos visas nuo 
sėdas ir drumzles.

Ką ji čia laiko rankose? Tuos nereikalingus daik
tus?. . . Vėl iš naujo turi kraustyti audeklus ir padėti rak
tą sijono kišenėn. Bet tai atlikusi, ji dar norėjo persivilkti. 
Ir atsiminusi, pabėgo į daržą, kur gulėjo rūbų ryšuliai. Parų 
ge, pakalnėn brido žmogus. Melsvas dūmelis dulktelėjo po
rą kartų ties jo galva. O gal tai į sodžių grįžo gyvulius per- 
kilojęs ūkininkas?

— Mama, mamune. . . — šnibždėjo Kristina.
— Kas. . . Kur aš čia taip susirietus?
— Nuvargai. . .
— Ir prasnausk tu man. .. Pala. . . O tu ko taip anks 

ti?
— Saulė tuoj už kapelių pasirodys.
— Koją nugulėjau. Šoną diegia. . . Tavo akys, kaip 

gaidžio — raudonos, — šlubčiojo atsikėlusi Kelpšienė.
— Negalėjau užmigti. . . — Kristina pešiojo pinavijos 

lapelius. Krauju lašėio jie ant grindų.
— Šmeiži aslą. Paskui šluosi. . . Tegi, atėjau poterių 

sukalbėti. Ir užsnūdau. Sapnuoju — rodos kaip tėvas tavo/ 
nabašninkas, kaip Aniceta Bajoriūno. . . Irgi miręs. Grūmo 
ja man rykštele. Sudrožia. . . Va, rodos ir dabar dar perš- 
čia...

—■ Uodai sukandžiojo. Langas praviras.
— Iš kur jau čia uodai? Prisėsk, spėsi su karvėm. . . 

Taip nusimušus — paakiai įkritę. Tegi, pasakysiu. . . Ne- 
besikrimsk. Sujuodavai, kaip žemė. Aš pati kalta. Nege
rai, taip, kaip aš. . .. Ale vis gero norėdama.

— Ką, mama, .ė,
— Šiandien pat siunčiu žmogų, kad užsakus nutraukiam. 

Koksai pagonies šmotas!
Kristina klausėsi. Ar tai apie Stočkų motina kalba? 

Jau kuris laikas jį buvo nustūmusi, kaip baugią pamėklę.
— Tai jau, kasgi?
— Pasakysiu. . . ' Nebeištversiu. Visą naktį, kaip ža

rijose. Buvau, tegi, nugirdusi. Teisybė. Ale ką — sakau. 
Iš pavydo žmonės. Kad atkalbėtų,. . Ogi vakar, bėgsiu pas 
Žlabienę palatrūnų varškėčiams. Jų darželyje krūmas di
džiausias. „Svekai, dėdienyt!” — aš tik dvilkt, ogi Juzė 
Augaičiukas vieškeliu ant maišų vežimo. Musų dar, kaip ir 
giminė tolimas. Giminė — tai nuo pančio radimo. Dar kai 

tu tokia bėgiojai, vienus metus tarnavo pas mus. Užkuriom 
į aną pusę išėjęs. Žmogus rimtas ir nemelagis. Kas, kaip. . . 
O jis tuojau: — „Girdėjau, kad Kristiną į mūsų kraštą išlei
džiate? Ar teisybė, kad už Stoškaus?”. . . Teisybė, teisybė. 
Tegi, prašom nepasididžiuoti į vestuves. Kaip Juzei, pasa
kok — klausiu, ogi, bene kaimynai esate — kokį žentą gau
nu? Ar taip jau ten viskas su mašinom, kaip sako? Juzė 
man, vypt-švypt, kaip silke pertrauktas. Išdėjo viską. Klau 
saus, ir žemė, juntu, po kojom svyla. . . Kad kitas, tegi, ne
tikėčiau. Vaikeli tu mano! Varguolėle. .. Už ko būčiau ta
ve išvariusi?. . .

Kelpšienė palaižė lūpas. Pečiai kilsavo atsidūstant.
— Mašinų tai, sako, netrūksta. Ūkė graži, kas teisy

bė. Ale, kad viskas skolon. Ausų nesimato — prasmegęs 
bankuose. Ėmėsi tūkstančiais. Statėsi, gyvulius supirko 
visokius. O kai atėjo laikas grąžinti, žiūri — palūkanų ne
bespėja. Priaugo antra tiek. Tegi, žinai, kaip bankuose. 
Puldinėjo šen, puldinėjo ten. Su viena buvo susitaręs, su 
kita. Atvažiavo su tėvais žvalgų, apžiūrėjo. Kai tik apsi
klauso ir išyra. Jo visas rūpestis — gauti gerą pasogą. Tris 
tūkstančius turįs šiemet įnešti. Jei ne —■ atiduos ant Imitaci
jos. ..

Dar, sako Juzė, būtų pusė’ belos, jei gyventi mokėtų. 
Kiti, kaip ant mielių rūgsta, kad ir skolinosi. Išsimokėjo. 
Stoškus — ponu vedasi, ar girdi. Karičamose ūžė. O dabar 
su mergom, sako, po teismus tamposi. Viena, tegi, išėjo su 
vaiku, tai turi dabar mokėti kas mėnesį. . . Man, kaip yla į 
širdį. O Jėzau!. . . Per plaukelį betrūko. . .

Kristina giliai įtraukė oro. Ir iškvėpė ilgu atodūsiu, lyg 
išstumdama ligos perus, marą, perdegusio kraujo1 nuosėdas.

— Akis išdraskysiu tam ličynai! Šunis paleisiu nuo len 
ciūgų. Tegul tik pasirodo mano kieme! Bestija! Pinigų 
jam!... — įsiširdijusi motina neskalsino žodžių ir negalėjo 
taip greitai atslūgti.

Jos apsikabino, kaip seserys, nelaimės sublokštos į vie
ną glėbį, ko jau seniai nebebuvo tuose namuose. Jas suglau
dė taip ankštai nusilinkusi grūmojančio debesio grėsmė. Jų 
laimė buvo pilna šiurpo.

Motina sriūbavo.
— Kiek tave priėdžiau, mano rūtele. ..
—- Nieko, mama. Kaip linksma užtat, kad viskas taip 

gražiai išėjo. Pačiu laiku. . .
Kristina drebėjo. Ji žinojo du kartu tiek.
— Atsivėrė mano akys. .. Dievo Motina Šventoji., 

Ne. . . Aš jau nieko labai nesakyčiau. . . Tik, kad jis toks gir 
tuoklis. ..

— Kas, mama?
— Kad nesitrankytų po sodžių naktimis ir nesimuštų. . . 

Tegi, kalvis. Kai meilė tarpusavy. . .
Kristina lėtai purtė galvą. Ramybės ir tokio nuosta

baus lengvumo kupina, ji stebėjosi, kad nė gailesčio, nieko ji 
nejuto, lyg tai būtų labai netikros pasakos pabaiga, tardama 
tuos žodžiuus:

— Ne, ne. Aš neisiu už jo. Ne manęs ir jam reikia.
Tuo metu, tarpe kapelių ir Dryžos beržyno, kyštelėjo 

savo įkaitusį žandą saulė ir įspindo vidun, ,
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KULTŪRIVBjfeOJVIKA
2 OSKARAS MILAŠIUS ANGLIŠKAI

Savo laiku kiek ignoruotas 
prancūziškai rašęs lietuviu kil 
mės poetas Oskaras Milašius 
(Milosz), šiandien vakarų Eu
ropoje skaitomas vienu di
džiausių moderniosios prancū 
zų kalbos meistrų. Pažymėti
ni šveicarų leidyklų nuopelnai, 
išleidžiant prancūzų ir vokie
čių kalbomis jo veikalus liuk
susiniame apipavidalinime ir 
tuo būdu išpopuliarinant po
etą už Prancūzijos ribų.

Šiandien puošniųjų knygų 
mėgėjai taip pat ir Amerikoje 
turi progos savo lentynas pa
pildyti akį žavinčiu O. Mila
šiaus poezijos leidiniu, kuris 
Peregrine Press (San Francis 
co) dėka pasirodė anglų kalbo 
je. Tai „Fourteen Poems“ by 
D. V. de Lubicz-Milosz. Vertė 
ir įžangą parūpino Kenneth 
Rexroth. Iliustravo Edward 
Hagedorn. Tame pat leidiny 
patalpinti ir prancūziški teks
tai. Knygos kaina 15 dol.

Tiek Europos, tiek Ameri
kos spauda, rašydama apie O. 
Milašių visur pažymi, kad jis 
yra 'lietuvių kilmės.

A. A. JURGI SAVICKĮ 
PALYDINT. ..

1952 m. gruodžio 22 d. mirė 
visiems gerai pažįstamas, bu- 
•vęs ligi 1940 m. liepos mėn. 
Lietuvos ministeris prie Tau
tų Sąjungos, rašytojas Jurgis 
Savickis. Trumpame laikotar
pį jau trečią Lietuvos ministe- 
rį priglaudžia vaišinga Pran- 
sūzijos žemė (O. L. Milašių, 
Jurgį Baltrušaitį ir Jurgį Sa
vickį). Du pasaulinio masto 

j AR SKAITAI „MRVA?"
Š „DIRVA“ išeina kas savaitė, visuose pasaulio kraš- įįi 
m tuose turi savo korespondentus, greit ir teisingai informuoja tą 

REDAGUOJA B AL Y S G AI DŽ IŪN A S.
Metams kaš tuoja: JAV $ 5,—;

Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.
I Rašykite: DIRVA 1272 E. 71 St., Cleveland 3, Ohio. |

j. AR ŽINOTE KĄ RAŠO
I ELEIVIS" I
L AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi H 

mėgsta jį skaityti?
n „KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne H 
|: pataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Žmonių mulkin- 
| tojus ir apgavikus jisai lupa be pasigailėjimo. 4 
| ’ Be to, jame rasi visokių patarimų, gražių eilių, įdo- g 
r mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio. g
L: Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
♦ Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. H 
r Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū- H 
|:. rėti. Gausit nemokamai. B
f KELEIVIS H
g 636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A. g 
tu::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

poetai ir trečias baletristas, gy 
venęs arčiau žemės, ją karštai 
mylėjęs, nors ir svetimą, bet 
tos pačios saulės šildomą.

Mirė prieš pat Kūčias, tą di 
džiausią ir įspūdingiausią šei
mos šventę Lietuvoje, kur, šal 
tam, tamsiai mėlynam dangu
je, pirmoms žvaigždėms pasi
rodžius, prie bendro stalo lau
žoma plotkelė. Per visą karą 
ir ligi pat paskutiniųjų metų 
tradicinės Kūčios buvo švenčia 
mos pas mus, bet šį kartą da
lyvavo tik viena ponia Ingė Sa 
vickienė — nebuvo Jurgio. Jis 
atvykdavo visuomet iš savo 
„Ariogalos“ linksmai nusitei
kęs ir kokią lietuvišką knygą 
po pažasties, dovanų pasibrau
kęs; atvykdavo Klimai iš Gra
so, per karą ir poetas Aistis at 
važiuodavo per Alpes iš Gre
noblio. . . tai ir visa „mūsų“ pa 
jūrio kolonija.

Šį kartą Kūčias J. Savickis 
praleido Mentono koplyčioje, 
karste. Laidojome Kalėdų ant 
rą dieną, Roquebrune mieste
lyje, kalnuose tarp Monte-Car- 
lo ir Mentono. Karstą atvežė 
į bažnyčią pridengtą trispalve 
lietuviška vėliava. Roquebru
ne klebonas atgiedojo gedulin 
gas mišias ir palydėjo laiptais 
ir kalnų takeliais dar augščaiu 
į kapines, iš kur matyti mėly
na jūra, Italijos Alpės ir apa
čioje a. a. J. Savickio „Arioga 
la“, su ką tik pražydusiom auk 
sinėm mimozom.

Karstą į duobę nuleidome 
suviniotą į lietuvišką vėliavą, 
kad pasiimtų su savim nors sim 
bolį savo tėvų žemės.

J. Savickis buvo daugiau ne 
gu vaišingas žmogus. Jis mo
kėjo pasidalyti duoną, nors.jai 
pirkti tektų skolintis. Kiekvie 
nas atklydęs lietuvis buvo mie
lai priimamas ir vaišinamas,
kaip žemaičiu žemėje.

* * *
Jurgis Savickis gimė Ario

galoje 1890 m. gegužės 2 d. 
Sūnus Augustino ir Marijos 
Barauskaitės; mirė 1952 m. 
gruodžio 2 2d. 19 vai. Palaido 
tas gruodžio 26 d. Roquebrune 
miestelio kapinėse. Vainikus 
sudėjo Dr. S. Bačkis, VLIKas 
nir V. T. P-kas Žalkauskas.

A. Liutkus.
ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Ignas J. Šeinius. RAUDO

NASIS TVANAS. New York. 
1953 m. 328 puslapiai. Kaina 
3,50 dol. Tai pagarsėjusioji I. 
J. Šeiniaus knyga, išversta į 
daugelį kalbų — apie sovietų 
įsiveržimą į Lietuvą 1940 me
tais. Knyga parašyta lengva, 
gyva kalba. Ji apima laikotar
pį nuo 1939 metų spalio 29 die 
nos ligi 1940 metų rugsėjo 22 
dienos. Knyga gražiai išleista, 
gerai atspausta ir kiekvienam 
gerai skaitoma. Iš jos galima 
ne tiktai daug sužinoti apie 
sovietų įsiveržimą į Lietuvą, 
bet ir pajusti nuotaikas, kurios 
tada vyravo Lietuvoje. Šią 
knygą kiekvienas gali gauti 
„Nepriklausomos Lietuvos“ re 
dakcijoje: 7722 George St., Vii 
le Lasalle, Montreal, P. Q.

J. Grabau-Grabauskas. KE
LIAS I PASISEKIMĄ, Kaip 
elgtis namie, gatvėje, kelionė
je, viešbutyje, viešose svetainė 
se, svečiuose, vestuvėse, kri-

= PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ mėnesinis ŽURNALAS E 
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=-------- NAUJIENOS
■ Pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje ;" . i

I
 NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje : 

turi savo korespondentus ir nepaprastų ; 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

g straipsnius ir paveikslus.
E NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi

nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at
sišaukimus į savo tautiečius.

8 NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, t 
klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas. ‘

j UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me- ■ 

'į tų $ 5.00; Chicagoje * 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny : 
E $ 11.00, jpusei metų $ 5.50.

■j Naujienos, 1739 So. Halsted Str., Chicago 8, Ill., U. S. A. :

Kaip prieš šimtą metų žemaitis 
skraidė viršum Kauno
RAŠO PROF. VACLOVAS BIRŽIŠKA

Pirmoji oro kelionė Lietuvo 
je buvo atlikta tūlo svetimtau
čio Robertsono, kuris 1809 m. 
sausio 25 d. Vilniuje pakilo į 
orą bene vandeniliu pripūsta 
pūsle — balionu. Apie pusva
landį ore išsilaikęs, jis čia pat 
Vilniuje laimingai nusileido, 
kada pūslė išdūsavo visą savo 
krovinį. Šis skridimas dides
nio įspūdžio nebuvo žmonėms 
padaręs, nes ir patį skridimą 
mažai kas sekė, tačiau kai kam, 

kštynose ir tt. Tai knyga, ku
ri mokina gražaus ir kultūrin
go elgesio. Tai labai naudin
ga ir reikalinga knyga, nors ir 
augštuosius mokslus baigu
siam, ypač jaunimui, kuris ruo 
šiasi į gyvenimą. Bet labai 
naudinga ir subrendusiam žmo 
gui. Kaina 2 dol. Gaunama 
„N. Lietuvos“ redakcijoje.

GIRIOS AIDAS 1—2(6— 
7) numeriai. 124 pusi. Šio nr. 
kaina 1,50 dol.

B. Stundžia. BURIAVI
MAS IR JŪRININKYSTĖ. 
Knyga iliustruota ir aprūpin
ta gausybe braižinių. Ypač 
naudinga jaunimui. Kaina 2 
dol. Gaunama „Nepr. Lietu
vos“ redakcijoje.

SKUNKĖ — Kanados hu
moristinis laikraštis. Iliustruo
tas. Daug aktualijų. Kaina 
25 centai numeris. Gaunamas 
„Neprikl. Lietuvos“ redakcijo 
je.

paskaičiusiam apie tai vietinio 
laikraščio pranešimą, atgaivino 
tūkstančio metų gyvą dauge
lio žmonių svajonę atitrūkti 
nuo žemės paviršiaus ir pamė 
ginti paskraidyti jau ne kokia 
pūsle, bet taip, kaip paukščiai 
skrenda.

Viena tokių svajotojų bu
vo smulkusis žemaičių bajorė
lis Aleksandras Griškevičius. 
Kiek nusimanęs mechanikojeir 
fizikoje, jis rinkdavo iš visur 
žinias apie įvairius jau tuo lai 
ku daromus skraidymo ban
dymus, kurių tuo laiku jau ne
maža daryta įvairiuose vakarų 
Europos vietose, nors iš tų 
bandymų dar nieko rimto ne
išeidavo. Tai ir Griškevičius 
sugalvojo jais pasekt ir paga 
minti savo lakiojimo mašiną.

1851 m. jis Kaune išspaus
dino nedidelę, 56 pusi, knygu
tę, kurią užvardijo lenkiškai 
„Parolot Žmuidzina, t. y. Že
maičio Garalėkis“. Pačioje kny 
gutėje jis faktiškai apie savo 
„išradimą“ nieko beveik nėra 
šo, tik mini įvairius kitus at
liktus bandymus pakilti į orą 
sunkesniu už orą aparatu. Bet 
knygutės pabaigoje jis pridėjo 
ir savo sugalvoto „garalėkio“ 
brėžinį. Nors ir šis brėžinys 
buvo gan primityviškai atlik
tas, bet jame ir kiekvienam ne- 
specialistui puola į akis, kad 
čia jau turima visus svai blau
sius vėlesniųjų lėktuvų ele
mentus. Griškevičiaus „gara
lėkio“ brėžiny yra ir sparnai 
ir ratai išsibėgimui, uodega ir 
sraigtas-vairas. Bet kaip gi 
šį visą aparatą iš vietos išju
dinti? Tuo laiku dabartiniai 
varikliai dar nebuvo žinomi, o 

ir garo mašinos dar nebuvo pa
saulio visuotinai nukariavu
sios, nors jau ir Lietuvoj bu
vo kilę projektai pravesti ge
ležinkelį, pvz., nuo Jurbarko į 
Liepojaus uostą, kad tuo būdu 
sujungtų Nemuną su jūra, ap
lenkiant Prūsus. Griškevičius 
ir siūlė ant jo aparato pasta
tyti garo mašiną, kuri ir pri
verstų jį judėti ir lėkti. Nuo 
tos garo mašinos jis ir savo 
aparatą pavadino garalėkiu.

Po daugelio metų šią knygų 
tę gavus į rankas ir ją visą pa 
skaičius, buvo susidaręs įspū
dis, kad ir čia turima reikalo 
su vienu daugybės svajotojų, 
iantazierių. Tačiau vėliau pa
aiškėjo, kad Griškevičius vis 
dėlto ne tik buvo savo garalė 
kį nubrėžęs, bet ir jį sukons- 
truavęs ir net išbandęs.

Apie tai prieš keliasdešimt 
metų buvo. papasakojęs žymu 
sis, daugiausia Galicijoje gyve 
nęs, lenkų mokslininkas ant
ropologas, mokslų akademijos 
narys, prof. Talko Hryncevi- 
čius. Savo spausdintuose at
siminimuose jis patiekia kiek 
iš kur nežinomų faktų apie 
Griškevičių ir jo išradimą. 
Mat, pats Talko Hryncevičius 
buvo gimęs Ilguvoje, netoli 
Kauno, o savo jaunas dienas 
buvo praleidęs Kaune ir kai 
kurie senieji Kauno gyvento
jai jam štai ką buvo apie Gris 
kevičiaųs išradimą papasakoję:

Pasirodė, kad Griškevičius 
buvo ne tik aną knygutę para 
šęs, bet sulig savo brėžiniais 
rėdamas jį išbandyti ir kartu 
ir tokį aparatą pagaminęs. No 
žmonėms parodyti, jis vieno 
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h SUSI VIENUMAS
R LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OB AMERIJA
S DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALE ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

[
TURTAS VIR51JA $ 2.430.359,00

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

nuo gimimo dienos iki 60 metų
Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai.

1 Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais.

c Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:

J LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.
x 307 West 30lh Street New York 1, N. Y.
XT.~ XX..— XXZ2— ^2XK_L——XXZZZ-2:

’ VENTURA GARCIA CALDERON

Kondoro kerštas
, Niekad nemokėjau indėno išbudintti kojos spyriais. Ši

tą'liūdną meną panoro man parodyti vienam Perų uoste ka 
pitonas Gonzalez, turęjęs tokį gražų botagą su gabalėliu 
alavo gale ir botkotį su aukso kotu.

‘ — Gyvulys! — šaukė kapitonas, glostydamas donžu
aniškus ūsus. — Jie visi tokie niekšai. Jam buvau paliepęs 
pabalnoti arklius 5 valandą ryto, ir štai tamsta jį matai be
miegantį kaip paršą septintą išmušus. O aš turiu pasiekti 
Huarazą per dvi dieni.

Indėnas miegojo atviram ore, padėjęs galvą ant sune
šioto balno. Kapitonui sudavus koja prabusdamas pašoko ir 
svirduliavo. Niekad negalėjau patirti, ar baudžiami jie žiūri 
į prus perpykę ar nusižeminę. Bet jam truputį sugaišus pa
busti šitam kasdieninių jo skausmų pasauliui, karininkas su
čaižė botagu jam per veidą. Indėnas ir aš suvirpėjome, — 
jis dėl kraujo, kuris kaip ašaros riedėjo per veidą, aš — dėl 
to; kad tebenešiojau savyje sentimentalius studento prieta
rus. Sulaikiau šito energingo žmogaus ranką ir apsaugojau 
nt/o antro smūgio.

- — Burbule! — kartojo budelis, žiauriomis akimis žiū
rėdamas į mane. — Taip su šitais laukiniais reikia elgtis. 
Tamsta nežinai, daktare.

Kapitonas Gonzalez man suteikė daktaro laipsnį, kaip 
pamatė mano žvilgančius batus, mano naują pončių, kurio 
d at nebuvo užgrūdnię vėjai, ir tą nekaltą limeno gailestin
gumą. Vakar vakare išlošęs iš manęs vienoj menkoj uosto 
kavinėj penkis peruviškus svarus, mane priėmė su tėviška 
šypsena, sakydamas: — na, tai vyksime kartu liki Huarazo, 
mario daktarėli. Pamtysi, kiek tamstą prilinksmins tas mano 
žaltys niekšas indėnas, kiekvienoj lūšnoj turįs po kūmą, Pe
reitais metais tarnavo pas mane, ir dabar prefektas, mano 
draugas, man atsiuntė, kad būtų pas mane kaip kareivis tar- 
na'š. Jis bijo šito mažyčio botagėlio!

Ilgą laiką gėrėjaus šituo gražiai supyntu „botagėliu“, 
kurio galas pasibaigia švino kulka. Nenuostabu, kad gyvu
lių ir indėnų šonams tai buvo tikra pabaisa. Užeigos kieme 
vėl suskambėjo karingas balsas:

-■ — O kur juodas kailis, šunsnuki? Jei nepasiskubinsi, 
gausi paragauti skanaus daikto.

r. — Jau nešu, ponuli.
Indėnas įsmuko į arklydę, jieškodamas kailio ir dingo 

sveikas. Praėjo dešimt, dvidešimt, trisdešimt minučių, ku
rios tolydžio augančio crescendo iššaukė sprogimą įvairiausių 

keiksmų: Dievas ir Motina Švenčiausia maišėsi kapitono lu
pose su vietiniais keiksmais, kaip kalnų raganų apeigose. 
Bet kareivis ir nepakeičiamas palydovas nebuvo surastas vi
sam uoste. Dėl to kapitonas Gonzalez išvyko vienas, paskel
bęs būsimas bausmes ir nelaimes.

— Nevyk su kapitonu. Jis tikras barbaras, — man pa
tarė viešnagės savininkas. Pasiteisinęs turįs dar šį tą nusi
pirkti, pasilikau. Dvi valandi vėliau, bebalnojant mano pui
kią mulę, iš kažin kur išlindo dulkėta, ištaršytais plaukais 
galva, kuri sušnabždėjo:

— Jei nori su tavim, ponuli.
— Kur nenorėsi! — Tai buvo dingęs ir baustas indė

nas. Ištisą valanda aš taip pat jieškojau vadovo, kuris ma
ne pravestų per klaikias kalnų vietas ir nurodytų trumpiau
sią kelią besirangantį tarp bedugnės ir uolų, kurį per kelias 
akimirkas galėjo sunaikinti smarkios liūtys ar nuo viršūnių 
akmenų slinkimas.

Sutikau, nesiderėdamas dėl kainos. Indėnas laužyta 
kalba man paaiškino, kad jį rasiąs prie miestelio vartų. Su
stojau prie vienos lūšnelės išgerti matės su čiča, kuri taip 
pakelia noutaiką. Jį pamačiau atjojant ant aptrinto arkliu
ko, tačiau daug linksmesnio, nei mano iškilminga mulė. Ir 
neištaręs žodžio, šitas Apvaizdos siųstas vadovas rodė man 
kelią, vesdamas kalnagūbrių takais. Kai saulė negailestingai 
kepino vidurius, jis pasiūlydavo man čia gaivinančios čičps, 
čia pagruzdintų kukurūzų. Turiu prisipažinti, kad, nakvoda 
mas pakelės lūšnelėj, niekad nebūčiau sugebėjęs pasidaryti 
sau iš pončiaus ir balno tokį minkštą guolį, kaip kąd turėjau 
tą naktį.

Bet kitą dieną kelionė virto dar labjau ypatinga. Pa
slankus ir nusižeminęs, kaip visuomet, mano bendrakelei
vis, pernelyg dažnai sustodavo prie kiekvienos pakelės lūš
nos durų, lyg klausdamas naujienų savo1 saldžia keČua kalba. 
Indėnės, paduodamos stiklelį čičos, atidžiai į mane žiūrėjo, 
ir jų akyse tariaus matąs netikėtos simpatijos ženklus. Bet 
kas gali atspėti, kas dedasi tų skriaudžiamųjų vergių sieloje? 
Du ar tris sykius vadovas pravėrė lūpas, savo vaikiška kal
ba papasakodamas nuotykius, kurie pasibaisėjimu nupurto ke 
leivį. Išgalvotos pasakos apie keleivius, kurie nuvirsta į be
dugnę dėl to, kad staiga nuplyštą gabalas uolos nuo kalno. 
„Ten matot, ponuli, gilioj bedugnėj upelio putomis nuplau
tus kaulus“.

Nenorėdamas prisipažinti, pradėjau jaudintis. Vakarais 
Andai atrodo milžniški pilki kapai, ir kyląs rūkas iš violeti
nių augštumų į dantuotas snieguotas viršūnes, mane melan
choliškai nuteikė. Einąs pašoniais milžniškų kalnų uolose iš 
kaltas kelias, toks artimas mirtį saugojančiom prarajom, ro

dėsi, veda mus, kaip senovės šventose alegorijose, į kažkokią 
baigią vietą. Bet pats indėnas, kuris drebėjo nuo botago 
smūgių, buvo vikrus kaip akrobatas, ir, švelniai laikydamas 
ųž ausų, vedė mano mulę, kuri, bedugnės akivaizdoje persi
gandusi, nenorėjo eiti. Taip paėjėjus vieną valandą, apsinuo
gina dirgsniai, ir kaip peiliais raižąs kalnų vėjas veda iš 
proto. Jau kondorai įprasti augštųjų viršūnių gyventojai, 
pralėkdavo taip arti pro mane, kad jų sparnų sukeltas oras 
degino man veidą ir matydavau jų piktas akis.

Prisiartinom prie siauro tarpeklio, iš kur galėjau ma
tyti rudoj kalnų grandies monotonijoj gelsvėjančią augštymą 
su pasišiaušiusiais niūriais kaktusais,

■— Tu palauk, ponuli, — staiga sušvogžtė vadovas ir 
išnyko kaip žaibas.

Veltui jo laukiau, likau su atsistojusiais ant galvos plau
kais. Apčiupinėjau revolverį pajuostėj, balsu drąsindamas 
abejojančią mulę, kuri, pavėjui pastačiusi ausis, kaip vėt. 
rungė matavo pavojų ir girdėjo mirtį. Smarkus ir gilus triukš 
mas nuaidėjo kalnuose. Kaž kas nukrito nuo augštumoh. 
Staiga kokių penkiolikos metrų atstu nuo manęs pralėkė rai 
tyta virtinė kondorų ir tada aiškiai, nes buvau prijojęs prie 
kelio pasisukimo, pamačiau su triukšmu ir dulkėm krintant 
tamsią masę, žmogų, gal būt arklį, kuri krauju nudažė kal
nų iškišųliųs ir apačioj putojantį upelį. Pasibaisėjimo su
krėstas, laukiau, kol kalnai keturis ąr penkis sykius atkarto
jo tą mirtiną kritimą. Milžiniški rudi sparnai plasnojo ties 
lavonais,

Daugiau, nei paprastai nusižeminęs, slinkdamas paslap
čiom, Štai pasirodo mano vadovas ir, ėmęs mano mulę už ka
manų, šnabžda skausmingu balsu, lyg atsidusdamas:

— Tu matei, ponuli, kapitoną.
— Kapitoną? — Prapločiau apkvaišusias akis. Indėnas 

mane žvalgė nieko nesakančiu žvilgsniu, ir man norint iš 
karto patirti daugelį dalykų, laužyta kalba paaiškino, kad 
kartais, ponuli, akiplėšos kondorai sparnu nustumia kleeivį į 
bedugnę. Panašiai bus atsitikę ir su kapitonu Gonzalez. 
„Vargšelis, ai, ai!“ Persižegnojo, nusiėmęs plačiabrylę skry
bėlę, įrodyti, kad šventą teisybę sakė. Burtininko mostais 
man parodė dižiulius paukščius, kurie jau dorojo auką.

Aš neklausinėjau daugiau, nes tai yra mano šalies pa
slaptys, kurias jo rasės žmonės nemoka paaiškinti baltajam 
žmogui. Gal būt tarp jų ir kondorų yra slaptas susitarimas 
keršyti akiplėšoms įsiveržėliams, kaip kad mes esame. Bet 
iš to nepalyginamo vadovo, kuris mane paliko prie Huarazo 
vartų, atsisakydamas nuo bet kokio atlyginimo, pabučiavęs 
man rankas, patyriau, kad neprotinga kartias gražiu botagu 
įžeisti nugalėtųjų rezignaciją.
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391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL

I
UC71 ji. C/l matvll'ir. 31 W. MVlNlKtAL..

CAPITOL FURNITURE CO., ’
0 Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų
S ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. : 
| Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra r 
8 krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.
S TEL.: LA 8621

Duodame ir kreditan t*
S

i'PARAMOUNT JEWELLERSUI
|S! |3| 363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 |

! : 78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI S *

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

g
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IŠ D. L. K. VYTAUTO K-BO VASARIO 15 D^ ŠERINIU 

KŲ SUSIRINKIMO 
nieji gyventojai Montreaiy į 
draugijas susirašę. Norėtųsi 
valdybos ir direktorių paklaus
ti, kaip galėjo karo metu vo
kiečių išvežti darbams, (ypa
tingai jaunimas) arba ir patys 
pabėgę nuo komunistinio tero
ro, pasiimti gimimo metrikus? 
O gal valdyba ir direktoriai ži
no, kokiu būdu galima iš Sta
lino valdomos Lietuvos persi- 
siųsti gimimo metrikus? Jei 
tokį tarimą darė, tai gal galėtų 
paaiškinti?. . .

Pirmiau klubo tarimas buvo 
kuris nusakė naujai įstojan- 
tiems, numatantiems per 40 
metų amž. pristatyti bent kokį 
dokumentą, rodantį, kad as
muo nesenesnis kaip 45 metų, 
arba liudininkus. Nes pagal 
konstituciją, klubo pašalpinėn 
draugijon priimami tik iki 45 
metų amžiaus, po 45 m. gali 
būti priimami tik specialiu nu 
tarimu. Man rodos, kad į klu 
bą ir šiaip jau nelabai tų nau
jųjų ateivių rašosi, ir klubo vai 
dyba turėtų rasti būdus, kaip 
jų daugiau prirašyti, nes drau 
gija tik tuomet gerai gyvuos, 
kuomet į ją įstos naujų ir jau
nų jėgų. • . Kas būtų atsitikę 
su senojom lietuvių draugijom 
Montreaiy, jeigu į jas nebūtų 
įstoję antros eilės ateiviai, to 
laiko vadinami „grinoriai“? 
Jos būtų visos išmirusios. Ke 
lėtas jų jau ir taip yra miru
sios.

Klubo valdyba visiškai nesi
vadovauja konstitucija. Klu
bo konstitucija nusako: Suvie 
nyti visus Montrealio lietuvius 
j vieną didelę šeimą, po vardu 
D. L. K. Vytauto Neprigul- 
mingo Klubo!

Šiaip iš nutarimų daugiau 
nieko nėra minėtino. Šėrmo- 
nai mažai jais domėjosi. Atsi
ėmė savo nuošimčius ir išny
ko. Kiek įsilinksminusių koks 
pustuzinis sėdėjo pirmose ei
lėse ir pirmininkui pranešinė- 
jant, tūpčiojo ir šimtu nuošim
čių viską užgyrė. Ar nebus 
taip, kad pirmininkas su drau
gužiais palaiko gerus ryšius, 
kad vieni kitus, kaip gaidys ge 
gutę, giria? Baigiant, norėtųsi 
įspėti Gargasą nesekti Vilkai
čio pėdomis, kurios buvo nuve

Šis susirinkimas buvo gana 
skaitlingas, nes šėrininkams bu 
vo mokami už šėrus-akcijas di
videndai. Šiemet buvo moka
ma 5 dol. už 25-kių dolerių 
vertės šėrą. Tai labai geras 
nuošimtis.

Klubo pirm. Jonas Gargasas 
pranešė šėrmonams, kad šie
met padaręs 14.000,00 dol. gry 
no pelno, ir pasigyrė, kad jis 
pagerino biznį. Jo teigimu: 
„išmazgojome grindis, pridėjo 
me vieną patarnautoją, tvark
darį, ir sumažinome stėdžių, 
tuo ir pagerėjo biznis“. Iš ša
lies klausant ir visą padėtį ži
nant, toks pirmininko išvedžio 
jimas atrodo gana juokingas. 
Atrodo, kad pirmiau tų daly
kų nebuvo.

Ištikrųjų gi, prieš dvejetą 
metų klubo pirm. D. Narkeliū- 
nas su tuometine valdyba įve
dė klube naujos rūšies biznį, 
vadinamą „kabaretą“. Žinoma, 
tai buvo ne mažas darbas. Rei 
kėjo pakeisti klubo patalpas vi 
duje ir turėti gerą susižinoji
mą su likerių pradavinėjimo 
prižiūrėtojais, kad naujos rū
šies bizniui 
Kas buvo 
įgyvendinta, 
biznis eina gerai, 
kreditas tenka jo suplanuoto- 
jams, o ne tam, kas jį savinasi. 
Deja, šitas klubo biznis yra ge 
ras tik klubo šėrninkams, o vi
siems lietuviams, tiek kultūriš 
kai, tiek patriotiškai, yra neti
kęs, nes iš klubo dabar pada
ryta grynai karčiama. Jokio 
lietuviško veikimo tenai nėra.

Bet grįšime prie susirinkimo 
ir tarymų.

Skaitant valdybos ir direkto 
riti nutarimus, vienas nutari
mas ytin rėžė ausin, kuris lie
tė naujai įstojančius klubo pa- 
šalpinėn draugijon, ir kurį šer 
monai entuziastiškai užgyrė. 
Tarimas skamba: „Valdyba ir 
direktoriai nutarė naujai Įsto- 
jantiems į klubo pašalpinę drau 
giją, pristatyti gimimo metri
kus; nepristačius laike šešių 
mėnesių, bus išbraukti iš drau
gijos ir įmokėti pinigai nebus 
grąžinami“.

Reikia pasakyti, kad šis ta
rimas liečia išimtinai naujuo
sius ateivius - dipukus, nors dusios į labai prastą padėtį, 
tas ir neseklbiama; nes visi se K-bo Šėrininkas.

be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
HCYMA MLONGINES
S BULOVĄ H OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

■V.:;-:—::, i

DANU IF -IkAZDAlTE
321 Oakwood Ave., Toronto, 10

GORDON’S BEAUTY SALON

nebūtų kliūčių, 
suplanuota, buvo 

ir dabar klubo 
Bet už tai

KAIP LIETUVIS SUSPROG
Atkelta iš 4 pusi.

Vienas toks „šlapias agen
tas“ pietaudavo mūsų žvalgy
bos vyr. būstinės valgykloje, 
tai buvo vabalo spalvos, ru
das, rimtas vyras, kurs net 
mums, jau įpratusiems j viso
kias žiaurybes, atrodė nejau
kiai. Grįždamas iš savo „misi
jų“ dažniausiai jis turėdavo 
dar vieną naują medalį savo ii 
goję atsižymėjimo ženklų ei
lėje. Iš to mes suprasdavoine, 
kad jo misija yra pasisekusi.

Nupasakojęs, kokiu tikslu
mu sovietų žvalgyba surenka 
slaptas žinias visuose kraštuo
se per ištisas armijas savo agen 
tų, Guzenko, sakosi, sykį pa
klausęs savo sekcijos viršinin

8

DINO SOVIETŲ ŠNIPŲ... 
ko Maskvoje, kaip tai yra, kad 
demokratijų kraštai nesuseka 
jų agentų, kai jų yra tokia dau 
gybė. Viršininkas atsakė: Mū 
sų jėga glūdi tuose skaičiuose. 
Jų valdžia pagauna vieną ir ti 
kiši jau „išaiškinusi padėtį“, 
tačiau devyni pasilieka nepa
gauti tęsti toliau darbo. Be 
to, daugelis mūsų svarbiausių 
agentų yra tokiose augštose 
vietose, kad vargiai kas gali 
juos įtarti išdavimu“.

Kai agentas, eprūpintas eks- 
pertiškai paruoštais dirbtinais 
dokumentais, yra apgyvendina 
mas užsienyje, nuo to laiko jol 
kiekvienas žingsnis yra seka
mas vyr. būstinės Maskvoje. 
Guzenko pasakoja apie vieną

TORONTO LIETUVIŲ KOOPERATYVAS „PARAMA” 
NARIAI IR ŠERAI.

Šio bankelio nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis ir lietuvė.

i ir jaunesni kaip 21 
asmens. Vienas šėras 

yra nustatytas 5 dol. Įstoja
masis mokestis — 25 centai. 
Norėdamas būti kooperatyvo 
nariu, asmuo, turi įsigyti bent 
vieną šėrą. Bet gali jų turėti 
ir daugiau. Kooperatyvo val
dybos betgi nutarta, kad vie
nas asmuo gali jų turėti ne dau 
giau kaip 1000 šėrų t. y .už 
5.000 dol. ------- -- ' ’ ‘
rys turėtų šėrų, jis turi tik vie 
ną balsą. Čia pinigas nelošia 
tos rolės, kurią jis turi akcinė 
se bendrovėse. Kooperacijoj 
atiduodama pirmenybė asme
niui, o ne pinigui. Tuo ir ski
riasi kooperacinė bendrovė nuo 
kapitalistiniais pagrindais ak
cinių bendrovių, kur viešpatau
ja kapitalas.

Nariui išstojus iš kooperaty 
vo, šėrai grąžinami jam visoj 
pilnumoj. Už Šerus mokamas 
ir procentas, bet tik išvedant 
pelną gale metų. Kaip žinoma, 
pareigūnų darbai yra apdraus 
ti. Kiekvienas valdybos na
rys tuo atžvilgiu yra apdraus
tas 1000 dol. sumoje. Jeigu 
kuris nors valdybos narys pa 
darytų nuostolių bankeliui, 
draudimo bendrovė tuos nuos 
tolius padengia. Apdraustos 
yra ir paskolos. Tai Šerams 
dingti pavojaus kaip ir nėra. 
Ir šėrininkai už bankelio nuos 
tolius atsako tik savo Šerais. 
Įmokėjai 5 dol. ir esi laisvas 
nuo bet kokios atsakomybės.

Šėrininkas gali savo šėrus 
atsiimti bet kada. Valdyba ga 
Ii išmokėti juos ir toliau, bet 
turi teisės juos mokėti tik 60 
dienų praėjus nuo pareikalavi
mo dienos .

Šėrininkų privilegijos: tik 
o-ali laikyti bankely savo in

dėlius ir tik jie gali gauti ban
kely paskolas. Pašaliniai as
mens nei indėlių laikyti, 
paskolų gauti negali.

PASIPRIEŠINIMAS 
LŲ PROPAGANDAI.

Vasario mėn. pabaigoje 
nadoje lankėsi garsusis komu-

Gali būti 
'°' metu a si

•3

Nežiūrint kiek na-Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ;r kerpa niaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madieniua) galima susisiekti telefonu: OR 8081.
ĮOL:
— ........ i >> i i i i ■ i ... 1 11 i ... ■ i t i ■ i ■■ a i t!1 i ■ ■i i t i i...■Imi■•1 mix.i crax. ..... a i r x ■ * * r
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DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri
jungiu plytas, statau radiatorius, varidens apšildymo kros

neles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu klientams savo naują adresą:

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. J U O Z A P A I T 1 S

Maloniai pra esame!
| NAUJŲ „FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVEŽI-
| MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
| Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
I INFORMACIJA:

« vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai.
| DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOM O- 
| BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
| SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ 
I ĮVAIRŲ REMONTĄ.

| FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
? CHURCH MOTORS LTD
| 1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 G. orge St„TR 5151 ~ Ville Lasalle.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

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

t
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Ka-

nizmo apaštalas „raudųnasis 
dekanas“ iš Anglijos, Canter
bury Jonston, kuris Londone, 
Ont. ir Toronte bandė paberti 
propogandos apie sovietišką 
„pieno ir medaus“ kraštą.

Po nelauktos nesėkmės Lon 
done, kur vietiniai studentai 
nušvilpė 
rengėjai, 
pasiruošė geriau: gatvėj prie 
Massey Hal patruliavo sustip
rinta Toronto policija, o salės 
vidury viešpatavo raudonųjų 
smogiamieji būriai, kurie kiek 
vieną pabandžiusi prieštarauti 
ną budėjo studentai, kurie telef 
Tik griežtai kieta policijos ap
sauga pajėgė išvengti didesnio 
susigrūdimo ir kautynių, nes 
gausingoje antikomunistinėj 
demonstracijoj toną padavė 
studentai ir įvairiataučiai trem 
tiniai.

Vienas kanadiečių prekybi- 
ninaks II pas. karo veteranas 
F. Faulkner, kuris dekano kal
bos metu norėjo gauti žodį ir 
dėl to raudonųjų buvo apstum 
dytas, pasipiktinęs raudonųjų 
taktika, griebėsi originalaus 
žygio. Jis savo iniciatyva iš
nuomavo tą pačią Massey Hall 
kovo mėn. 12 dienai, kviesda
mas Toronto visuomenę pasi
klausyti ir pasižiūrėti tikrąją 
Sov. Sąjungos medalio pusę. 
Jam į pagalbą tuoj prisistatė 
įvairių tautybių veikėjai ir taip 
pat kanadiečiai. Bilietų parei 
kalavimas labai didelis, nes kai 
kurios organizacijos užsakė net 
po 500 bilietų. Jo bute visą die 
nu priima užsakymus. Vienas 
nu priėmė užsakymus. Vienas 
draudimo įstaigos pareigūnas 
prisiuntė 100 dol. paramai, ki
ti pasiuntė įvairią pagalbą.

Viena svetimšalių grupė, at
rodo ukrainiečiai, pasisiūlė 
duoti keliolika vyrų jo asmens 
apsaugai komunistinių fanati
kų užpuolimo išvengimui, bet 
kanadietis nuo to atsisąkė. Jo 
tikslas yra ne kokia kova, bet 
išjudinti kanadiečius savo lais
vės išsaugojimui ir taip pat 
atitaisyti „raud. dekano“ so
vietiškos realybės iškraipymą.

ap.

„dekaną“, Toronto 
Taikos Kongresas,

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ t i U V Ė J A S

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairiu angliškų n vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigi.o. skoningai ir punktualiai.

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.

Tel. LL 9626.

gI
šnipą Skandinavijoje, kur jam 
žinių tiekėja buvo vietinė mer
gaitė, tarnavusi svarbioje val
džios įstaigoje. Išgauti jos 
bendradarbiavimą, sovietų 
agentas turėjo vaidinti „mei
lę“, įtikindamas mergaitę, kad 
jis yra „beprotiškai ją įsimylė 
jęs“. Pagaliau ta „meilė“ pa
siekė krizės — mergaitė parei 
kalavo, kad jis ją vestų, bet 
agentas turėjo žmoną Maskvo
je. Atsiklausęs, kas daryti, 
agentas gavo iš savo viršinin
kų atsakymą: „Tuojau vesk tą 
mergaitę. Mes pranešime ta
vo žmonai, kad sovietų intere
sai reikalauja, kad taip pada
rytum“.

Kai pats Guzenko buvo pa-

S

MAMERTAS MACIUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

NAUJAUSIOS MADOS.ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU 
(mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių. 

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.
(vienas blokas į rytus nuo De la ROCHE) 

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tek FR 9141; Res. tel. TU 6913.

skirtas į Kanadą, jo viršinin
kas kap. Kudriavcov pareiš
kė: „Kanados vyriausybei bus 
pranešta, kad jūsų pareigos 
yra ambasados sekretoriaus. Jū 
sų uždavinys yra tariant „skai 
tvti ir iškarpyti Kanados spau 
dą, ruošiant tezę apie Kanados 
kultūros kryptis”. Bet, žino
ma, jūs žinote, kokie yra jūsų 
tikrieji uždaviniai. . .”

Pakartojęs savo veiklą Ka
nadoje, jis prisimena, kaip 
jam ką tik atskridus į Kanadą 
ir su majoru Rovanovu skren
dant per Edmontoną, žiūrėda
mas į apačioje išsidėsčiusį nau 
ją miestą, majoras, atspėda
mas paties Guzenko mintį, pa
sakęs: „Įdomu, kur čia darbi
ninkai gyvena“, gi kitą sykį 
pats Guzenko, skrisdamas vir
šum Winnipego pamatęs di
džiulį fabriką, aplink kurį bu
vo labai daug automobilių, pa
klausė šalia sėdinčio kanadie
čio, ką tai reiškia, kad tiek 
daug mašinų ir pridėjęs savo 
spėjimą, girdi, turbūt šiandien 
tame fabrike vyksta didelė vai 
džios inspekcija. Kanadietis 
atsakęs „Why, those cars be
long to the factory hands“. 
(Tie automobiliai priklauso to 
fabriko darbininkams). Guzen 
ko atsiminęs, kaip Maskvoje 
jiems aiškindavo, kokie mela
giai propagandistai yra tie i t 
nadiečiai, tačiau tokio begėdiš 
ko melo jis nesitikėjęs ir pas
kui visą laiką vengęs bekalbė 
ti su tuo kanadiečiu!

V VISIEMS LIETUVIAM- GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ •

D I R E K T 0 R I U S :
r

FUNERAL DIRECTOR

NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADeTI j

i ' AMherst 0694 2102 FULLUM ST. j

Mums bene įdomiausia jo pa 
sakojimų dalis bus ta, kur jis 
pasisako, kaip ir kada jis atsi
vertė ir metė savo bjaurią pa
reigą.

Mano nusistatymo pakiti
mas gavo savo lemiamą tašką 
vienoje Ottawos vaisių krau
tuvėje, sako Guzenko. Senas 
tos krautuvės savininkas lie
tuvis imigrantas sykį, visai ne 
paisydamas ten esančių pirkė
jų pradėjo žodžiais kritikuoti 
tuo metu valdžioje buvusią par 
tiją. „No damn chanse I vo
te for the Liberals again!” tas 
lietuvis sušukęs, (lietuviškai 
būtų „Tenelaukia, kad aš vėl 
balsuočiau už tuos liberalus!) 
Pradžioje mes labai išsigando
me jo drąsos, bet vėliau tas ne 
didelis žmogelis pasidarė gy
vas veikiančios demokratijos 
simbolis. Tai buvo greičiau
sia jis labjau nei kas kita, kas

paskatino mane j kelią, kurį aš 
greitu laiku pasirinkau.

Šiandien aš tikiu labjau nei 
kada nors, kad ką aš padariau, 
kad visas rizikas, kokias turė
jau, atlikau ir tebeatlieku, pa
skelbdamas demokratijoms so
vietų špionažo apimtį ir tiks
lus, yra vertingas darbas. Mi 
nisteris pirmininaks King buvo 
geras viešai pareikšti: „Jūs at
likote istorinį veiksmą. Pašau 
lio tautos yra jums skolingos“.

Guzenko straipsnį baigia to
kiu visiems įsidėmėtinu posa
kiu :

Vienas sovietų pulkininkas 
leitenantas Rogovas, sovietų 
šnipinėjimo direktorius Kana- 
doie, savo jausmus išreiškė 
grįžęs iš vieno šnipų mitingo:

„Aš negaliu suprasti tų žmo 
nių. Kaip jie gali išduoti tokį 
kraštą? Ko gi daugiau jie tu
rėtų trokšti?“. J. Pr.
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nors sudainuot, bet dėl laiko 
stokos jie dingo nuo scenos.

Po to vėl seka komedija, nes 
kvartetas ne vienam širdį su
spaudė ir buvo girdėtis gan 
rimtas ašarų plovimas. Tad 
Antanas Kučinskas, Vera Ku- 
činskienė ir Andrius Partikas, 
ištikro, visus vėl pralinksmino 
su savo „Burdingierius kombi 
nuoja“.

Po šito, didieji užleidžia see 
na mažiesiems, kurie viens po 
kito šauna lietuviškus eilėraš
čius. Reikia pastebėt, kad veik 
visi gimę čia, Kanadoj.

Pirmoji pasirodė Valytė Žu 
kauskaitė su „Vai sakė tai 
sakė”. Paskui Vitas Kučins
kas padeklamuoja: „Lietuvos 
atsiminimai“, Marytė Barkaus 
kaitė „Už Raseinių prie Duby 
sos“, dvi sesutės, Margie ir 
Elainė Stakėnaitės padoinuo- 
ja: „Tupi katins. . .”. Dekla
macijas užbaigė Lenis Kučins 
kas, pasakęs „Turi žąsins. . .” 

Po jaunųjų pasirodymo se
ka vieno veiksmo komedija: 
„Piršlys suvedžiotojas“, kurią 
parašė Benjaminas Rumšą.

Veikalą išpildė šie asmens: 
Antanas Kučinskas — Tarš- 
kalius, Irena Nakrošyte — 
Marcelė, duktė; Juozas Vait
kaitis — Petras, Tarškalių ber 
nas; Andrius Partikas — Alų 
tis Jonas, nevedęs ūkininkas. 
Justinas Anderson — Rago
žius, piršlys ir Kęst. Dubaus
kas — žydas. Grimas ir rūbai 
— Č. Jaugienės.

KILMINGAS 
d., šeštadieni, va 
Jūrų skautas, ly 
mergaičių, pasi-

Vasario 21 
kare, 7 vai., 
dimas dviejų 
rėdžiusių tautiniais drabužiais, 
atidaro minėjimą — įnešdami 
salėn Trispalvę. Valstybės vė 
liava buvo pagerbta Tautos 
Himnu. To vakaro įžanginį 
žodį tarė Tomas Andersonas. 
Po jo kalbėjo kun. P. Kairiū- 
nas, paragindamas visus lietu 
vius susitaikinti su Dievu ir 
tuo būdu pagreitinti Lietuvos 
kančių galą. Po to, pasakė tai 
dienai pritaikytą kalbą, A. P. 
Nevada.

Pasibaigus kalboms, prasi
dėjo gausi meninė dalis.

Pirmiausiai sekė patriotiniai 
eilėraščiai. Pirmąjį padeklama 
vo, visai netikėtas svečias iš 
Lethbridge, Vytautas Dubaus 
kas, pasakęs „Svetima pasto
gė“. Po jo sekė Vitas Neve
donskas: „Pirmyn j Kovą“ ir 
trečiasis — Algirdas Sniečkus 
padeklamavo: „Mano mylimi 
draugai“.

Kad žmonės nepradėtų 
plūst ašaromis ant scenos pa
sirodo dailiai pasirėdžiusį po
niutė ir padeklamuoja humoris 
tinį apsakymėlį: „Nutautėlė“. 
Jį atliko Antanas Kučinskas.

Po šio pokšto pasirodė vyrų 
kvartetas su Andrium Parti- 
ku, Juozu Vaitkaičiu, Vincu 
Žemaičiu ir Kęstučiu Dubaus
ku, kurie ryžtingai užtraukia: 
„Sutems tamsi naktužėlė“ ir 
„Močiute mano“. Nors žmo
nių katutės ir reikalvo dar ką

Komedija, kaip pirmas ban
dymas, pavyko neblogai. Nes 
publika šią komediją sutiko iš 
skėstomis rankomis.

Po vaidinimo seka tautiniai 
šokiai; „Noriu Miego“ ir „Suk 
tinis“ kuriuos išpildo jaunieji:: 
Marytė Barkauskaitė, Valytė 
Žukauskaitė, Vitas Kučinskas 
ir Vitas Nevedonskas.

Ir paskutinis meninės dalies 
punktas yra užbaigimas miš
raus choro, kuris sudainuoja 
dvi daineles; „Už jūrių marių“ 
ir „Ko liūdi berželi“. Chorą 
sudarė šie asmens: Amalija 
Barkauskienė, Vera Kučinskie 
nė, Česė Jaugienė, Andrius Par 
tikas, Juozas Vaitkaitis, Vin
cas Žemaitis ir Kęstutis Du
bauskas. Pianinu akompona- 
vo Irena Nekrošytė.

Vakaro oficialioji dalis buvo 
užbaigta „God Save The Que 
en“ ir Mažosios Lietuvos Him 
nu.

Salė buvo grūste prigrūsta 
ne vien tik lietuviais, bet ir sve

timtaučiais, kurie ištikro ste
bėjosi, kaip tokia maža sauje
lė lietuvių gali parengti tokį 
minėjimą.

Savaitė prieš minėjimą, bu
vo kalbėta apie Vasario 16-ją 
pro Calgario radiofoną, o se
kančią dieną, ta pati kalba bu
vo įdėta į „Calgary Herald“, 
dienraštį.

Reikia atvirai prisipažinti, 
kad Calgario lietuviai parengė 
puikią programą. Daug dir
bo ir pastangų įdėjo Irena Na 
krošytė su Kęstučiu Dubaus
ku parengė puikius pakvieti
mus ir ranka išpaišė apie šim
tą programų, kurios buvo pa
darytos tikrai meniškai.

Visas likusis vakaro pelnas 
buvo atiduotas į dvi vietas. 10 
dol. Raudonajam Kryžiui ir Ii 
kusieji 23,97 dol. buvo pasiųs 
ta Tautos Fondui.

Tad linkėtina Calgariškiams 
ir daugiau tokių kultūriškų va 
karų surengt. Pakeleivis.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO 
bet

Alberto Norkeliuno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

už /ao/ $1.000.00

KAS YRA STALINO ĮPĖDINIS...
kada Stalinas vedė karą, 
kovas valdė ir tvarkė S 
Sąjungą.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psi.
giai saugojo savo galvą niekur 
nedalyvaudamas, kad 1939 
mt, kada Malenkov buvo iš- 
linktas padaryti vieną nežymų 
pranešimą, 18-tąjam Partijos 
suvažiavimui, jo pavardė buvo 
ištikrųjų visai nežinoma vi
siems, išskyrus keletą augštų 
paritjos šulų. Dvejais metais 
vėliau Malenkov buvo paskir
tas į visų galingiausiąjį Sovie
tų Sąjungos Politbiurą. H-ra- 
sis pasaulinis karas galutinai 
iškėlė Malenkovą. Kada drau 
gas Stalinas pasidarė „genera- 
Jisimas“ Stalinas, tai jis perda 
vė ir pavedė daugumą savo gry 
nai partijos funkcijų ir daugu 
mą savo namų fronto darbų - 
- uždavinių — Malenkovui. 
Daugiau ir daugiau, tuo laiku,

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu 
ar perstatau: 

europietiškus ir vietinius ra 
dijo aparatus, patefonus, vi 

sų paskirčių automatus. 
Kintamos ar tiesioginės 

srovės motorus.
Be to, apimu namus pilnam 
instaliavimui ar pakeitimui 
srovės, duodu techniškus 

patarimus.
Skambinti telef. KE 10 

190 Wright Ave., Toron«.<>.

Brockton Tire & Radio Co.
INGLIS SKALBIMO MAŠINOS 

Automatiniai tankai vandeniui šildyti.
R. C. A. VICTOR TELEVIZIJOS APARATAI 

ELEKTRINĖS IR GAZINĖS VIRYKLOS 
RADIO APARATAI IR KITA

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. 
Ypatingas dėmesys Naujiems Kanadiečiams! 

1617 DUNDAS St. W. (kampas BROCK) OL 4253

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co

KAIP PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ
(Atkelta iš b pusi.) 

didelio Kauno jomarko metu 
staiga pakilo į orą ir lėkė prie 
pat žemės per galvas visų jo- 
markininkų. Tokiam neregė
tam milžiniškam paukščiui pa 
sirodžius, nusigando ir pamatę 
jį žmonės ir ypač gyvuliai. Pa 
sibaidę arkliai pradėjo sklai
dytis į visas puses ir ne tik vi
są jomarką išvaikė, bet ir dau 
gelį žmonių sužeidė.

Apie tai išgirdęs Kauno gu
bernatorius įsakė tuojaau tvar 
kos ardytoją suimti ir ištremti 
Į Sibirą. Norėdama savo vyrą 
nuo ištrėmimo išgelbėti ir vi
sus nusikaltimo įrodymus pa
slėpti, Griškevičiaus žmona, 
šiam su savo aparatu namo su

>♦

ŽEMAITIS SKRAIDĖ... 
grįžus, pasiėmė kirvį ir visą 
aparatą sukapojo, o paskui ir 
sudegino.

Nepavyko rasti medžiagos 
apie tai, koks iš tikro buvo 
Griškevičiaus likimas, bet yra 
tikrai žinoma, kad jis daugiau 
jau naujų bandymų oran pa
kilti nedarė ir tuo būdu Lietu
vos „aviacija“ daugiau kaip 50 
metų visiškai apmirė. Žino
ma, vargu ar šis Griškevičiaus 
išradimas būtų galėjęs praktiš 
kai išsivystyti, tačiau jis mums 
rodo, kad ir šioje, grynai tech 
nikos, srityje ir lietuviai būtų 
galėję gal ne mažiau už kitus 
nuveikti, jei anais laikais būtų 
turėję kitas politines sąlygas.

(„Darbas“).

,01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. ; 
s patarnavimas vi sose draudimo srityse. ( 

Agentūra atstovauja 8 -as iš rimčiausių draudimo b-vių. į 
5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.

Telefonas: CL 2363

a .ui per
® Sąžiningas
$ Agentūra a
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MERCURY RADIO & APPLIANCE CO. I
Tel. LO 6216
970 COLLEGE Street, TORONTO.

TELEVIZIJOS IR KITŲ ELEKTROS 
REIKMENŲ

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

g
I
į; C. Halpin Funeral Home Reg’d

Laidotuvių Direktorių

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM «
v)

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

General -G E- Electric
JŪSŲ VYRIAUSIA BŪSTINĖ

Gerard Cool Alcide Blais,
4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av„ Ville Lasalle.

YO 3323 TR. 7849.

Pirmoji GYVYBĖS DRAUDIMO kompanija Amerikoje 
geriausiomis sąlygomis draudžia

GYVYBĘ, LIGAS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS.
Gyvybės apdraudimas yra geras pinigų taupymo būdas.

Apsidraudžiamųjų sveikatą be atlyginimo patikrina 
DR. ANTANAS PACEVIČIUS. .

Visas informacijas nemokamai teikia ir draudžia 
agentas APOLINARAS SAKEVIČIUS.

Įstaigos telefonas EM 48154, namų LL 8929

The Mutual Life Irsurance Company
of New York

50 KING St. W., TORONTO, Ont.

Utt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'

APLANKYKIT ir PAMATYKIT NAUJAUSIUS 
ULTRA - VIZIJON TELEVIZIJOS APARATUS 

MŪSŲ KRAUTUVĖJE

Aiškiausi vaizdai televizijoje

25 metai Elektros Reikmenų Prekyboje.

DR. K. Z\ M.W1 1E\E
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

:s Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 
laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

RŪTA
Toronte naujai atidaryta lietuviška rūbų krautuvė RŪ

TA, kurioj galima gauti moterims, vyrams ir vaikams 
kojinių, baltinių, viršutinių rūbų bei įvairių smulkmenų 

Maloniai prašoma atsilankyti,
sav. JADVYGA ir JUSTAS PIKŠILINGIAI. 

Telef.: WA 0851 Toronto, 907 Dundas St. W.
II........  . — _ —

........................................... ............ *........... ............. ........
................. . ...... . ...... .. rfr 

| „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“

Amerikoje galima gauti:
« Lietuvių knygynas, 3322 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.
« A. Paliulis, 159 Washington Ave., Waterbury, Conn.
| ’tPIM ‘9T lIOj;aa ‘ is ųiSZ-9061 ‘„bSuuom“ ‘eznej

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, IL
GAMETIS PATYRIMAS ; DIDELIS MEDŽIAGŲ PA
SIRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI:

MR. JURGIS EIDUKEVIČIUS
374 Barton Street E., Hamilton, Ont.
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

F. N. Prebble
REAL ESTATE

1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO 
JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO 
SAVYBES: HOTELIUS, BIZNIUS, NAMUS, FAR
MAS, PRAŠOME KREIPTIS PAS LIETUVIUS — 

PARDAVĖJUS:

J. Rukša-VL. Jankaitis
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

sįjjg

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

:-3
zuiintiiui aaaaaaiii ■ mi mini

I
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS
Priimu moteriškų ir vyrišk1 rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamo^.

1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, 

„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 

ir dažo plauli’us, daro galvos ir veido masažus.

I
; Margis Vaistine I
; JONAS V. MARGIS — VAISTININKAS į 
> 19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
; Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para- » 
; šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa « 
; me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, » 
> ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų d 
r vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir tt. >> 
Į Telefonas MU 9543. Valandos 9 a. m — 9 p. m. g

uttuttitttitmuttntttnttutttntmtntttMtttKZittttttitttttttttttttttttttttttntttttttt-. STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias 
brangenybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. i

( Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. i

H TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS :: 
| K on trak torius K. TRUMPICKAS | 
|| Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. •• 
H Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau jį 
|| jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- H 
|| mui iki dvejų metų.

Dėl informacijų ar įrengimu prašome kreiptis: 
:| TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 g 
H HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035. 
btttttittttnwtttnxztittttnttttinntuttttitnHttnHtiitnnttittttttttttttttnntiuttzst >

Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto. 
Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

DE LUXE CLEANERS
Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.

1 Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.
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HAMILTON
VYDŪNO PAMINĖJIMAS HAMILTONE

Koncertą numatoma surengti 
reprezentacinio pobūdžio (pa
kviečiant kanadiečius) — Ro
yal Connaught Hatel salėje.

SU REKO

Hamiltono Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugija kovo 22 
d., 5 vai. po pietų „Dainavos“ 
salėje, 469 Bay St., ruošia žy
maus lietuvio filosofo V. Vy
dūno 85 metų gimimo, jo kū
rybos ir mirties minėjimą. Vi
sos kitos organizacijos yra ma
loniai prašomos tą dieną ne
rengti jokių parengimų, bet 
skaitlingai dalyvauti Vydūno 
atminties pagerbime. Vydūnas 
yra visų lietuvių didelė asme
nybė.

Ypatnigai yra prašomi jau
nimo organizacijų atstovai da
lyvauti šiame parengime. Mes 
norime matyti skautus, šešta
dienio mokyklos mokinius ir 
lietuvių jaunimą, kuris lanko 
vietos anglų ir kitų tautybių, 
mokyklas.

Nepamirškite visi tos die
nos ir valandos! Tėvai ir moti 
nos tą dieną ateikite su vai
kais.

Mažoji ir Didžioji — Viena 
Lietuva!

MLBDH Skyrius.
PIRMASIS PABALTIEČIŲ 
KONCERTAS.

Vasario mėn. 21 d., šeštadie 
nį, Hamiltono Konservatorijos 
salėje (126 James S. — netoli 
CPR stoties) rengiamas yra 
pirmas pabaltiečių koncertas. 
Lietuvius atstovaus Liet. op. 
sol. Pr. Radzevičiūtė. Bilie
tai po 1,25 dol. — vaikams 0,50 
st. Pradžia 8 vv.

ČIKAGOS DAINAVOS 
ANSAMBLIS,

kuris atvyksta į Kanadą ir ba
landžio mėn. 11d. duos kon
certą Toronte, sutiko taip pat 
priimti ir KLB Hamiltono ap. 
valdybos kvietimą koncertuo
ti Hamiltone. Dainaviečių kon 
certas šioje kolonijoje įvyks ba 
landžio mėn. 12 d. sekmadie
nį. Su ansambliu atvyksta taip 
pat ir col. St. Baranauskas.

numatytas 
mėn. 28 d.

Danray Shoe Store
DĖMESIO!

Naujai atidarytoje Batų Krautuvėje.
1229 DUNDAS St. W. (netoli Lietuvių Namų).

g
.JI. TT . .......%z.

H DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BATŲ.

Dr. Roman Pniewski

P. SIDLAUSKAS

Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse 
klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 :
Į ■ I

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. j

4.

5.

RYŠIUM 
LEKCIJOMIS
HLDMT Aukuro 
vaidinimas iš kovo
(šeštadienio) nukeliamas yra į 
sekmadienį, kovo 29 d.

UŽREGISTRUOTI 
PARENGIMAI

KLB Hamiltono ap. valdybo
je yra šie:
1. balandžio 11d. LKM D-jos,
2. balandžio 12 d. KLB Hamil 

tono voldybos — Dainavos 
koncertui,

3. gegužės 2 d. KLB Hamilto
no ap. v-bos (šokiti vak.), 
gegužės 9 d. TFondo Ha
miltono sk. — metinės, 
Gegužės 23 d. HLDMT Au
kuras,

6. birželio 7 d. KLB Hamil
tono ap. gegužinė,

7. birželio 28 d. TFondo Hamil 
tono sk. gegužinė.

KOVO 
nuolatiniam 
USA išvyko Aukuro aktorius 
A. Šalčiūnas. Stotyje, šį buv. 
veiklų Hamiltono lietuvių ko
lonijos narį, išlydėjo gausus 
būrys aukuriečių. Linkime mie 
lam buv. hamiltoniečiui Dėdės 
Šamo žemėje sėkmės įsijungi
mo į visuomeninį ir pamėgtąjį 
scenos darbą! Kbr.

MĖN. 10 D.
apsigy.venimui į

PAJIESKOJIMAI
— Jieškau Prano Simanavi

čiaus, gimusio Raseinių ap., 
Bliūdžiu kaime, Šimkaičių vals 
čiuj, atvykusio Kanadon prieš 
27 metus. Jieško Julius Gri
mas, P. O. Box 284, Nerwich, 
Ont.

•'••••a ittrriiiiiaiiiiiiiiiiiliiiaiiaiitrritrirTriiaiiaairaatii'iimatiii
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: LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ i 

JŪSŲ PATARNAVIMUI.
PRAŠOME APLANKYTI.

; 7730 Brodway St. (kampas 8 Avc.).

į V i I 1 e L a s a I I e.
Ą GAURV8 Telefonas: HE 0100

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

t Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

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

Tel. TR 8351. į

Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.}

$

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FPONTENAC ST Ųrie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplaus1'-
SAV. JUOZAS l AUR1NA1T1S.

Visų rūsių maisto r>roduh tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kam- 'a»arnaiiiu sunkvežimiu. Į

J Lietuviška motery kirpykla
J DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA-

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

| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

į

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCo.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

REAL ESTATE
1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto.

Pirkdami ar parduodami Namus pasitarkit su mumis) — 
mielai jums patarnausimi

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUGŠTOS KAINOS.
288—6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDR" UDEJAS

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

Skambinkite telefonu arba užeikite: a!
Antradieniais ir ketvirta- 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. \ 

3664 St. Famille St. V 
Tel. HA 6708 Montreal,Que. £

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

t:::::::::::::::::::::::::::::::: s g
|Jį f /j JL S

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

gražesnę išvaizdą.

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

me į namui.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti Lietuviškai.

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P T G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
«eštadienia.is — visą dieną.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

i: PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ. j

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU. j
: Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022 į
i 1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester) 
; MONTREAL |

L O N D O N, Ont.
SUDARYTAS ŠALPOS FONDO KOMITETAS

Pernai Londono lietuviai tik 
rai gausiai sušelpė tautiečius, 
pasilikusius Vokietijoje, nes 
prie Apylinkės valdybos veikė 
veiklusis šalpos skyrius. Jis 
bene vienintelis Kanadoje, pro 
porcingai imant, pasiekė lokių 
gražių vaisių. Dabar Londo
ne sudarytas Apylinkės Šalpos 
fondo Komitetas, į kurį pakvies 
los visos Londono kolonijos lie 
tuviškos organizacijos. Linkė 
tina ir šiemet šalpos komitetui 
taip pat didžiausios sėkmės ir 
ištvermės.

— Įvykusiame apylinkes na 
rių susirinkime labai atidžiai 
diskutuotas solidarumo mokes 
čio klausimas. Pareikšta pagei 
davimas, kad, ypač mažoms ko 
lonijoms, Krašto V-ba neimtu 
77% % surinkto solidarumo 
mokesčio. Iš 22%% likučio to

Atkelta iš 2 psi. 
tvirtovės, kuri buvo pastatyta 
prie Lake Athabaska. Jis nu
vyko iki Great Slave Lake ir ta 
da pakeisdamas savo kryptį į 
šiaurę, sekė Mackenzie upę, 
kuri nešioja jo vardą, iki jos 
intakos. Iš Whale Island prie 
Mackenzie intakos jis pamatė 
Arktikos vandenyną.

Kanados vakarinis krantas 
buvo tuo tarpu aplankytas dvie 
jų didelių jūreivių - tyrinėtojų 
kapitono James Cook ir kapito 
no Gearge Vancouver. Šie abu 
buvo ištyrę Pacifiką. Macken 
zie, kuris turbūt buvo smulkme 
niškai išstudijavęs Cook ir 
Vancouver keliones, 1793 me
tais nusprendė pasiekti Pacifi 
co vandenyną sausuma.

Keliaudamas palei Peace Ri 
ver jis pasiekė kalnyną ties Fra 
ver upe, kuria jis sekė maž
daug iki dabartinio modernaus 
miesto Quesnel. Jis sužinojo 
iš indėnų, kad keliauti toliau ne 
įmanoma ir jis nusprendė ke
liauti į vakarus. Jis keliavo pa 
lei Bellacoola iki jos intakos, 
kurią jis pasiekė 1793 m. liepos 
m. 20 d.

Po dviejų dienų jis pasiekė 
savo kelionės tikslą prie Dean 
Channel ir nuo jo viršūnės jis 
pamatė Pacifiko vandenyną. 
Šio įvykio prisiminimui Mac
kenzie įrašė sekančius trumpus 
žodžius plokščioj uoloj—„Alex

W. A. L E N CK I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

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

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty 
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos 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. 1L=$ 6.50~
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo,

5
3
1
1

sv. baltų kv. milt ų 
sv. gr. kiaul. taukų 
sv. šokolado 
sv. kavos

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

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos_________
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95

sv. rūk. lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. marmelado
sv. deg. kavos

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

4
2 
2
2
1

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

las. Po pamokslo — išpažin
tis.

22 d., sekmadienį, 9 vai. ry
to lietuvių pamaldos ir pamoks 
las. Prieš ir po šv. Mišių dar 
bus klausoma išpažinčių.

Kun. Pr. Jokūbaitis.

kios kolonijos ne ką galėsian
čios nuveikti. Mažutėse koloni 
jose pramogos ir parengimai 
neduoda veik jokio pelno. To
dėl solidarumo mokestis joms 
yra vienintelis didesnis paja
mų šaltinis.

— Dalis Londono lietuvių, 
namų savininkų, iškėlė reikalą 
— įkurti namų savininkų drau 
giją, kurios pagrindinis tikslas 
būtų ekonominis. Iškeltam su 
manymui vystyti išrinkta 3 as 
menų komisija.

— Londone įvykusio solisto 
Verikaičio koncerto aprašyme 
įsibrovė nemaloni korektūros 
klaida: vietoje „su nemažesniu 
įsipūtimu solistas padaina
vo. . .“ turi būti: „. . . su nema 
žesniu įsijautimu solistas pa
dainavo italų kompozitorių kū 
rinius“. L. E-tas.

RODNEY Ont.
REKOLEKCIJOS IR LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Rodney ir West-Lorne apy 
linkių lietuivams katalikams 
bus rekolekcijos, West-Lorne 
parapijos bažnyčioje, šio mėn. 
21 ir 22 dd.

21 d., šeštadienį 7 vai. va
karo, minėtoje bažnyčioje bus 
vakarinės pamaldos ir pamoks

ander Mackenzie from Canada 
by land, 22 July, 1793“. Rei
kia pažymėti, kad ši uola yra at 
rasta ir įrašas yra sutvarkytas.

Rockies kalnyno tyrinėjimas 
buvo tęsiamas Simon Fraser’io 
ir David Thomson’o kas pade 
jo susidaryti aiškų vaizdą apie 
vakarinę pakraščių sritį. 1849 
—21 Sir Franklin suteikė dau
giau žinių apie Kanados Arkti
kos sąsiaurį. Jo ekspedicijai ne 
sisekė ir jie turėjo apleisti lai
vus po to, kai jie buvo uždaryti 
ledais maždaug dviem metams 
ir jų galutinis likimas yra ne
žinomas.

Garbė pirmam perplaukti 
šiaurės vakarų sąsiaurį teko Ro 
aid’ui Amundsen'ui, norvegui 
tyrinėtojui, kuris tai atliko 
1903 metais, įrodydamas, kad 
tai galima, bet palyginamai tai 
yra bevertis dalykas. 1947 m. 
Karališkos Kanados Raitosios 
Policijos aprūpinimo laivas St. 
Roche perplaukė šiaurės vaka
rų sąsiaurį iš vakarų į rytus, 
kas iki šiol dar nebuvo padary 
ta ir tuo padėjo paskutinį taš
ką prie šiaurės vakarų sąsiau
rio. (CS). 
k- ■ ■■ -----------XX— ---------- n

PADĖKOS
Lethbridge Lietuvių Bend

ruomenei ir atskiriems priete- 
liams, o ypatingai ponui St. 
Pulkauninkui, kaip neunilsta- 
mam lietuvių bendruomenės, 
Lethbridge skyriaus veikėjui 
ii' Tautos Fondo atstoyui, šir
dingiausiai dėkojame už taip 
gražiai surengtas mums išleis 
tuves š. m. II. 27 d. ir jūsų 
pasakytus linkėjimus, persike! 
liant mums iš Lethbridge gy
venti į Calgary.
Valeiija ir Juozas Dubauskai.

Jono LADYGOS 
baidų 

studijoje 
ARTIS“M

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
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.
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momt^real
SUSIRINKIMAS LIETUVIŲ NAMŲ PIRKIMO REIKALU

Šį sekmadienį, kovo 22 die
ną, 12 vai. 30 minučių (tuo
jau po pamaldų) Aušros Var
tų parapijos salėje, 377 Willi- 
brord Ave, Verdune, šaukia
mas visų Monteralio ir jo apy
linkių lietuvių susirinkimas 
Lietuvių Namų pirkimo reika
lams aptarti ir padaryti svar
bius sprendimus.

Su parduodamųjų namų sa
vininkais išsiaiškinta, kad na
mai 208—210 Duluth gatvėje, 
yra tikrai parduodami (yra ir 
daugiau panašių namų parduo 
dama). Jie yra, kaip daugelis 
jau galėjo įsitikinti, visai gera
me stovy, gražiai atrodo iš iš
orės ir viduje. Jų dydis ir ap
imtis, visų įsitikinimu, yra 
Montrealio lietuviams visai 
tinkantys. Vieta labai gera, 
nes pačiame miesto centre, 
lengvai pasiekiami iš visų mies 
to apylinkių ir jo dalių. Namai, 
nupirkus, tuojau galima nau
doti, pardavus iš vidaus suo
lus.

Inžinierių jie apžiūrėti ir ras 
ti tvirtais ir patvariais ilgiems 
laikams. Tai visiškai sutampa 
su žiniomis, gautomis iš mies 
to savivaldybės inžinierių, ku
rie yra konstatavę, kad namai 
tinka viešam naudojimui.

Pagaliau, visi esame įsitiki
nę, kad lietuvių Namai vi
siems Montrealio lietuviams 
yra būtinai reikalingi. Jie da
bar lygiai reikalingi ir parapi
joms, nes parapijinės salės su
varžytos visiems laikams (tai 
yra geras Arkivyskupijos pa
rėdymas, nes bažnyčios užda
viniai nesiderina su šokių salės, 
arba ir dar prasčiau, uždavi
niais).

Lietuvių Namai būtini vi
siems lietuviams telkti į vieną 
lietuvišką kultūringą šeimą; 
reikalingi lietuvių jaunimui, 
kad jis turėtų jaukią savo lie
tuviškoje aplinkoje sueigą; rei
kalingi kultūriniams parengi
mams; reikalingi visokiems su 
buvimams — „siurpraizams“, 
„šaueriams“ ir visokioms kito
kioms staigmenoms ir nestaig- 
menoms, kaip vestuvės, trau- 
riniai minėjimai, sportiniai pa
sirengimai, meno ansamblių 
repeticijos, skaitykla ir tt. ir tt.

Todėl visi patriotingi ir są
moningi lietuviai, turėtų turė
ti ne tiktai gražius tikslus, bet 
tiesiog ir pareigą prisidėti prie 
siu namų pirkimo. Inciatoriai 
todėl tikisi, kad visi Montre
alio ir apylinkių lietuviai gau 
šiai dalyvaus susirinkime ir vi
si prisidės prie tų namų pirki
mo. Kai dalyvausime masiš
kai, tai ir po nedaug sudėję, 
surinksime didelę pinigų sumą.

Norima gi, kad namai būtų 
visuomeniški, visų lietuvių.

Pagaliau, argi Montrealio 
lietuviai pasirodys mažiau su
sipratę ir mažiau patriotingi, 
negu Toronto lietuviai, ypač, 
kad Montrealis niekam nenori 
užleisti pirmenybės, — jis bu 
vo visą laiką pirmaujantis, ar
gi jis norės tą pirmenybę kam 
nors užleisti? Tai tiesiog vi
sų mūsų ir garbės reikalas!

Todėl, visi nežiūrint nei įsi
tikinimų, nei religijų, nei kito 
kių skirtumų, — visi į susirin
kimą, nes Lietuvių Namai tu
ri būti visų lietuvių namai!
/ATVYKO Iš ARGENTINOS

Šiomis dienomis iš Buenos

(BRONIUS AMBAKAS 

SPECIALISTAS IŠ EUROPOS
H B UOKSŲ— BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
Įdėjime

MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.
Kreiptis vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal.

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

Aires atvyko į Montrealį Gilia 
ras Urbonas, kuris čia nori pa 
stoviai apsivyventi. Naujam 
montrealiečiui linkime įsikurtti 
Montrealy geriau, negu Bue
nos Aires.
. VYDŪNO MINĖJIMAS .

Montrealy sutartas padary
ti kovo 29 dieną. Plačiau bus 
sekančiame n-ry. Dabar pra
šomi atsiliepti asmens, turį 
Vydūno raštų, knygų, kurios 
garantuotai bus gražintos: „N. 
L.“ red., 7722 George Str., 
Ville Lasallle, Montreal, telef.: 
HE 7920.

GAUTAS ATSAKYMAS Į 
REZOLIUCIJAS.

K. L. B. Montrealio Apylin 
kės Valdyba, Montrealio lietu
viškosios visuomenės, susirin
kusios 1953 m. vasario mėn. 22 
d. Plateau salėje paminėti 35 
metų Nepriklausomybės sukak 
ties, nutarimu, tos pačios sa
vaitės bėgyje pasiuntė priimtą 
ją rezoliuciją Kanados Ministe 
riui Pirmininkui ir Užsienių 
Reikalų Minisetriui. Gauti at 
sakymai iš Ministerio Pirmi
ninko ir iš Užsienių Reikalų 
Vice-Ministerio, kurio lašką iš 
tisai dedame:

„P. Pearson’ui nesant čia, 
aš norėčiau jo vardu atsakyti į 
Jūsų laišką, rašytą 28 vasario, 
kartu su kuriuo prisiuntėte Re 
zoliuciją, priimtą Montrealio 
Letuvių Bendruomenės Vasa
rio 22 d. Mes atidžiai perskai
tėme ir pasižymėjome Bend
ruomenės reikalavimą atitrauk 
ti iš Lietuvos teritorijos So
vietų ginkluotąsias pajėgas ir 
slaptąją policiją.

Aš taip pat norėčiau išreikš
ti Bendruomenei padėką už 
Kanados gyventojų ir Valdžios 
pastangų padėti lietuviams pa 
bėgėliams įvertinimą. Aš esu 
tikras, kad lietuvių kilmės nau 
jieji kanadiečiai bus vieni iš lo 
jaliausių ir pagarbiausių 
krašto piliečių“.

STAIGMENA 
PP. ALIŠAUSKAMS.

Kovo 14 dieną Villasalie- 
čiams, namų savininkams, pp. 
Onai ir Antanui Ališauskams 
buvo suruošta vedybinių su
kaktuvių staigmena. Casablan 
kos salėje susirniko apie 100 
asmenų, daugiausia kaimynų 
vilasaliečių, kurie sukaktuvinin 
kus gražiai pasveikino ir apdo 
vanojo vertingomis dovanomis. 
Subuvimo iniciatoriais ir ruo
šėjais buvo pp. Kirkus, pp. Kaz 
lauskai su dukra ir pp. Salalos 
su dukra.

Balius buvo puikus — links 
mas, turtingas ir gražiai pra
ėjo. Pp. Ališauskams giedota 
ilgiausių metų ir linkėta gra
žios sėkmės.

Primenama subuvimo daly
viams, kaad yra likę užmirštų 
kaliošų ir dvi sukeistos skry
bėlės, kurias prašoma pakeisti 
Ville Lasalle 6 Avenue 45 nr., 
telefonas HE 2619.

JUOZAPŲ VAKARIENĖ
Kovo 19 d. Montrealy yra 

tradicinės juozapinės. Vienos 
Juozapinės AV salėje jau at
švęstos kovo 1 d., kitos DLK 
Vytauto klubo yra paskirtos 
kovo 21 dieną. Sveikiname vi 
sus Juozapus ir Juozus!

šio

MONTREAL
REKORDINIS KNYGŲ 

UŽSISAKYMAS
P. J. Petkevičius, gyvenąs 

Pamaur, Ont., vienu ypa užsi 
sakė eilę lietuviškų knygų 
(Augštųjų Šimonių likimą, Už 
uovėją, Širvoką, Br. Domei
kas, Nusidėjėlę, Žemę, Ugnies 
pardavėją, Žemės rankose, Nak 
tis ant morų ir kt.) viso už 26 
dolerius. Prieš tai p. Petkevi
čius yra gavęs taip pat siuntinį 
leidinių. Tai yra pirmas toks, 
tokiai sumai, užsisakęs knygų 
iš „Nepriklausomos Lietuvos“. 
Jeigu taip visi mūsų tautiečiai 
nors dalinai, kaip p. Petkevi
čius, įsigytų lietuviškus. leidi
nius, tai mūsų literatūra ir mū 
sų kultūra klestėtų. P. Petke
vičiui atiduodami įvertinimo 
pagarbą, turėkime prieš akis 
jo pavyzdį.

MOKINIŲ KONCERTAS
E. Kardelienės muzikos stu 

dijos mokinių koncertas nusta
tytas balandžio 26 dieną, sek
madienį, 6 valandą po pietų, 
McGee salėje, Pine Avė 220.

K. L. B. MONTREALIO 
APYLINKĖS VALDYBA 

kovo 15 d. įvykusiame posėdy 
je nutarė įsteigti Švietimo ir 
Kultūros Reikalams Komisiją, 
į kurią pakviesti: Dr. H. Na- 
gys, K. Veselka, mok. A. Ali
šauskas ir iš Valdybos įeina 
Stp. Kęsgailą.

Ateityje komisiją numato
ma praplėsti pakviečiant dar 
porą asmenų. Valdyba.

JAUNIŲ RUNGTYNĖS 
su latvių jauniais krepšinin
kais įvyksta šį šeštadienį, ko
vo 21 d., 5 vai. 30 min. po pie 
tų, centrinės YMCA-os patal
pose, Park Ave 5550.

„TAURO” PARENGIME, 
įvykstančiame balandžio 15 
dieną, įdomią šokių programą 
išpildys B. Vaitkūnaitės šokių 
studijos mokinės. Parengimui 
grieš „Melodijos“ kapela, va
dovaujama muz. Piešines.
„TAURO” SUSIRINKIME, 
įvykusiame praeitą sekmadie
nį, buvo aptarta žiemos sezono 
veikla ir, kad nepasikartotų 
buv. klaidos ir klaidelės, nu>- 
tarta ateinančios žiemos sezo
nui ruoštis jau nuo pavaasario. 
Išrinkta nauja parengimų komi 
sija iš pp. Toliušio, Lukoševi
čiaus, Pauliaus ir Piečaičio.

PRANEŠIMAS
D. L. K. Vytauto N. Klubo 

Pašalpinės Draugijos mėnesi
nis narių susirinkimas įyyks 
kovo mėn. 29 d., įprastu laiku.

Šis susirinkimas atkeliamas 
ryšyje su Velykų švenčių su
puolimu su pirmojo mėnesio 
sekmadieniu.

Klubo Veldyba.
SERGA TAUTIEČIAI

Paskutiniu metu, besikei
čiant orui, daugelis tautiečių 
sirgo ir dar serga gripu-šal- 
čiais, kurie daugeliui pasireiš 
kia virškinamojo latako 
kimais.

DLJK Vytauto klubo 
pinės A. Girnis susirgo 
rėjo atsigulti į ligoninę.

Vilasalietis p. Škuda sergąs 
namie. Serganti ir Teofilė Smi 
tienė.

TORONTO
KANADOS LIET. MOTERŲ 

BENDRUOMENĖS
susirinkimas, įvykęs Liet. Na
muose kovo 15 d., nutarė nu
pirkti 4 Liet. Namų šėrus už 
100 dol. ir paaukoti muz. Gai- 
levičiaus vadovaujamu! chorui 
pianinui įsigyti 50 dol.

Dabar B-nės Valdybą suda
ro : p. Mankuvienė — pirm., p. 
Indrelienė — vicep., p. Jurkevi 
čienė — sekr., p. Rimbutienė^— 
ižd. L.

DR. VYDŪNO MIRTIES 
MINĖJIMAS

iš kovo 2 2d., kaip buvo skelb
ta, nukeliamas į kovo 29 d. 
Minėjimas bus Liet. Namuose, 
4 -vai. 30 min. Programoje: 
bus apibūdintas Dr. Vydūno 
asmuo bei jo veikla ir meninė 
dalis. Minėjimą rengia M. L. 
Bičiulių Dr-jos Toronto sk. ir 
Toronto skautai.

NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVĄ

ir visus kitus lietuviškus laik
raščius bei žuranlus galima pa 
siskaityti, nusipirkti ir užsipre 
numeruoti Toronto Lietuvių 
Namų skaitykloje ir spaudos 
kioske kasdien nuo 7—9 vai., 
savaitgaliais 7—11 vai. o sek
madieniais 1—3 vai.
IK
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D. L. K. VYTAUTO N. KLUBAS

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

Kovo mėn. 21 d. 7 vai. vakare

SAVO SVETAINĖJE

2159 ST. CATHARINE ST. EAST

RENGIA

JUOZŲ VAKARIENĘ
VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

sutrL

pašal- 
ir tu-
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Tokiuo pavadinimu pereitais 
metais ,Br. Lietuvyje“ buvo pa 
talpintas straipsnis, kuriame 
įrodyta faktais, kad be įšorinių 
nelaimių Lietuvių Tauta pama 
žu žūsta ir dėl stokos prieaug- 
liaus.

Tautos fizinį žuvimą pagrei
tina tautinės sąmonės mirtis, 
kuri tykoja paglemžti kiekvie
ną mūsų jauną atžalą.

Vienitelė patikimiausia tvir
tovė, kurioje mūsų vaikai gali 
būti apsaugoti nuo tautinės 
dvasios mirites, yra lietuviška 
mokykla.

Lietuvišką mokyklą išlaiky
ti ir suteikti jai klestėjimo są
lygas yra lietuviškos visuome
nės prievolė, lygiai, kaip jos 
prievolė yra gelbėti tautą nuo 
mirties. Ne vienų tėvų, ne mo 
kytojų, bet mūsų visų.

Be mokytojų ir kai kurių ki
tų asmenų pasiaukojimo lietu
viškos mokyklos išlaikymui dar 
yra reikalingos lėšos.

Toronto Lietuvių Maironio 
vardo Pradinės Mokyklos Tė
vų Komitetas, kreipdamas ypa 
tingą dėmesį į savos mokyklos 
išlaikymo ir sustiprinimo rei
kalą, visuomenės padedamas, 
ryžtasi reikiamas lėšaas sutelk 
ti. Pirmas žingsnis — pasinau 
dojimas antrąja bažnytine rink 
liava, kurią mūsų parapijos kle 
bonas maloniai pasiūlė pravesti 
vsių pamaldų metu š. m. kovo 
mėn. 22 d.

Maloniai prašome mūsų Ger 
biamąją visuomenę šį gyvybi
nį reikalą pagal išgales parem 
ti.

XX XX- XXT—X

SUSILAUKĖ ŠEIMOS 
PADIDĖJIMO

Florencija ir Feliksas Žemai 
čiai, gražios dukrelės.
BUTŲ NUOMININKAI REI 

KALAUJA TEISIŲ
Butų nuomininkai pagal vei

kiantį įstatymą, nors savivaldy 
bei ir moka mokesčius, bet vi
sų pilietinių teisių neturi — jie 
negali dalyvauti savivaldybių 
rinkimuose. Butų nuomininkų 
sąjunga, apsvarsčiusi šį reika
lą, nutarė kreiptis į Quobeco 
savivaldybių reikalų ministeri
ją su reikalavimu, kad ir būtų 
nuomininkai gautų savialdy- 
bėse visas pilietines teises.

BYLOS DĖL BUTŲ 
NUOMOS

Teismas šiomis dienomis
sprendė dvi bylas dėl augštų 
butų nuomų. Mrs. Michalko 
turės grąžinti buto nuominin
kui skirtumą tarp 90 ir 70 dol. 
nuomos, nes pirmasis nuomi
ninkas mokėjo tiktai 70 dol, 
per mėnesį. Ir Mrs. Cornet tu 
rėš grąžinti perimtus nuompini 
gius tarp 85’ ir 63 dol. nuo
mos, nes pirmasis nuomininkas 
mokėjo tiktai 63 dol. mėnesi
nės nuomos. Toks teismo nu
tarimas.
IŠ LIETUVOS VOKIEČIŲ 

SĄJUNGOS
PLkB Vokietijos Krašto Val
dyba gavo šitokį sveikinimą:

„1953 m. vasario 7 d. Leben 
stedte prie Braunschweigo įvy 
kusiame Lietuvos Vokiečių Są 
jungos susirinikme, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 600 na 
rių, buvo nutarta: aPnilkėti lie 
tuvių Centro Komitetui Vokie 
tijoje 35-tos Lietuvos Nepri
klausomybės Vasario 16 die
nos paskelbimo proga, kad mū 
sų bendra tėviškė galimai grei 
čiau būtų išvaduota ir atsta
tyto nepriklausoma valstybė“.

Alexander De la Croix, 
Lietuvos Vokiečių Sąjungos 
.............Pirmininkas.

Maironio Vardo Mokyklos 
Tėvų Komitetas.

DAIL. T. VALIUS 
PARODOJE.

Kovo 7 d. Toronto karališ
kajame Muziejuje atidaryta 
Kanados Grafikos organizaci
jos C. P. E. paroda, kuri tęsis 
iki kovo 31 d. Toje parodoje 
dalyvauja kaip svečias ir grafi 
kas Telesforas Valius, kaip ir 
pernai 
žiniais 
netas“ 
atrodo 
kaip ir pernai Japonų skyriuje.

INŽINIERIŲ 
SUSIRINKIMAS

Kanados lietuviai inžinieriai, 
kaip PLIAS organizacija, pa
gal gausumą skaitoma antroj 
vietoj po Amerikos. Toronto 
skyriuje šiuo metu yra 45 na
riai. Kovo 13 d. įvykęs susirin 
kimas nutarė, pagal „T. Ž.” re 
dakcijos pasiūlymą, sudaryti 
medžiagą specialiam numeriui, 
skirtam Kanadai. Tam tiks
lui visi nariai prašomi rašyti 
straipsnius iš savo specialybės.

su trijais medžio rai- 
— R. M. Rilkes „Cor- 

iliustracijos. Paroda 
gera ir yra atidaryta

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir i 
6,30-8 vv. arba pagal susi-1 

tarimą tel. ME 2933

.X

GELBĖK, VIEŠPATIE — ŽŪSTAME
Straipsniai gali būti mokslinio 
ar informacinio turinio, nuro
dant technikos pažangą ryšy
je su Lietuvos ar Kanados tech 
nikos ūkiu. Surinkti ir sutvar 
kyti tą medžiagą pavesta val
dybai.

Susirinkimas jieškojo būdų, 
kaip pagyvinti d-jos veiklą. Nu 
siskųsta dėl jaunesnių kolegų 
nesilankymo į susirinkimus ir 
nesidomėjimo visuomenišku 
darbu.

Nutarta sueiti į kontaktą su 
technikos mokslą studijuojan
čiais lietuviais, kurių Toronto 
un-te yra apie 12, ir priimti 
juos į D-jos narius, kad tuo bū 
du sudarytų su jais bendravi
mą.

Nutarta geguž. mėn. pra
džioj padaryti didesnio mąsto 
pobūvį, į kurį pakviesti ukrai
niečius ir lenkus inžinierius, 
kadangi jie mus visuomet į sa
vo pobūvius kviečia.

Be individualiai pasirašytų 
Lietuvių namams pirkti 35 Še
rų (po 25 dol.) nutarta nupirk 
ti vieną šėrą D-jos lėšomis. Su 
sirinkimui pirmininkavo inž. 
Stankus, sekretoriavo inž. Bal 
sys. L.

„TRIMITAS“ GROS
Toronto Lietuvių Namuose 

per alučius penktadieniais. Į 
alučius įėjimas nemokamas.

— Toronto liet, kredito ban 
kelis „Parama“ (L. namuose) 
ne tik priima indėlius, bet jau 
duoda paskolas.

— Toronto Lietuvių Namų 
administratoriumi paskirtas 
ekon. Pov. Budreika.

SUŽEISTAS AUTO 
KATASTROJOJE

torontietis Antanas Rušėnas 
jau mirė ir penktadienį palaido 
tas.

VILNIAUS OPEROS 
SOLISTAI TORONTE

Kovo 28 d. Vilniaus op. sol.- 
-sopranas J. Krištolaitytė ir 
Baritonas St. Liepa atvyksta 
gastrolių į Torontą ir minėtą 
dieną 8,30 vai. vak. Šv. Kazi- 
artfeiro ftdlėj (Roncgsvalles - 
* Garden g-vių kampas) duos 
dainų ir arijų koncertą, forte- 
pionu palydint muz. komp. St. 
Gailevičiui.

Sekančią dieną (Verbų sek
madienį) ruošiamas religinės 
muzikos koncertas, dalyvau
jant gerb. operos solistams, 
dr. Roft, smuik. Stp. Kailiui 
ir parapijos chorui, vedamam 
kun. B. Pacevičiaus.

$ Raštinė: OLiver 4451
i

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

&I
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1082 Bloor W. Toronto 4. s'
& • Xv i rytus nuo Dufferin St. \

PARDUODAMAS 
augštų 6 butų namas 

323 Selby Ave.,
RED PATH REALTIES, Ltd 

tel. PL 1104.
Atstovas Antanas GRAŽYS 

tel. TU 4417.

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys, Verdune. Teirautis 

telefonu HE 0473.
IŠNUOMOJAMI du kamba
riai su baldais ir visais patogu 
mais šeimai su vienu vaiku, ku 

rį sutinkama pagloboti.
687 Marinier, Montreal, South, 
.•m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

SKELBIMAS.
Dėl išvažiavimo skubiai par

duodamas Montrealyje geioje 
vietoje 39X100 pėdų sklypas. 
Apžiūrėti sklypą galima krei
piantis adresu: 2514 Leciair 
St. Dėl smulkesnių informaci
jų rašyti: J. Žukauskienė, 87 
Thorold Rd. W., Welland, 
Ont.

3
PARDUODAMA MAISTO 

KRAUTUVĖ —
Grocery - Restaurant: 

5697 Beurling Ave., Verdun. 
Kreiptis pas Bujūną vietoje.

PARDUODAMAS
trijų gabalų miegamojo kam
bario apstatymas. Baldai geri, 
kieto medžio ir platinos stiklas. 
Dėl išvykimo skubiai parduo
dama pigesne kaina. Teirautis: 
6640 Mazarin, Ville Emard.

REIKALINGAS prityręs
darbininkas prie rūkomos mė
sos išdirbinių (visų rūšių).

Pradžioje darbas atliekamu 
laiku.

Teirautis tel. FA 0209 vaka 
rais po 7 vai. CH 9559.
SIŪLOMAS DARBAS

raštinėje dviem 16—18 m. am 
žiaus merginoms.

Dominion Engineering 
Works, Ltd. 1-st Ave, Lachine.

Kreiptis pas p. Jeanotte, Per 
sonnel office).

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- $ 
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- a 
bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti x 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- | 
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- | 
pos informacijos.—Lietuvir interesus gina prityrę spe- | 
cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose. |

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. |

JONAS J. JLŠK/ITIS |
932 Pundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880

PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
TORONTE.

NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA 
VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR 
BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO 
REIKALAIS’ KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE 

OBLIGACIJOS.
ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 

PASKUTINIUS 25 METUS.

| AL GaRBENS - Garbenis
I REAL ESATE and BUSINESS BROKER
| 1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. |
| Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543. j
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