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LIETUVIŲ delegacija pas JAV PREZIDENTĄ
DIDELIS PADRĄSINIMAS LIETUVIAMS VEIKTI DĖL LIETUVOS IŠLAISVINIMO.

Kovo 26 d., 10 valandą ry
to JAV-ių Prezidentas Dwight 
D. Eisenhower priėmė Baltą- 
jame Name Amerikos Lietuvių 
Tarybos Delegaciją, kurią su
darė šie asmenys: — L. Šimu
tis — ALT prezidentas, Dr. P. 
Grigaitis — ALT sekretorius, 
M. Vaidyla — ALT iždinin
kas, M. Kižytė — informacijos 
centro direktorė, K. Kalinaus
kas — SLA prezidentas, V. 
Kvetkas — SLRKA sekr., S. 
Gegužis — ALT narys, S. Pie 
ža —ALRK Federacijos pirm., 
J. Ginkus — ALT narys, S. 
Bredes — Jr., NY ALT pirm.

Delegaciją lydėjo ir pristatė 
Prezidentui Eisenhoweriui JA 
V Kongresmenas iš Milwau- 
ke, Wisconsin, Charlos J. Kers 
ten.

Audiencija tęsėsi apie pusę 
valandos. Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomasis Komite
tas buvo paruošęs laiško for
moje prezidentui memorandu
mą, kurio turinį išdėstė žo
džiu ALT sekretorius Dr. P. 
Grigaitis.

Savo rašte, kurio tekstas jau 
yra išsiuntinėtas spaudai, Ame 
rikos Lietuvių Taryba stipriai 
pasisakė už Prezidento Eisen- 
howerio paskelbtą pavergtų 
tautų laisvinimo politiką. Ta
ryba pareiškia, kad šita politi
ka suteikė daug vilčių lietu
viams lygiai, kaip ir žmonėms 
kitų tautybių, kurias yra pa
vergęs Sovietų imperializmas: 
kad laisvinimo politika tai yra 
vienintelė politika, kuri sutin
ka si Amerikos demokratijos 
pagrindais; kad tik politika, ža 
danti išlaisvinimą milionams 
pavergtų žmonių anapus ge
ležinės uždangos, padarys juos 
laisvojo pasaulio sąjunginin
kais kovoje su komuunistimais 
agresoriais: kad, pagaliau grą 
zinti laisvę ir nepriklausomy
bę tautoms, kurioms jos buvo 
išveržtos jėgos keliu, yra įsi
pareigojusios Jungtinės Vals
tybės ir daugelis kitų šalių, pa
sirašiusių Atlanto Čarterį.

Savo memorandume Ameri
kos Letuvių Taryba prašo dvie 
jų konkrečių dalykų:

1) paraginti JAV Senatą ra 
tifikuoti Genocido Konvenciją, 
ir

2) padėti Tarybai pravesti 
JAV Kongrese nutarimą, ku
riuo butų sudarytas specialus 
Komitetas apgavingiems Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos „liau 
dies seimų'’ rinkimams ištirti, 
kad visam pasauliui būtų pa
rodyta, kaip bjauriai Sovietų 
valdovai pasielgė su tomis tri
mis Baltijos valstybėmis, ku
rias jie pavergė, tačiau nesigė
di skelbtis pasauliui, kad jie 
esą mažųjų tautų draugai ir 
išlaisvintojai

Delegacijos kalbėtojas Dr. 
Grigaitis, trumpai išdėstęs 
šias mintis, įteikė memorandu 
mą Prezidentui, kuris, šiitai 
padėkojęs, atsakė į kiekvieną 
Tarybos pareiškimo punktą.

Baltojo Namo taisyklė ne
leidžia delegacijai kartot Pre
zidento žodžių. Galima pasa
kyti, kad Prezidentas parodė 
didelį palankumą Lietuvos iš
laisvinimo reikalui, pabrėžda
mas tačiau, kad jisai dės visas 
pastangas išvengti ginkluoto 
konflikto, kuris galėtų atnešti 
dar baisesni vargą Lietuvos 
žmonėms negu tas, kurį jie 
kenčia dabar.

Jisai taip pat pasakė prita
riąs Amerikos Lietuvių Tary
bos sumanymui iškelti aikštėn 
klastingas priemones, kuriomis 
Sovietų valdžia bandė padeng
ti savo smurto darbus prieš 
Lietuvą ir kitas Baltijos tautas.

Atsisveikindamas su Ameri-

klausomybės minėjimo pereitą 
vasario mėnesį, būtent; kreip 
tis į JAV Kongresą, kad jisai 
ištirtų apgaulingus rinkimus 
Sovietų okupuotoj Lietuvoj ir 
kitose dviejose Baltijos valsty 
bėse. Kad šitas mūsų žygis bū 
tų sėkmingas, mes kviesime tai 
kon visas lietuvių organizaci
jas, draugijų veikėjus, senuo
sius amerikiečius ir naujaku
rius, — visus ir kiekvieną lie
tuvį, kuris gali vienokiu ar ki
tokiu būdu prisdėti savo pas
tangomis ,kad būtų pagreitin
tas Lietuvos išlaisvinimas.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas.
LIETUVOS M1NISTERIS VAŠINGTONE 

VIETINĮ BANDITIZMĄ.
APIE SO

kos Lietuvių Tarybos Delega
cija, Prezidentas Eisenhowens 
maloniai pratarė kelis žodžius 
kiekvienam delegacijos nariui 
ir dėkojo jiems už atsilankymų 
pas jį. Delegacija išėjo iš Bal 
tojo Namo, jausdama, kad Pre 
zidento Eisenhowerio asmeny
je lietuviai ir Lietuva turi nuo 
širdų draugą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
jaučiasi labai padrąsinta tęsti 
savo darbą dėl mūsų tėvų kraš
to išlaisvinimo. Mes dabar su 
pilnu paistikėjimu imsimės vyk 
dyti tą sumanymą, kuris jau 
buvo paskelbtas atsišaukime į 
visuomenę dėl Lietuvos nepri

Ryšium su „N. Y. Times“ 
kovo 17 d., tilpusiu tekstu nau 
jojo Rusijos ministerio pirmi
ninko pareiškimo, kuriame jis, 
tarp kitko, pasakė, kad sovietų 
politika yra taikos politika, pa 
remta teisės gerbimu, nepai
sant ar tai būtų didelės tautos, 
ar mažos, pasiremiant tarptau 
tinėmis normomis, be to, kad

Pasaulinė įvykių savaite
PO STALINO MIRTIES SO VIETAI JAU LEIDŽIASI Į 

NUOLAIDAS?
Praėjusios savaitės didžiau

sias ir svarbiausias mums, lie
tuviams, įvykis yra

LIETUVIŲ DELEGACIJOS 
PRIĖMIMAS BALTUOSIUO 

SE RŪMUOSE.
Apie tai pranešimas deda

mas skyrium. Jis yra oficialus 
ALT pranešimas. Visokiu at
veju tai yra svarbus taktas.

Ta pačia proga reikia pasa
kyti, kad prezidentas Eisenho 
weris, atsisėdęs į JAV prezi
dento kėdę, neabejotinai yra 
pajutęs tiek varžtų, kad vyk
dyti savo pažadus neranda lais 
vesnių kelių. Jau daug ko jam 
teko atsisakyti (ypatingų įga
liojimų, slaptųjų sutarčių atsi
sakymo, Korėjos karo baigimo 
planų, ir tt.) ir dar daug ko 
teks atsisakyti. Ir pavergtųjų 
kraštų atžvilgiu pabrėžiama, 
kad karo nenorima, o be ka
ro sovietinis okupantas tikriau 
šiai nepasitrauks.

Tačiau iš kitos pusės, nuste 
bimą pasaulyje sukėlė

SOVIETŲ SUTIKIMAS PA
SIKEISTI SUŽEISTAIS IR 

LIGONIMIS 
laikantis tarptautinių princi
pų, nustatytų tarptautiniais 
susitarimais. Tas reiškia, kad 
pasikeitimas turi įvykti remian 
tis laisva valia, ne prievarta, 
kaip ligšiol sovietai to reikala
vo. Tačiau toks netikėtumas 
sukėlė abejojimų ir vakaruose 
dar netikima, kad sovietai tik
rai su tuo sutiktų? O, gal, tai 
ženklas, kad sovietai, Stalinui 
mirus, jau keičia gaires? O, 
gal, pas juos viduje negerai ir 
tenka užsienius lagadyti? O, 
gal, sovietai sumanė naują tak
tiką? — Netrukus tas paaiškės.

Iš įdomesnių savaites įvy
kių reikia suminėti

PRANCŪZIJOS SUSITARI
MĄ SU AMERIKA, KAI VA 

ŠINGTONE LANKĖSI
PRANCŪZIJOS VALDŽIA.

Mayer ir Bidault susitarė su 
Eisen howeriu, kad Indokini- 
jos karas yra toks pat, kaip ir 
Korėjoje, nes jį veda sovietai. 
Amerika tvirčiau rems Indoki 
nijos reikalus. Tokiu būdu čia 
padaryta tai, kas yra realu, bet 
tas reiktų ir per JTO praves- 

sovietų užsieninė politika re
miasi griežta ir pastovia elg
sena pildant bei gerbiant visas 
sutartis Sovietų Sąjungos su
darytas su kitomis valstybėmis, 
— P. Žadeikis, Lietuvos Minis 
teris Washington’e, yra pada
ręs vietos įstaigoms keletą pa
stabų dėl čia suminėtos ištrau 
kos ir bendrai dėl viso Malen-

ti, nes nelogiška Korėjai tai
kyti vieną, o Indokinijai kitą 
principą, kai esmėje yra tas 
pat.

Šia prasme ir prie šių žinių 
prikergtinos žinios

APIE DVIEJŲ MARŠALŲ 
PAREIŠKIMUS,

Montgomerio pasisakymą Ame 
rikoje ir Tito pasisakymą Beig 
radę.

Montgomeris pakviestas į 
JAV pareiškė, kad laisvoms 
tautoms reikia susiderinti ir su 
sijungti prieš bendrą priešą, o 
Tito pareiškė, kad jam Londo
ne pasisekė susitarti visais klau 
simais, kurie Jugoslavijai rūpi.

Nors Titas atviriau neprasi
tarė, bet yra gandų, kad Titas 
su Churchilliu sutarė, jog

JUGOSLAVIJA ATSISAKO 
PRETENZIJŲ Į TRIESTĄ, 

O GAUNA LAISVAS RAN
KAS ALBANIJOJE, 

kurią okupavę laiko sovietai. 
Žinia netikra, bet patikima, nes 
Albanijai labai svarbu nusikra
tyti sovietine okupacija. Ten 
jau vyksta sukilimas.

Bendrai, sovietų okupuotose 
srityse negerai. Pav., Čekoslo
vakijos valdžia nusiskundžia, 
kad ten visai sutrikęs susisie
kimas ; kad trūksta maisto, net 
parasčiausios duonos trūksta. 
Bet okupantas, žinoma, laiky
kis kol galės.

SOVIETUOSE VYKSTA 
PAKITIMAI.

Prileidžiama, kad gydytojų 
byla gali būti panaikinta. Mat, 
ji reikalinga buvo pateisinti 
Stalinui. Kai iškilo viešumon, 
kieno parėdymu buvo likvi
duotas Ždanovas, Gorkis ir kt., 
teikėjo pasiteisinti, tai įprastu 
būdu, buvo apkaltinti „jiešmi- 
ninkai“. Dabar Stalino jau 
nėra. Todėl, jeigu kas nors 
nebuvo įmaišytas į šią bylą — 
Malenkovas ar Molotovas, — 
tai galimas dalykas, kad byla 
bus užtrinta ir likviduota.

Kad sovietuose vyksta nauji 
įvykiai, tai rodo ir tas faktas, 
kad po kelių metų „gydymosi“ 
į Prancūziją grįžta komvadas 
Thorez Ar jis tvarkys pairusią 
Prancūzijos komunistų parti
ją, ar jis sės į kalėjimą su Due 
los?

kovo pranešimo teksto Vyriau
siai Sovietų Tarybai Maskvo
je š. m. kovo 15 d.

Lietuvos Ministerio nuomo
ne, toji premjero Malenkov’o 
kalbos ištrauka pasaho, kaip 
turėtų būti, bet kas nėra da
roma pačioje Sovietijoje. Ją 
būtų galima pavadinti pirmąja 
pavasario kregžde, jei ne toji 
krūva sulaužytų sutarčių, ku
rios barška vėjui papūtus, kaip 
tie iškasti kaulai kapų kauli- 
nyčioje. Kremliaus sulaužytos 
sutarstys su Lietuva yra sios: 
1920 m. liepos 12 dienos Tai
kos Sutartis, Nepuolimo sutar
tis, sudarytoji 1926 metais, ku
rios terminas buvo prailgintas 
iki 1945 m. gruodžio 31 d.; Pa 
ryžiaus Paktas, labjau žinomas 
Kellogg’o-Briand’o vardu, kad 
pasirašiusios tautų vyriausy
bės pasižada nekariauti; Agre
sijos apibūdinimo sutartis, pa
sirašyta London'e 1933 m.;
1939 m. spalio 10 d. Tarpusa 
vio pagelbos sutartis. Pagal 
šią paskutinę sutartį sovietai 
grąžino Lietuvai Vilnių pridė
dami dar keletą valsčių į šiaurę 
ir į pietus nuo Vilniaus. Už 
grąžintas Vilniaus žemes, ku
rios Lietuvai priklausė pagal 
Taikos sutartį jau nuo 1920 
m., sovietai pasiglemžė sau tei 
sę Lietuvoje laikyti raudoną
sias įgulas. Įvedimas įgulų jau 
rodė, kad Lietuvos okupacija 
jau buvo pradėta.

Tačiau dabar išėjo aikštėn, 
kad kaip tos sovietų įgulos, 
taip lygiai ir pati Tarpusavio 
pagalbos sutartis bei Lietuvos 
okupacija ir jos inkorporacija
1940 m. rugpjūčio 3 a. Mask
voje, tarptautinės teisės požiū
riu yra nieko nevertos ir jo
kiu atveju Lietuvą nerijančios, 
nes kada derybos vyko Mask
voje dėl Tarpusavio pagalbos 
pakto sudarymo, sovietai slap
tai ir sauvališkai buvo perlei- 
dę visą Lietuvą Hitler’io Vo
kietijai pasirašydami 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. slaptąjį proto
kolą.

Dėl to tai yra bergždžias da 
lykas kai sovietai kalba ir ban
do remtis sutartimis bei pasi
žadėjimais, kuriuos jie patys 
sulaužė. Todėl, sovietų okupa 
cija ir inkorporacija Lietuvos į 
Sovietų Sąjungą neturi nei še
šėlio teisėtumo, bet yra tiktai 
brutalios jėgos ir klastos ak
tas. Akyvaizdoje to viso, Lie
tuvos Ministras Washington’e 
nurodė, kad Malenkov’o taikos 
pareiškimas yra ir bus skaito
mas kaipo propagandos burbu
las iki jis nepadarys kito pareiš 
kimo paremto gera sovietų va
lia, kuris įrodytų laisvojo pa
saulio valstybėms, ypač Ame
rikai, kad po tų jo žodžių seka 
darbai. Tegu sovietai paskelb 
tų amnestiją politiniams kali
niams ir grąžintų ištremtuosius 
ir atpalaiduotų Lietuvą nuo ne 
teisėto inkorporavimo. Nors ta 
tai yra panašu į stebuklą, bet 
tik tokiu būdu šis tarptautinis 
banditizmas ir tegali būti likvi 
duotas. Brutališkos jėgos vieš 
patavimas turi gi kada nors 
užsibaigti. Spec. Koresp.
MAŽLIETUV1Ų VEIKLA.

Kovo 4 d. Hanoveryje įvyko 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidiumo posėdis. Prezidiu
mas, apsvarstęs darbus, pla
čiai panagrinėjo įvairius „Ke
leivio“ reikalus, pasigėrėjo ke
liais apylinkių patikėtinių įvy
kusiais sąskrydžiais ir nustatė 
tolimesnių skyrių lankymų ir 
ypač ryšių palaikymo su pa
tikėtiniais planą. Labai pasi
gendama lietuvių atstovo Bo
noje. Dabar, pravedant Vo
kietijoje vad. „Lestenautr-

„VELYKOS! VELYKOS!!
KAS JŪSŲ NELAUKĖ, 
KAIP VAIKAS GRAŽIAI 
IŠMARGINTO 
KIAUŠINIO?!

Visus lietuvius sveikiname 
auštančio pavasario šventėmis

— Velykomis!
KLCT ir N L.

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ! J
$ NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO MIELUS 'į
$ BIČIULIUS IR RĖMĖJUS £
ė Lietuvių Vasario 16 Gimnazija. »

KR. DEM. INTERNACIONA 
LO SUVAŽIAVIMAS.

Kovo 13—15 dd. JAV-ėse 
New Yorko mieste buvo su
ruoštas Vidurio Europos Krikš 
čionių Demokratų Sąjungos 
kongresas. Kongresas praves
tas sūkiu: „Su krikščioniškąja 
demokratybe į išlaisvinimą 
žmonėms ir tautoms Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos, Čekoslova
kijos, Vengrijos ir Jugoslavi
jos“. Kongrese dalyvavo visa 
eilė šių kraštų žymiausių krikš 
čionių demokratų veikėjų, taip 
pat įvairių sąjūdžių ir tarpt, or 
ganizacijų atstovai. Kongre
sui sveikinimo telegramą pa
siuntė VLIKo pirm. M. Kru
pavičius, be to, VLIKo vardu 
žodžiu jį pasveikino VLIKo 
JAV-ėse atstovas V. Sidzikaus 
kas. Iš lietuvių krikščionių 
demokratų į kongresą buvo nu 
vykę L. Šimutis, prof. K. Pakš 
tas, prof. A. Paplauskas, Dr. 
D. Jasaitis, Dr. A. šerkšnas, 
St. Lūšys, P. Balčiūnas, St. 
Prapuolenytė ir kt. Apie Lie
tuvos padėtį ir lietuvių krikš
čionių demokratų veiklą trem
ty referavo prof. K. Pakštas. 
Sveikino Dulles, Šumanas, Bi
dault ir kt. E.

■ Welingtoniškiai, N. Zelan
dijoj, Balčiūnas, Naruševičius 
ir Pakalniškis įsigijo automobi 
liūs ir švenčių metu lankėsi 
daugelyje lietuvių gyvenamų 
vietovių. Beržinskienė, Čiur
lionis, Naruševičius, Ramutė- 
nas, Šerėnas ir Šlikas jau yra 
įsigiję nuosavus namus.

gleich", lietuvių atstovo nebu
vimas Bonoje yra labai žalin
gas. Nutarta tuo reikalu kreip 
tis į Vliką ir LDŠ. MLT to
liau pasitarė keliais esminiais, 
kaip vadinamojo Klaipėdos 
Krašto, Mažosios Lietuvos, M 
Lt ateities veiklos baro ir ML 
T bendradarbiavimo su VLI- 
Ku, klausimais. MLT prezi
diumo vicepirmininku buvo iš 
rinktas M. Gelžinis.

AMERIKOS ŽINIOS
ALTo delegacija pas prez. 

Eisenhowerj.
Kovo mėn. 26 d. JAV prez. 

D. D. Eisenhoweris priėmė 
ALT delegaciją (žiūr. sky
rium).

Privačiame pasikalbėjime 
prezidentas prisiminė, kad jis, 
besilankydamas Vokietijos D. 
P. stovyklose, turėjo progos pa 
žinti lietuvius, kurie jam suda
rę gerą įspūdį savo tvarkingu 
mu, organizacine ir kultūrine 
veikla. Po audiencijos pas pre 
zidentą ALTo nariai per Voi 
ce of Amerika perdavė Lietu
vos žmonėms žinią apie pada
rytus žygius. Vėliau delegaci
jos nariai dar aplankė eilę 
kongresmenų ir prašė paramos 
Kongrese sprendžiant Lietu
vos laisvinimo reikalą.

Amerikos Lietuvių Vardynas.
„Lietuvių Dienų“ leidykla 

leidžia pasižymėjusių JAV 
Amerikos lietuvių vardyną. 
Leidinys jau linotipuojamas. 
Jis turės bemaž 1000 vardų.

Jei kas gavusių anketas dar 
nėra užpildę, leidėjai pageidau
ja artimausioje ateityje tai at
likti.

Naujas „Nepr. Lietuvos“ pla
tinimo punktas

Čikagoje, Bridgeporto kolo
nijoje, gyvenantieji lietuviai 
visuomet paskirais egz. „NL” 
turi progą įsigyti M. Zablocko 
knygyne. Tačiau ne visi iki 
čia suranda reikalo atvykti. 
Neseniai „NL“ platinimo punk 
tas atsidarė ir Town of Lake 
lietuvių kolonijoje. Tautiečiai 
čia „NL“ gali gauti J. ir B. Ur 
bonų maisto produktų krautu
vėje, kurios savininkai naujie
ji ateiviai mielai prisideda prie 
lietuvių spaudos platinimo.

J. Janulaitis.
Gana įdomus faktas, kad 

Amerikoje gyvena Molotovie- 
nės brolis ir negrįžta į Maskvą. 
Jis Amerika patenkintas ir ge
rai verčiasi. . .
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VELYKOS KANADOJE
Velykos Kanadoje žmogų 

nuteikia laimingai ir, kadangi 
tauta susideda iš tiek daug ra
sių ir tautybių, jos sukuria 
spalvingą festivalį, kuriame ra
site labai daug įvairių papro
čių ir tradicijų, kurių pradžia 
išnyksta praeities rūke.

Tai yra, žinoma, didelio re
liginio svarbumo momentas. 
Bažnyčios Velykų sekmadienį, 
Kanadoje yra perpildytos, ka
dangi krikščionys atžymi Išga 
nytijo prisikėlimą.

Velykų rytas reiškia kanadiš 
kiems vaikams margučių įieško 
jimą. Jie įieško visame name 
šokoladinių kiaušinių, kiškių, 
saldumynų. Daugelis kanadie
čių dažo kiaušinius spalvingais 
raštais ir duoda juos savo šei
mos nariams. Vidutinis kana
dietis tačiau nežino, iš kur šios 
tradicijos atsirado.

Kiaušinis jau senovėje turė
jo svarbią rolę religijoje, nes 
jis buvo pasaulio simbolis. Šios 
dienos šokoladinis kiaušinis, ar 
jis būtų išmargintas ar ne, yra 
sulig vienos versijos tik aidas 
senovės „druid'ų“, kurie auko 
jo savo dievaitei Esterai kiau
šinius.

Šie paaukoti kiaušiniai bu
vo priskirti prie kiškio, turbūt 
norint sujungti atgimimo ir 
vaisingumo simbolius. Kiškis, 
kuris daugelio rasių yra sieja
mas su pavasariu, yra tiesiogis 
mūsų velykinio zuikio pirmta- 
kūnas.

„Zuiki, zuiki, geras mažas 
zuikeli, padėk mums daugybę 
kiaušinių Velykų Dieną“, skam 
ba tradicinė vaikų dainelė Vo
kietijoje.

Senovės romėnai turėdavo 
varžybas aikštėse, kurios buvo

kiaušinio formos ir premijos 
buvo’ sudarytos iš kiaušinių.

Du papročiai, kurie kilo iš 
Škotijos, yra Velykų kiaušinių 
medžioklė ir kiaušinių riedinė 
jimas. Anksčiau Velykų sek
madienį buvo jieškomi lauki
nių paukščių kiaušiniai, kurie 
turėjo atnešti laimę radėjui. 
Garsus pavyzdys kiaušinių rie 
dinėjime yra metinis kiauši
nių riedinėjimas Washington'© 
Baltųjų Rūmų, oficialios Jungt. 
Valstybių prezidento reziden
cijos, pievelėje.

Išmarginti kiaušiniai jau 
šimtmečiai sudarė Velykų do
vanas daugely kraštų. Persai 
dažydavo kiaušinius pavasario 
apeigoms, kas simbolizuodavo 
Atpirkėjo kraują; lituviaie ir 
ukrainiečiai ir šiandien dar da 
žo kiaušinis gražiausiais raš
tais, kaip jie tai darydavo jau 
prieš šimtmečius; velykiniai 
kiaušiniai Prancūzijoje buvo vi 
suomet raudoni ir balti, bet 
Liudvikas XIV ir Liudvikas 
XV duodavo paauksuotus kiau 
šinius savo dvariškiams ir la
bai seniai Rusijos Imperatorė 
duodavo parcelianinius kiauši
nius tiems, kurie bučiuodavo 
jos ranką Velykų Dieną? La
bai įdomus yra meksikietiškas 
paprotys yra sudaužyti kiauši
nį virš draugo galvos, kuris at
silygina tuo pačiu, kai kiauši
niai yra pripildyti konfeti, žė
ručiais, blizgučiais, kvepalais 
ir smulkiais papuošalais arba 
saldainiais. (Ispanų bajorija 
naudojo kiaušinius pripildytus 
aukso dulkėmis ir brangakme
niams) .

Kiaušiniai taipogi vartojami 
žydų Velykų šventėms ir žy
dams jie yra jų ryšio ir išlais
vinimo simbolis. (CS).

A. ir J. Niaurams, mylimam tėveliui

FELIKSUI NIAURAI
staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Šimelaičiai.

Putiną Šimkus šutina.. .
Bimba neseniai rašė apie 

Krėvę, esą jam nereikėję vyk- : 
ti iš Lietuvos, tai ten būtų tu
rėjęs gražų 70-ties metų su- 
katuvių minėjimą.

Taigi, Putinas liko Lietuvoje 
ir jo 60-ties metų sukaktuvės 
minimos, bet kokiu būdu? Štai 
J. Šimkus apie Putiną rašo: 
„Fašistinės okupacijos metais 
V. Mykolaitis - Putinas pada
rė eilę stambių klaidų.. . V. 
Mykolaitis - Putinas yra daug 
nudirbęs tyrinėjant lietuvių li
teratūros istoriją. Tačiau 
šiuose jo darbuose buvo ir klai 
dų. Vertindamas kultūrinį pa
likimą, kakuriuose savo straips 
niuose (ypač apie Maironį) jis 
laikėsi buržuazinės „vieningos 
srovės“ teorijos, už ką jis buvo 
pagrįstai kritikuojamas. . .“

Tai taip vertnamais žymu
sis poetas, literatūros istori
kas ir romanistas. Tiesa, pra
eityje jis daug nu(veikęs. Bet 
dabar, kai sparnai parišti, kai 
literatūriniai enkavedistai jį 
„mokina“, kaip reikia rašyti,— 
jis/ žinoma, nieko negali nei 
kurti, nei rimtai dirbti. Juk yra 
didžiausia nelaimė, kai „batsiu 
viai mokina duonkepius kepti 
duoną. ..“

Pats J. Šimkus jau kelis kar 
tus gavo per galvą, nors ir iš 
kailio neriasi įtikt savio putra 
daviams. .. Ir Šimkus, kaip ir 
Putinas, žino, kad okupantui 
reikia vergauti, one kūryba rū- ra ir Bimba, 
pintis__  30.,

DEKANOZOVAS SU VASILJEVU PATIKSLINA
II.

Rytojaus rytą, apie dešimtą 
valandą, mane pažadino L. Nat 
kevičius, pranešdamas, kad iš 
Užsienių rekalų komisariato 
man skambina. Užsimetęs ap
siaustą, nuėjau į L. Natkevi
čiaus darbo kambarį. Skambi 
no Dekanozovas, pareikšda
mas, kad jis turįs su manim pa 
simatyti. Be to, norėtų man 
parodyti Visasąjunginę žemės 
parodą. Norėjau atsisakyt, nes 
buvau nusistatęs tą dieną grįž 
ti namo, bet L. Natkevičiaus 
patariamas sutikau, tik pra
šiau, kad atvyktų ne anksčiau 
vienuoliktos.

Vos spėjau apsirengti ir šiek 
tiek papusryčiaut, kai Dekano 
zovas jau atvažavo. Su juo at 
vyko ir kitas asmuo, kurį jis at 
rekomendavo, kaip savo padė
jėją. Jo pavardė buvo Vasilje 
vas.

Išvykome į parodą, kuri ma 
nęs visai nedomino. Važiavau 
tik iš mandagumo. Mane lydė 
jo L. Natkevičius ir Bagdonas, 
mūsų atstovybės sekretorius. 
Važiavau atstovybės automo
biliu, o Dekanozovas su Vasil 
j e vu atskirai, savame.

Apėjome visą parodą, kuri 
mane mažai domino, nes gerai 
žinojau, kaip Tarybinėje Są
jungoje roušiamos parodos ir 
kokiu tikslu. Prajuokino ma
ne tik, kai pamačiau Kauno 
įmonės „Kotton“ moteriškas 
kojines, išstatytas parodoje, 
kaipo gudų respublikos dirbi
nius.

Pabaigoje Dekanozovas pa
reiškė, kad nori man parodyti 
dar „Maskvos jūras“, kurias 
Natkevičius ir Bagdonas, be 
abejo, yra nekartą matę, todėl 
jiems tai ir nebus įdomu.

Supratome, kad Dekanozo
vas norėtų su manim vienu pa
sikalbėti.
Bagdonas 
atsisėdau 
mobilį ir 
vos jūromis“ gėrėtis, 
mis buvo ir Vasiljevas.

Uoste Dekanozovas kažkur 
išnyko. Uuosto įrengimus, pas 
kui šliužus man rodė ir aiški
no Vasiljevas. Jis buvo labai 
mandagus, kalbėjo aiškinda
mas tyliai, vienodai, balso ne
keisdamas.

L. Natkevičius ir 
nuvyko namo, o aš 
į Dekanozovo auto- 

nuvykome „Mask- 
Su mu-

Picasso komunistai kaso...
Žymiojo ispanų dailininko 

Pablo Picasso Ruiz kūriniai 
1947 metais pačio Stalino bu
vo paskelbti kaip ryškiausis 
„vakarų meno supuvimo pavyz 
dys“ ir pats dailininkas iškone 
veiktas ir suniekintas. Sovie
tų spaudoje po to buvo kartoja 
mas Picasso vardas kaip „bjau 
riausio supuvimo' ‘pavyzdys.

Bet, štai, Berlyne komunis
tai suruošė „taikos kongresą“, 
kurį Picasso pasveikino specia 
liu adresu. Ir to pakako, kad 
Stalinas jį apdovanotų 100.000 
premija ir visa komunistų spau 
da imtų jį garbinti, kaip meno 
dievaitį. Tiktai pasiskaitykite, 
kaip Picasso ligšiol buvo gar
binamas Mizaros ir Bimbos. 
„Laisvė“ apie jį dėjo ištisus 
puslapius himnų.

Tačiau dabar, Stalinui mi
rus, Picasso paskelbia Stalino 
portretą nutapytą paties Picas 
so — pagerbti jo premijos da
vėjui — „genialiausiam iš ge
nialiausių, tėvui ir mokytojui“ 
Stalinui. Ir kas gi atsitinka? 
Komunistai randa, kad Picasso 
nutapytasis Stalino., portretas 
yra bjaurus kūrinys — nes jis 
neatitinka bolševikinei miere- 
lei — Stalinas parodytas re
alistiškai. . . Todėl 
tai jį paskelbia jau 
eretiku.. .

Pažiūrėsime, kaip 
. tie sovietiniai juokdariai, Miza

.garbins“ Picas-

Aiškindamas vis 
pažvelgdavo man į akis, lyg 
klausdamas, ar supratau.

Apžiūrėję šliužų įrengimus, 
grįžome į uostą. Atsirado ir 
Dekanozovas.

— Aš jums šiandien sukliu 
džiau papusryčiauti. Taigi už 
eisim čion ir truputį užkąsim, 
— jis pasiūlė. — Prisipažinsiu, 
kad ir aš esu alkanas. O kaip 
tu? — kreipėsi į Vasiljevą.

— Ir man užkąsti būtų ne 
prošalį, — nusišypsojo tasai.

Nuėjome ne į bufetą, bet į 
atskirą kambariuką, kuriame 
jau buvo gausiai paruošta įvai
rių skanių užkandžių. Net ke 
lios bonkutės gėralų.

Susėdome užkaudžiauti. Į 
pasiūlymą išgerti atsakiau, kad 
gydytojai man uždraudė alko
holinius gėrimus.

— Jei paisyti gydytojų, tai 
gyventi neverta — pastebėjo 
Dekanozovas, bet gerti manęs 
nevertė. O aš buvau pamanęs, 
kad nori mane nugirdyti ir kaž 
ką iškvosti.

Užkandžiavome beveik ty
lėdami. Matyt, mano palydo
vai tikrai buvo gerokai išalkę, 
nes valgė su dideliu pasigėrėji

komunis- 
sovietiniu

gi dabar

Dėl nemielo vardo, 
Savo draugus spardo.

Grinkus rašo apie pietus lai
vė, jam vykstant į komunistų 
„taikos kongresą“:

„Susipažįstame. Man pasa
kius, kur ir ko važiuoju, maža
sis sako, jog mėgins pakeisti 
stalą, nes su komunistais prie 
vieno stalo nevalgė ir neval
gys. Visi juokiamės, gi aš pa
aiškinu mandagiai savo kaimy
nui, kad jokioms politinėms 
partijoms nepriklausau. ..“

Ar gi ne juokdariai komunis 
tai? Raudonas, kaip tiktai ką 
egzekuciją atlikęs rieznikas, o 
bažijasi, kad ne komunistas. .. 
Tai kas gi, drauguži, esi, jeigu 
ne komunistas? Ir kam savo 
draugus išdavinėti, jeigu pats 
slepiesi už žmonos sijono?.. .

Mandrapypkis.

mu, gausiai užgerdami.
Gerai pasotinęs alkį, Deka

nozovas atsilošė į kėdės nuga
rą.

— Draugas Molotovas ju
mis labai nepatenkintas, — pra 
bilo į mane: — aš gavau barti.

— Tamsta manai, kad aš 
esu draugu Molotovu patenkin 
tas? — atsakiau. — Žinai tams 
ta, ką man jis pareiškė?

— Žinau, — atsakė Dekano 
zovas. — Aš jau žinojau, kai 
jūs rengėtės į Maskvą, ką tu
rėsite čia išgirsti.

— O tamsta, Dekanozove, 
prisimeni, ką esi man kalbė
jęs, kai reikėjo mane sugun
dyti dalyvauti vyriausybėje?

— Tada buvo viena politinė 
situacija dabar kita, — aiškino 
si. — Politinės sąlygos visai 
pasikeitė.

— Už savo žodžius kiekvie 
nas yra atsakingas, net ir poli
tikas, — atsakiau jam. — Kas 
mane šiandien gali užtikrinti, 
kad sąlygos kaltos, o ne tams
ta, sąmoningai man netiesą sa
kydamas.

Mačiau, kad Dekanozovas 
paraudo, smarkiai užsigavęs. 
Tai pastebėjo ir Vasiljevas ir 
tuojau įsikišo į mūsų pokalbį, 
stengdamasis užšvelninti pa
dėtį. i

— Draugas Dekanozovas 
yra gruzinas, o visi gruzinai 
yra atviro būdo ir nuoširdūs 
žmonės, kaip ir draugas Stali
nas. Gruzinai nemoka veidmai 
niauti ir todėl kaikada būna 
šiurkštoki, — kalbėjo Vasilje
vas. — Matai tamsta, drau
gas Dekanozovas, kaip ir visa 
mūsų Sąjungos administraty- 
vinė galvelė (galovka), yra iš 
tikrųjų tik vykdomasis komu
nistų partijos organas. Komu
nistų partija valdo sąjungą, ji 
viena daro nutarimus, kuriuos 
visi turime vykdyti. Nei aš, nei 
draugas Dekanozovas nepri
klauso tiems, kurie nutarimus 
daro. Mes visi tik partijos nu 
tarimų akli vykdytojai, todėl 
negalim būti kaltinami už par
tijos tikslų ir taktikos pakitėji
mą. Draugas Dekanozovas bu 
vo tuomet su jumis atviras ir 
nuoširdus, kaip ir dabar esame 
nuoširdūs. ..

— Vadinasi, šiandien jūsų 
partija yra nusistačiusi pilnai 
įgyvendinti sumanymą atkurti 
„vieningą ir nedalomąją“ Ru
siją (jedinuju i nedelimuju Ros 
sijų) senos caristinės imperijos 
ribose. Ką gi, matyti, su val
giu apetitas atsirado...

— Nekalbėk tamsta, taip ir 
nemanyk taip, — sušuko net iš 
vietos pašokęs Dekanozovas. 
— Ne „vieningoji ir nedalomo
ji“ mums rūpi tik visa žmoni
ja, viso pasaulio pteletariatas. 
Turim viską suburti po viena 
raudonąja vėliava, — ir subur- 
sime! Šis antrasis pasaulinis 
karas atiduos į mūsų rankos vi 
są Europą, kaip nunokusį vai
sių. Trečiasis karas, kurio ne
išvengsime, suteiks mums lai
mėjimą visame pasaulyje.

— Tai dar klausimas — su
abejojau. — Patsai draugas 
Molotovas man pritarė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
mano būtinai įsikišti į šį karą. 
Keno pusėje — aišku. Abejo
ju, kad, karą laimėjusios, pano 
retų leisti jums įgyvendinti ko 
munistinę santvarką visoje Eu
ropoje. ..

— Šioji valstybė dėl Euro
pos su mumis nekariaus, galiu 
jus užtikrinti — tikino Dekano 
zovas. — Juo mažiau panorės 
kariauti dėl Pabaltijo valstybė 
lių, kurios jų akyse jokios ver
tės nesudaro. Ką, gal turite 
naftos versmes, aukso kasyk
las? Ar gal jų kapitalai įdėti 
į jūsų pramonę? Ar gal suda
rote jų prekėms didelę rinką?..

— Aš tamstai atvirai paaiš 
kinsiu, — pradėjo saldžiu bal
su Vasiljevas. — Mūsų vadai 
labai atsargūs politikai. Mūsų 
partija visuomet stengiasi rim
tai išnagrinėti kiekvieną klau
simą, kurį gyvenimas, aplinky 
bės iškelia aikštėn, ir tik tada 
daro atitinkamus sprendimus. 
Mes pripratę gerai pažinti kiek 
vieną kraštą, to krašto žmones, 
jų būdą, papročius ir nuotai
kas, jei numatome, kad toje ar 
kitoje plotmėje teks su jais tu
rėti reikalų. Galiu tamstai pa
sakyti, kad Tarybinė Sąjunga

turi tik du rimtu priešu, su ku ] 
riais šiandien tenka skaitytis: '■ 
tai Vokietija ir Japonija. Bet i 
Vokietija bus nugalėta ir su
žlugdyta be mūsų, o Japonija 
įklimpusi. Kas liečia Jungtines 
Amerikos Valstybes, kuriomis . 
jūs asmeniškai visi Pabaltijo 
valstybių diplomatai, — mes ■ 
tai gerai žinome, — ir tų kraš
tų gyventojai labai pasitiki ir ■ 
veltui pasitiki, — tai jos ne
sudaro mums mažiausio rūpes
čio. Tiesa, šiandien šioji vals
tybė šiandien atrodo milžinu. 
Tik visas reikalas tas, kad šis 
milžinas nepagydomai sergąs. 
Tamsta gal nežinai, kad Jungti 
nių Amerikos Valstybių gyven 
tojas, vistiek, kas jis bebūtų— 
paprastas darbininkas ar poli
tikos vadovas — nieku nesido- ' 
mi, nieku nesirūpina, ven tik 
pinigu. Ten niekas nieko ne
gerbia, nevertina, nei talento, 
nei mokslo, nei meno, vien tik 
dolerį. Doleris yra jų dievas, 
dėl kurio ten kiekvienas pasi- ; 
ryžęs parduoti ne tik savo kraš • 
to reikalus, bet savo draugų, 
tėvų ir net vaikų gerovę ir ; 
garbę... Bet ką sakau, ten nie 
kas apie garbę net supratimo 
neturi, nes ten vienintelis gar- : 
bės šaltinis — tai tas pats dole 
iris. Jungtinių Amerikos Vals ■ 
tybių gyventojai mėgsta kal
bėti apie demokratiją, lygybę, : 
laisvę ir net didžiuojasi tuo ki
tų akyse. Bet niekas, išskyrus 
mus, nežino, kad šioji valsty
bė yra šlykščiausio nacizmo ir 
nelygybės kraštas. Anglosak
sų kilmės gyventojai ten tikrai 
įsitikinę, kad tik jie yra pilna
verčiai žmonės, turį teisę val
dyti visus ir visiems viešpa
tauti, o kiti — tai tik juodo dar 
bo gyvuliai. Germanų kilmės 
gyventojai, kurių ten labai 
daug, su didžiausia panieka žiū 
ri į tuos, kurie nėra jų kilmės, 
kaip ir tinka vokiečiams, bet 
ir su didžiausia neapykanta į 
anglosaksus, kad tie nenori jų 
pripažinti sau lygiais. . . Vie
nu žodžiu, visi gyventojai yra 
susiskaldę į tautines kilmės atž 
vilgiu grupes, ir kiekviena gru
pė nekenčia kurios nors kitos, 
kurią nors kitą niekina. . .

Niekur nėra pasaulyje tokio 
aštraus pasiskirstymo į luo
mus, — išvedžiojo Vasiljevas, 
— tokio aklo atsiribojimo vie
no luomo nuo kito ir dar lab- 
jau nuo visų gyventojų masių, 
kaip Jungtinėse Valstybėse. Su 
prantam, luominis pasiskirsty 
mas ten irgi paremtas doleriu. 
Kurie turi susikrovę milionus, 
nenori nieko bendro turėti su 
visais, kurie tų milionų dar ne
turi. Kurie turi šimtus tūks
tančių dolerių, nieko nenori 
bendro turėti su tais, kurie tų 
šimtų tūkstančių neturi. Jie 
su didžiausia panieko žiūri į vi 
sus, mažiau už juos pasiturin-

■ čius, ir su didžiausia neapykan
■ ta į tuos, kurie turi daugiau,
■ negu jie, ir į savo tarpą j ųne- 

įsileidžia. Bendrai — dolerio 
gaudymas (pagonia za della- 
rom), neapykanta, pavydas — 
tai pagrindiniai Jungtinių Vals 
tybių visuomenės santvarkos 
pamatai. Tokia valstybė nėra 
mums pavojinga nei kaip prie 
šas, nei kaip draugas. Be to, 
mes nenorime ir niekuomet ne
turėsime reikalo norėti kariauti 
su ja. O jei ten susirastų, kurie 
svajotų su mumis kariauti, vi 
suomet mokėsime sutrukdyti, 
kad tos svajones neįvyktų. Kai 
pribręs reikalas, sugriausime 
tą valstybę iš vidaus, pačių jo
sios gyventojų rankomis. Su 
to visagalio dolerio pagalba.

Anglai, jei ir matytų sau pa 
vojų iš mūsų pusės, gerai su-

pranta, kad jie su mumis ka
riauti negali ir niekados vieni 
negalės. Galėjome turėti sun
kumų tik su Vokietija, bet ji 
bus sutrypta ir pati pateks į 
mūsų rankas. . . Prancūzija 
jau sužlugdyta ir, kaip mili- 
tarinė pajėga, niekuomet ne- 
atsigaus...

— Be to, ji seniai jau mūsų, 
■— įterpė savo pastabą Dekano 
zovas. — Penkios dešimtys 
tūkstančių liaudies mokytojų 
komunistų ten jau seniai vei
kia mūsų naudai. Naujos pran 
cūzų kartos jau mūsų. Ten jau 
seniai galėjome paimti valdžią 
į savo rankas — ir paimsime, 
kai bus reikalas.

— Taigi matai tamsta, šian
dien nėra pasaulyje tokių jėgų, 
kurios sutrukdytų mūsų par
tijai įsigalėti Europoje, — kal
bėjo toliau Vasifjevas. — Da
bar tamsta turi patsai supras
ti, kodėl pakitėjo mūsų parti
jos tikslai Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu. Jų, taigi ir Lietuvos, 
į Tarybinių respublikų sąjun
gą įjungimas yra vienas iš pir 
mųjų žignsnių tiems tikslams 
įgyvendinti. Mūsų partija ne
gali toliau atidėlioti, nes antrą 
kartą tokių patogių sąlygų ga
li nepasikartoti. Mes norėtu
me, kad šie pirmieji žingsniai 
praeitų sklandžiai, be nereika
lingo triukšmo. Latvija ir Es
tija nesukelia mums rūpesčių, 
bet visai kitaip yra su jūsų vals 
tybe. Lietuva — katalikiškas 
kraštas, jos gyventoiaj, visa 
liaudis fanat-ai nepalankiai nu 
siteikę mūsų partijos atžvilgiu 
ir todėl čia turime laikytis di
džiausio atsargumo. Draugas 
Molotovas žino, kad jūsų liau 
dis, ypač jaunoji karta, pasiti
ki jumis, todėl pageidautų, kad 
tamsta pasiliktum vyriausybė
je iki jūsų krašto įsijungimo į 
tarybinių respublikų šeimą. Jū 
sų pasitraukimas šiuo laiku bū 
tų mums kol kas sunku liau
džiai išaiškinti. . .

— Arba turėtume paaiškinti 
jūsų išėjimą iš vyriausybės to
kiu būdu, kuris nesuteiktų 
jums malonumo, — pagrąsino 
dar Dekanozovas. — Protin
giausiai tamsta pasielgsi, jei 
įstosi į mūsų partiją. . .

— Mums tai būtų labai ma
lonu, net pasistengtume neyar- 
ginti jūsų formalumais, susiju 
siais su partijon įstojimu, — 
pritarė tam ir Vasiljevas. — 
Bet tai jau Tamstos reikalas, 
kaip panorėsi pasielgti. Turiu 
pasakyti, kad draugas Moloto 
vas dar pavedė mums prašyti 
jūsų, kad tiek jo, tiek ir mūsų 
pasikalbėjimai su jumis pašilk 
tų paslaptyje, ir tuo reikalu ne
būtų daroma jokių pranešimų, 
tiek viešai, tiek ir ministerių 

: posėdyje, kadangi pasikalbėji- 
■ mai vyko bendro pasitikėjimo 

ženkle.
1 Atsakiau, kad pagalvosiu, 
’ kaip turėsiu šiuo atveju pasi

elgti. Neslėpsiu, kad pasielg
siu, kaip reikalaus mano kraš
to nauda.

— Jūsų krašto nauda drau
giškai nuteikti liaudį mūsų šie 
kimų reikalu, — pabrėžė De
kanozovas.

Tuo pasibaigė šis mūsų pa
sikalbėjimas. Mane nuvežė į 
mūsų atstovybę. Ir šį pasikal
bėjimą atpasakojau Natkevi
čiui ir čia pat jį užfiksavome 
raštu - Pro memoria.
@1 Šiuo laiku Jungtinėse Vals 
tijose apie 4 milionai žmonių 
gyvena vadinamuose „traile- 
riuose“ (automobilių traukia
muose sunkvežimiuose). To
kių trailerių, kuriuose gyvena 
žmonės, yra 1 milionas, 55 t.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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Kas bus po Stalino mirties?
RAŠO PROFESORIUS ELLSWORTH RAYMOND IR PROFESORIUS STANLEY PAGE.

Apie 1941 metų spalių mėn. 
vidurį, Maskva atrodė pasiren 
gusi pasiduoit Hitleriui. Vo
kiečių Wehrmacht‘as jau lau
žėsi per išorinius Maskvos 
miesto įtvirtinimus. Bėgančių 
komunistų pareigūnai perpildė 
iš miesto skubančius trauki
nius ir užkimšo kelius. Įpyku- 
sios žmonių minios keikė ir ko 
liojo bėgančius iš Maskvos rau 
donuosius biurokratus. Kad 
miesto gyventojai galėtų ištuš 
tinti krautuves ir sandėlius 
prieš apiplėšiant ir užgrobiant 
juos naciams, buvo atsisakyta 
nuo maisto normavimo. Pože
minės stotys buvo uždarytos 
ir policija buvo išsiųsta į fron
tą. Nė vienas sovietų pilietis 
nedrįso to pasakyti, tačiau, aiš 
kiausias faktas, kad Maskva pa 
skendo chaose ir netvarkoje.

Tuo laiku Josif Stalin davė 
pats sau uždavinį — parodyti 
šaltumą ir ramumą esant prie
šo ugnies sferoje. Radijo pra
nešimai sakė jį esant mieste ir 
besiruošiantį gintis. Trims sa
vaitėms praslinkus, kada na
cių artilerija daužė miestą ir ka 
da sovietų lėktuvai - naikinto
jai miesto pakraščiuose kovo
jo su priešo bombonešiais, jis 
pasirodė viešai ir pasakė ugnin 
gą kalbą. „Mušk, mušk, 
mušk!“ jis įsakinėjo. Ir padrą 
sinti Maskvos gyventojai pasi
ruošė kovoti ligi paskutiniųjų.

Pokarinė sovietų literatūra 
pliekia ir kala skaitytojams į 
galvą, kad Stalinas išgelbėjo 
matušką Rusiją.

1948 mt. Sovietų Sąjungos 
medicinos mokslų akademija 
dėkojo „brangiam draugui Jo 
šefui už geriausius pasisekimus 
medicinos moksluose“. Visa 
sovietų enciklopedija vadina jį 
„didžiausiu pasaulio moksli
ninku“ su „sprendžiamu ir le
miamu įnašu — prisidėjimu“ 
net 26-iose mokslo šakose, pra 
dedant aeronautika baigiant 
zoologija. ..

Stalino nuobodžios, bukos ir 
stačiai kvailos knygos buvo 
spausdinamos milionais, o iš
traukos iš tų knygų buvo gar
siai skaitomos tarnautojų, dar 
bininkų, kolchozininkų ir ka
reivių susirinkimuose. Vai
kams buvo įkalama į galvą: 
„Dėkui Stalinui už mūsų lai
mingą vaikystę“. ..

Sovietų Sąjungos žmonės 29 
metus, po 24 valandas per pa
rą, buvo skandinami ir girdo
mi, stačiai nuodijami šio didvy 
rio, priešingu prigimčiai ir blai 
viam protui, iškraipytu, stačiai 
absurdišku, garbinimu.

Prof. E. Raymond nuo 1938 mt. ligi 1943 mt. buvo 
analitikas prie USA ambasados Maskvoje. Šiuo metu jis 
yra Sov. Rusijos reikalų specialistas ir New York'o Uni 
versiteto profesorius. Jis yra parašęs amerikoniškoje 
spaudoje daug apie Sovietų Rusiją straipsnių.

Prof. Stanley Page yra lankęs Sovietų Rusiją ir ga 
vęs Harvard'o Universitete doktoratą už Rusijos istori
ją. Šiuo metu jis profesoriauja New Yorko City kolegi 
joje. Jis yra profesoriavęs Harvard'o ir Boston'o Univer 
sitetuose ir išleidęs veikalą apie leninizmą.

Patiekiamasis straipsnis pasirodė amerikoniškoje 
spaudoje apie trejetą mėnesių prie Stalino mirtį, ir da
bar bus labai įdomu pasižiūrėti ar šių dviejų ameriko
niškų S. Rusijos ekspertų 
tvirtins, ar ne?!

Tačiau šis „plieninis vyras“ 
yra jau pražilęs, raukšlėtas, tu 
rįs chronišką širdies ligą. Jis 
gali kristi negyvas kiekvieną 
dieną. O kas bus tada?

Ką reikštų Stalino mirtis

S. Rusijos žmonėms, politbiu 
rui, slaptąjai policijai, raudo
niesiems kvailiams, vergams?

Laike paskutinio karo rusai 
padėjo daug pastangų ir milži 
niškų aukų, tikėdami, kad ka
rą laimėjus bus geriau. Vieto
je, to, pokarinė komunistų tiro 
nija dar labjau suveržė varžtus. 
Devyni dešimtadaliai žmonių 
santaupų buvo 'vyriausybės „fi 
nansinėmis reformomis“ pa
grobti. Mokesčiai pakilo augš 
tyn 70 proc. virš prieškarinio 
lygio. Todėl, kad visi tiek pat 
Stalino bijo ,kiek jį garbina, 
tai sovietų prižiūrėtojai laikė 
sovietų liaudį — bendruomenę, 
kaip išrikuotus linijoje. Ar iš 
silaikys ta linija, kada nebus 
Stalino?

Per šimtmečius rusai prie-
kaištaudavo ir versdavo vyriau 
sybės daromus nusikaltimus 
žemesniems tarnautojams - pa 
reigūnams, kurie tiktai vyriau
sybės įsakymus įvykdydavo. 
„Jeigu tai tiktai žinotų caras!“ 
atsidusdavo dėl įvykusios ne
teisybės ar pareigūno nu
skriaustas rusas mužikas caro 
laikais.

1917 mt. kovo mėn. 16 d., 
sekančią dieną po Rusijos ca
ro Nikalojaus II atsistatydini
mo nuo sosto, nei vienas rusas 
policininkas nedrįso pasirodyti 
apsivilkęs seną uniformą. Gi, 
sovietų policija yra dar labjau 
neapkenčiama kaip buvusioji 
caro policija. Šioji, taip vadina 
moji NKVD ar MVD, kaip be 
būtų, yra kaip kokia pastovi 
armija su lengvąja artilerija, 
lėktuvais, kulkosvaidžiais ir ki
tomis moderniškomis priemo
nėmis ir įrankiais kovai su mi
nia. Jeigu Stalinas mirtų arti
moje ateityje, tai reikia tikėtią

spėliojimai pasitvirtino ir past

kad du milionai tokių pareng
tų ir drausmingų žandarų ga
lėtų kontroliuoti 200 milionų 
neramių civilių žmonių. Ta
čiau, jei jie gerai sugebėtų tai 
įvykdyti, tai jie sugebėtų at
likti ir visai priešingą tam 
veiksmą.

Skaičiuojant ir prileidžiant, 
kad sovietų masės pasiliktų 
prispaustos ir nuslopintos, ar 
galėtų išlikti ir išsilaikyti pats 
politbiuras po savo vyriausio
jo boso mirties?

Vakariečių Rusijos ekspertų 
tarpe išgirstume įvairiausių 
spėliojimų

apie galimą Stalino įpėdinį.

Štai mes išvardinsime keturius 
daugiausiai minimus kandida
tus, kurie galvojama kiekvie
nas galėtų būti Stalino įpėdi
niai. Jie yra: Molotov, Malen
kov, Berija ir Bulganin.

Leninas kartą buvo apibūdi
nęs Viačeslav Molotov’ą kai
po „geriausiai atliekantį savo 
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ai pavargtos Tėvysėa ISlaimnimį yra'T^ta, 
kaip ir vtat, pirmutinė ir vyriausioji parsįga, 
Kova nsifedauja iž pauiSvtsntirao ir kietas -«!- 
tvermės..Xiel>&s antinams, toip tig.sm kava dar ufcMęs. 
Kov.-i rpikaliriga pastovią ir pakankamų lėSą jai vesti.

šiito įtatoš vadovBujtpi Vyriausiasis Lietuvos lėtais- 
vuriois KortoĮvtes kovai teikiilingoitis lėžikns pati- 
krtati yra įsteigęs T«uiw Franlę. Kova Iręs iito sėk- 
Būogto kiek Tau tos l’ondas pajėgu jam pavestu uėde- 
viBj aukmiugai vykdyti. ’

Ltosvto kovai teikafingus fėžas mes ptstys tagęiimc 
patikrinti, Bėt toTiiutositomlo Vaidyba feukiaetTavo, 
Lietuvi, n»n«i!atam<>s jam paramos.

U’Aevi! iSieknoruet ueBžmfrSs, ksd esi atsakingas 
:ak Lietuvos liknuip T«v» pustams R nu<4irtijts d<>- 
mptmas Lieto vos luisvūiimu tuikului yra vienas 
svarbiųjų ginklu kovoj i.J Tėvynės ateitį. Į t.ioiuvos 
tSiaist fein'.^ yra sudėję visto tavo viltie Tėvynėj pa
silikusieji ir po passuiį išbjaškytieji tramttafei, Tad 
tatBk Tautas koridą. Tavo saka itoitok Tavo .pa- 
taisinStoas, kad palikai. Tėvynę ir tauriu joms 
k&totaj vsiandoj.

pareigas tarnautoją visoje S. 
Rusijoje“. Jis yra buvęs Polit 
biure nuo 1921 mt. ir, 62 mt. 
amžiaus sulaukęs jis yra vie
nintelis iš ankstyvesniųjų va
dų, kuris išliko gyvas. Jis bu
vo ministeriu pirmininku nuo 
1930 mt. ligi 1938 mt. ir už
sienių reikalų ministeriu nuo 
1939 mt. ligi 1949 mt.

Tačiau geresnis kandidatas 
l Stalino įpėdinius vis dėlto ga 
lėtų būti Georgij Malenkov, 
kuris veikia, kaipo komunistų 
partijos galva ir kuris surinko 
parodymus prieš kaltinamuo
sius Stalino kruvinuose valy
mo teismuose 1930 mt. Malen 
kov iškilo ligi dabartinio gar
sumo kaipo Stalino privatus 
sekretorius.

Lavrentij Berija, baleto ir 
balerinų mėgėjas, tačiau kaipo 
slaptosios policijos šefas, jis 
smaginasi ir atranda džiaugs
mą šaudydamas politinius ka
linius į pakaušį..,

Pagaliau, S. Rusija turi „tam 
sų arklį“ Nikolaj Bulganin, 
Varšuvos mėsininką, šiandie
ninį Politbiuro kalbėtoją pen
kiems milionams raudonosios 
armijos vyrų.

Visai nesvarbu, kuris iš šių 
viršpaminėtųjų išeitų priekin 
po Stalino mirties, tačiau Polit 
biuras gali prarasti savo jėgą 
ir galią milžiniškai piramidei 
iš penkių milionų armijos, par 
tijos ir policijos pareigūnams. 
Nežymios asmenybės individu
aliai, šie biurokratai, jei juos 
paimti kolektyviai, tai yra re
ali Stalino jėgos ir galios bazė,

vės šalimi. Amžinas rytų prie
šas smurtu ir didele jėga, gra
žiai žydintį gintaro kraštą vėl 
pavergė. Geriausi lietuvių tau 
tos sūnūs pasitraukė į mišką ir 
stojo į nelygią laisvės kovą. Ar 
šilta, ar šalta, ar sninga ar ly
ja, lietuvis partizanas su šautu 
vu rankose jau 8-ni metai sto 
vi laisvės kovoje, tvirtai tikė
damas išauštantį gražų rytojų.

Dalis lietuvių tautos, verčia 
ma karo vieksmų, ar išvežti 
prievarta į darbus, ar tai dėl 
kitų priežasčių, turėjo atsirasti 
Europos vakaruose, iš kur vėl, 
kaip nutraukti karoliukai, pa
biro po platųjį pasaulį, pasiek
dami tolimus užjūrių kraštus.

Su ta tautos dalimi iš Lietu
vos pasitraukė ir VLIKas ves
ti tolimesnės laisvės kovos. Ir 
Tautos Fondas (įsikūręs Lie
tuvoje), anot. prof. J. Kamins 
ko — „tylus, bet ištikimas, ly 
di VLIKą kaip jo nedalomoji 
dalis, kaip šešėlis. Ir visai tei
singai buv. TF valdytojas sa
ko : „kad nebūtų to šešėlio, var 
giai ar būtų pats lydimasis“. 
Taip, tai yra teisybė, kurios už 
ginčyti niekas negali. VLIKas, 
atstovaudamas lietuvių tautą, 
jos laisvės kovoje, šiandien, 
kiek sąlygos leidžia, prasiver
žia prie šių dienų galiūnų, įsi
spraudžia į įtakingų dienraščių 
puslapius, skelbdamas pasau-

o Politbiuras yra tos bazės vir 
šutinis sluogsnis.

Dauguma senų bolševikų bu 
vo iššaudyti, užkankinti vergų 

Nukelta į 8 psl.

REMKIME TAUTOS fONDfl
Neilgai džiaugėmės mūsų sa liui bolševikų daromus žiauru- 

vanorių krauju aplaistyta lais mus, primindamas užsienio
valstybių diplomatams okupuo 
tos Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo būtinumą. >

Ašaromis akyse, tarpusavio 
kalbomis ar pavieniui supažin
dindami gyvenamojo krašto 
šeimininkus apie mūsų nelai
mes ir vargus, to neatsiektu
mėme, ką atsiekia vadovaujan
tieji lietuvių tautos veiksniai. 
Tik eidami prie diplomatų kė 
džių stipriai organizuoti, pa
sekmės bendros laisvės kovos, 
atneš gražesnius vaisius. O vi
sam tam erškėčiuotam laisvės 
keliui reikalingas yra šio kraš 
to dievaitis — doleris.

Neapsiriksiu pasakęs, kad Iz 
raelio nepriklausomybę didele 
dalimi atkovojo pinigas, surink 
tas žydų tautos šimtais tūks
tančių dol. O mes. . . mes be
veik po 5-kių metų emigraci
nio gyvenimo, atsistoję stipriai 
ant kojų (materialiniu atžvil
giu) paaukojame vieną-du dol. 
per metus, jausdami atlikę sa
vo pareigą 100%. Ir tą „žaliu 
ką“ aukojame Kanadoje ne vi
si! Juk per 5 metus TF Atsto 
vybė Kanadoje surinko 16.000 
dol., kai tuo tarpu lietuvių pri- 
skaitoma iki 20 tūkst. Tačiau 
lietuviškas priežodis sako — 
geriau vėliau, negu niekuomet. 
Žengdami į 1953 m. tvirtai pa- 
siryžkime tam tikrą sumą (o 
gal net dienos uždarbį) paauko 
ti Tautos Fondui ir tuo pačiu 
laisvės kovai, kuri ypač šiemet, 
pasikeitus mums palankesnėms 
politinėms sąlygoms, turės bū
ti vedama dar su didesniu ak
tyvumu ir iki galutino laisvės 
atsiekime.

Malonu ir džiugu būtų pasi
žiūrėti į kiekvieno Kanados 
tautiečio Lietuvio Pasą, (kaip 
šioje nuotraukoje kelių Hamil
tono lietuvių), kurio 1953 m. 
puslapis būtų užpildytas nuo
traukoje esamais ženkliukais, 
įrodančiais prisidėtais pinigi
niais įnašais laisvės kovai. Taip 
pat KLB apylinkių valdybos 
turėtų pagyvinti savo kolonijo 
se Tautos Fondo skyrių veik
lą (o jiems nesant, įsteigti nau 
jus) iki to lygmens, kokį atsie
kė trečioji savo gyventojų gau 
sumu Kanadoje, Hamiltono lie 
tuvių bendruomenė.

Lietuvi! Remk Tautos Fon 
dą! Tavo auka tebūnie tavo pa 
teisinimas, kad palikai Tėvynę 
ir Tautą tragiškiausioje valan
doje !

O eidamas tuo keliu, būk tik 
ras, kad ateis tas laikąs, kada 
su iškelta vėliava (kaip 5 dol. 
ženkluose) galėsi džiaugsmin
gai sušukti: „Tėvynė laisva!“.

Kbr.

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komunizmo ideologijos tikrovė
v.

KOMUNIZMAS IR TAUTIŠKUMAS.

X.

Kaip grynai politinis sąjūdis, komunizmas niekad nega
lėtų pavergti tautas, jeigu jis pirma savo idėjomis nepaverg
tų jų sąmonės. Užtat, komunistai skelbia tautinę sąmonę ir 
tėvynės meilę esant pragaištingą žmonijai, nes, girdi, tautiš
kumas ir patriotizmas išugdą tautų šavinizmą ir neapykantą 
kitoms tautoms, kas, sako savaime sudaro kliūtį darniai pa
skiroms tautoms sugyventi. Komunistų teigimu, kuris ryš
kiausiai suformuluotas Markso bei Engelso suredeguotame 
taip vadinamame „Komunistų Manifeste“, darbininkas, ta
riamai, neturįs tėvynės. Esą, visų tautų ir visų rasių darbinin 
kai, susispietę po komunistinio internacionalo vėliava, su
darą vieną broliją, kurios tėvynė — visas pasaulis. Iš tos min 
ties išeidamas, komunizmas ir siekia realizuoti pasaulyje uni 
versalinę respubliką, kurios pagrindą sudaro universali dar
bininkų klasė ir josios kova su universaliniu savo priešu — 
kapitalizmu. Kadangi, sako, tautiškumas esąs sena buržu
azinė dogma, įkalta per prievartą vakarams buržuazinės vals 
tybės mokyklose ir naudinga vien buržuazijai, tai darbininkų 
klasė jo iš esmės negali pripažinti. Esą, darbininkai, ginda
mi tėvynę, gintų išnaudojimą bei vergiją, o tai darydami, jie 
elgtųsi patys prieš savo interesus. Tėvynės idėja neabejoti
nai esanti glaudžiai susieta su nuosavybės idėja, o ši juk esan 
ti viena iš pagrinidnių kapitalizmo principų; tėvynės idėja— 
tai pragaištinga idėja, nes ji gimdanti karus. Ji, sako, ypatin 
gai esanti pragaištinga darbininkų klasei: darbininkas savo 
klasę turįs mylėti, kaip motiną ir kitus darbininkus, kaip bro
lius, o tuo tarpu tėvynės i (ėja ir tautiškumas, to paties Mark 
so žodžiais, gimdąs darbininkų klasėje neapykantą ir skaldąs 
ją. Dėl to, Z. Angariečio' ir V. Kapsuko žodžiais, darbininkų 
priedermė vietoje obalsio „rūpintis tautos reikalais“, statyti 
kitus obalsius, tinkamus visų tautų darbininkams; ne tautų 
apsisprendimas, bet darbininkų klasės apsisprendimas, ne vi
sos tautos kova dėl bendrų tautos reikalavimų, bet visų šalių 
darbininkų kova dėl bendro tikslo, dėl komunizmo. Esą, dar
bininkams „neturi rūpėti vienos tautos apsisprendimas, bet 
tik kiekvienos tautos, kiekvieno krašto proletariato apsispren 
dimo laisvė. Kitaip tariant, visas komunistinis sąjūdis esąs 
priešingas bte kokiam tautiniam sąjūdžiui, bet tokiai tauti
niai, ypač savitai, minčiai.

Iš tų kelių, čia pacituotų, „komunizmo evangelistų“ skel 
biamų, komunizmo pagrindinių dogmų tarpusavės komuniz
mo ir tautiškumo sąvokų santykis yra aiškus. Komunistų 
partijos (Kominternas - Kominformas), savo esme, yra griež 
tai antitautiška organizacija, o komunizmas ir patriotizmas, 
tai dvi priešingybės. Komunistinės okupacijos metai mums, 
lietuviams, davė ir duoda šimtus kruvinų įrodymų, jeg jei 
toji okupacija dar kiek ilgiau užtruks, tai komunistai visiškai 
išnaikins bet kokį mūsų tautiškos minties pasireiškimą. Iki 
komunistinės okupacijos, daugumas mūsų manė, jog jei ko
munizmas teoretiškai ir kovoja su tautiniais pradais, tačiau 
faktiškai, bent SSSR-e, jis juos palaiko. Pirmomis komunis
tinės okupacijos dienomis toji iliuzionistinė mintis atrodė net 
turėsianti realybe virsti. Tačiau, tolimesnieji įvykiai, paro
dė, jog tai būta vien komunistinio melo, pikto melo, kuris ko
munistams yra lyg koks tiltas persikelti per upę į salą, ku
rioje žmonės gyvena ramiu gyvenimu. Juk komunistai skel
bia laisvę, bet nepripažįsta kito žmogaus įsitikinimų; skelbia 
lygybę, bet čia pat kursto piktadarių gaujas daryti visokerio
pas skriaudas kitokių įsitikinimų žmonėms; skelbia lygybę, 
bet kursto ir vykdo žiauriausią brolžudybę, siūlo darbo liau
džiai „rojaus vaisius“ tos pačios liaudies krauju aptaškytomis 
rankomis. Tlaip vad. „liaudies seime“ garsusis brolžudys 
Sniečkus, siūlydamas tam marionetiniam siamui „nutarti“ įsi
jungti į „didžiąją laisvųjų tautų tėvynę“, 1940 m. liepos 21 
dieną sakė, jog „ . .. niekas kitas negali tautų pakelti kaip 
tik Lenino - Stalino tautinė politika, tautinė pagal savo for
mą ir socialistinė pagal savo turinį kultūra pakėlė dargi la- 
bjausiai atsilikusias tautas į prmąsias eiles; šita Lenino - Sta- 
tautą išves į platų kūrybini kelią“. Tai buvo žodžiai. Juk tik- 
lino tautinė politika yra vienintelė, kuri ir mūsų (lietuvių)) 
rovę geriausiai pavaizduoja garsusis SSSR valstybės saugu
mo 3 rango komisaro Serovo parėdymas — „Instrukcija an
titarybinio elemento iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos išgyven
dinimo operacijos pravedimui“. Pagal tą instrukciją bolševi
kai buvo užsimoję, mažiausiai 75% visų lietuvių, tuojau pat 
iškeldinti į šiaurės ar Sibiro koncentracijos stovyklas, kad ten 
juos pavertus moderniais „baltaisiais vergais“ visiškai išnai
kintų. Dabar šis užsimojimas antrosios komunistinės okupa 
cijos yra dideliu skubotumu vykinamas. Išvežtųjų lietuvių 
vieton į Lietuvą, kuri, atrodo, greit tikrai liks „tautinė for
ma“, pasireiškianti vien „LTSR“ pavadinimu, atgabenama 
šimtai tūkstančių „socialistiškai nuteiktų“ kalmukų, kirgizų, 
kuriems duodamos net tų pačių išvežtųjų lietuvių pavardės, 
kurie greit ir sudarys LTSR-o socialistinį turinį. Tada Lie
tuva bus tikrai „tautinė pagal savo formą“, nes dar kurį lai
ką iškabose, blankuose, antspauduose, greta „viso pasaulio 

proletarų tarptautinės kalbos — rusų kalbos“ — būtų dar ir 
lietuvių kalba užrašai, gi jos turinys tikrai būtų socialistinis, 
tikrai tariant visiškai atautinis, visiškai antitautinis.

Niekam nėra jokių abejonių, jog komunistai įsibrauda
mi į Pabaltiją jieškojo vien tik busimųjų „placdarmų“ toli- 
mesniąjam puolimui į Vakarus. Jie puikiai žinojo, jog įsi
braudami į aPbaitijo kraštus neras juose sau tinkamo pritari 
mo nei savo idėjoms, nei savo gyvenimo formai. Užtat, siek
dami savo grobuoniškų tikslų, komunistai suprato, kad, pir
miausia, jiems reikia susidoroti su užgrobtųjų kraštų gy
ventojais ir juos galimai greičiau visiškai sunaikinti, nušluo- 
jant nuo žemės paviršiaus. Nepaliaujamieji areštai raudo
niesiems Maskvos komisarams atrodė per lėta ir netinkama 
priemonė pagrindinai išnaikinti laisvę mylinčias Pabaltijo 
tautas, nes pasauliniai įvykiai, kuriais komunistai norėjo 
žūtbūt pasinaudoti, riedėjo nepaprastu greitumu. Dėl to 
Maskva ir parengė masinį Pabaltijo tautų išnaikinimo planą, 
kurio įvykdymui ir buvo duota toji Serovo instrukcija. Ki
taip tariant, „tautinė forma“, skambus „LTSR“ vardas ir ki 
ti panašūs Lietuvai primesti bolševikiški atributai turėjo vie
nintelį tikslą: apgauti lietuvius ir iki laiko užmigdyti jų bud
rumą. Tai savaime suprantama. Juk laisvas tautų apsispren
dimas komunizme yra tokia pat nesąmonė, kaip ir „sąžinės 
laisvė“, nors apie ją komunizmo vadai bekalbėtų gražiais žo
džiais ir ją garantuotų savo konstitucijoje. Kaip daugelis ki
tų skambių šūkių, pav., kad komunizmas gina demokraatiją 
nuo fašizmo, kad jis siekia taikos, gina kultūrą nuo jos prie
šų, kad „nenugalimoji armija“ buvo ir į yra į Lietuvą įsibro
vusi išvaduoti Lietuvą iš kapitalistinių valstybių jungo ir pa
našūs, taip ir šis — tautų laisvo apsisprendimo — šūkis yra 
nei daugiau, nei mažiau, kaip paradoksas, vartojamas dėl 
mulkių arba „dlia prostovo naroda“. Jei Tarybų Rusijoje ta
riamai šiek tiek respektuojami paskirų tautų tautiniai inte
resai, leidžiama turėti savus laikraščius, mokyklas, tai tik tam, 
kad tuo keliu geriau įkaltų į galvą komunizmo „evangelijos“ 
skelbiamas dogmas. Atydžiau įsižiūrėjus į rusų komunistų 
partijos organizaciją matyti, jog tai ne lygių atskirų tautų 
partijų sąjunga, o tik rusų partija, esmėje vien Rusijos did- 
valstybiškiems interesams tarnaujanti. Tai patvirtino ir 
1940 metais birželio mėnesį pasakytoje kalboje Molotovas, 
kai paskelbė pasauliui, jog „pagaliau į savo seną prieglobstį 
(suprask „Matušku Rossiju“) grįžo ir Pabaltijo kraštai. Pa 
našiai jis yra kalbėjęs ir Besarabijos okupavimo proga, kur, 
esą, senosios turkų Izmailo tvirtovės laukai yra gausiai ap
laistyti „narsiosios rusų liaudies kariuomenės“ krauju.

Daugiau bus.
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1953-uju metu sukaktuvininkai
Rugsėjo 1 dieną sueina 80 tojag, daug dirbęs Amerikos 

metų kai Lingaučiuose, Kre- lietuvių tarpe.
kenavos valsčiaus, Panevėžio Gruodžio 19 d. sueina 80 me 
ap., gimė didžioji lietuvių spau tų, kai Kūmose, Radviliškio 
dos darbuotoja, kelių laikraš- vai., Šiaulių ap. -gimė Antanas 
čių redaktorė, jaunimo šelpimo Alekna, kunigas, istorikas, 
organizacijos „Žiburėlio“ orga „Vienybės“ redaktorius, dau- 
nizatorė ir visalaikinė jo dar- gelio laikraščių bendradarbis, 
buotoja, jaunimo rėmėja, ko- „Lietuvos istorijos“ vadovėlio, 
votoja už lietuvių tautos tei- 75 metai kai Užnevėžiuose, 
sės su caro režimu, vokiečių ir Kurklių vai., Ukmergės ap. gi 
rusų okupacija Felicija Bortke mė Steponas Kairys „Social- 
vičienė, mirusi 1945 metais demokrato“ ir kitų laikraščių 
Kaune ir bolševikų nakčia iš redaktorius ir bendradarbis, ga 
vogta iš „Varpo“ b-vės salės bus feljetonistas ir kalbėtojas, 
ir slapta palaidota Troškūnuo- politikos ir visuomenės veikė- 
se. Velionė rėmė visą jauni- jas, Lietuvos atstovas Rusijos 
mą, ypač — studentus, kurie Dūmoje, Lietuvos seimų na- 
pas ją ir jos rūpesniu buvo sle rys, inžinierius, profesorius, 
piami, saugomi ir globojami. Technikos fakulteto dekanas 
Sovietų okupacijos metu ji bu Kaune, kanalizacijos Lietuvo- 
vo atskirta nuo visuomenės, už je pionierius, Kauno, Šiaulių 
daryta „Varpo“ b-vės kieme ir kitų Lietuvos miestų kanali 
mediniame namely ir neleidžia zacijos ir vandentiekio įvedė- 
ma lankyti, ypač buvusių bend jas, kelių mokslo knygų auto- 
radarbių. Norint prie jos pri- rius, b. VLIKo pirmininkas, 
eiti, reikėjo gauti sargo, kuris Tautos Fondo valdytojas ir tt. 
saugojo1 įėjimo pas ją vartus, Gruodžio 30 dieną sueina 75 
leidimą. Pasityčiojimui bolše- metai kai Kaune gimė Kazys 
vikai jai davė 300 rublių pen- Vidikauskas, daugelio laikraš 
SU?;_ Vokiečių okupacijos me- čių bendradarbis, esperanto 
tu ji uoliai platino pogrindinę propagandininkas, daugelio 
spaudą; būdama didelė huma- proginių eilėraščių lietuvių, len 
nistė, gelbėjo okupantų žudo- kų ir kitomis kalbomis auto- 
mus ir engiamus žmones, rū- rius, nenuilstamai dirbąs ir da 
pino žydų vaikams katalikiškus bar Amerikoje.
metrikus ir tt. monografijos apie vysk. M. Va

Rugsėjo 18 d. sueina 80 me- lančių autorius ir kt.
tų kai Pašiliečiuose, Pumpėnų Šiais metais sueina 80 metų 
vai. gimė Juozapas Skvireckas, kai gimė Vladas Putvinskis- 
kunigas, Kauno arkivyskupas -Putvys, Lietuvos Šaulių są- 
-metropolitas, daugelio laikraš jungos steigėjas ir darbuoto- 
čių bendradarbis, pilno Šven- jas, „Varpo“, „Naujienų“ ir 
tojo rašto vertėjas lietuvių kai kitų daugelio laikraščių bend 
bon ir tremtyje būdamas išnau radarbis, „Giedrės“ ir kitų be 
jo Šventąjį raštą perredegavęs letristinių vaizdelių kūrėjas, 
ir dabar, padedamas kitų, jį iš visuomenininkas ir politikos 
leidžiąs. Tai bus drauge ir ar veikėjas.
kivyskupo - metropolito 80 Kovo 19 dieną sueina 75 me 
metų sukatuvių paminėjimas, tai kai Malavėnuose, Šiaulių

Rugsėjo 23 dieną sueina 80 ap. gimė Augustinas Janutai 
metų kai Palūšėje, Švenčionių tis, „Varpo“, „Lietuvos Ži- 
ap., gimė Mikas Petrauskas, nių“ ir kitų laikraščių bend- 
dainininko Kipro brolis, vėliau radarbis, „Praeities“ redak- 
baigęs Petrapilio konservatori- torius, daugelio politinių, isto 
ją, muzikas, kompozitorius, rinių brošiūrų autorius, para- 
pirmosios lietuviškosios ope- šęs eilę monografijų, istorikas, 
ros kūrėjas, daugelio muzikos teisininkas VD Universtieto 
kūrinu autorius, daugelio ope- profesorius ir Teisių fakulteto 
rečių komponuotojas ir staty- dekanas.
tojas, didelis muzikos darbuo- Gruodžio 20 dieną sueina

| D r. DORA GORDON
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Mėsos krautuvė
! Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817 J
't 2379 Rosemount Blvd., Montreal. J

iš visur ir apie viską
3 Lake Nipissing ežero, neto
li North Bay, Ont., sala buvo 
pirkta John Kennedy ir Jack 
Shaw iš North Bay už 3.000 
dol. Atrodo, kad čia bus gali 
ma rasti uranijaus. Kennedy 
ir Shaw jau buvo pasiūlyta 2 
mil .dol. už tą salą, bet jie dar 
nėra apsisprendę parduoti. Sa 
loję atrasta tantalo ir kitų rūdų 
klodai.
gį „Groundhog“ (virginiškas 
kurimis), kuris iš požeminės 
buveinės išlendąs pasišvaisty
mui, vasario 2 d., turi oro pra
našo titulą.S Alfonsas Degulis, Antanas 
Šverlys, Stankevičius ir Ol
šauskas pardavė už 175000 
dol. savo restoraną Bokoje ir 
įieško naujų biznių. Alfonsas 
Degulis jau prisidėjo kaipo pu 
sininkas prie Kazimiero Pau
lausko ir abu tapo savininkais 
žinomo restorano „Dos Ami
gos“, Paseo Colon 449, Bue
nos Aires. Kazimieras Pau
lauskas ir Alfonsas Degulis 
taipgi nupirko viešbutį „Con 
dor“, Ville Rumipal, ant eže
ro Calamuchita kranto, Kordo
bos provincijoje. Buvę „Con
dor“ savininkai Jenčia ir Kru- 
konis nuėjo į kitas komercijos 
sritis.
a Teofilius Aliukas persikėlė 
gyventi į nuosavą namą. Per- 
severancia 4432, Berisso, Ar
gentinoje.
a 1907 emtais Tamarack, Cal., 
vienu sykiu be sustojimo nu
krito daugiausia sniego visoje 
Jungtinių Valstijų istorijoje. 
Vietomis buvo iki 888 colių ar 
ba 74 pėdu sniego augštumo. a Amerikos pirmutinis prezi
dentas George Washington į 
prezidentus buvo inauguruo
tas New Yorko mieste. Wa- 
shingtonui atvykus į Federal 
Hall, apsižiūrėta, kad nėra Bi 
blijos prisaikdinimui. Biblija 
buvo paskolinta iš masonų klu 
bo, ir ta pati Biblija dar ir da
bar vartojama 
prezidentų.
3 Urugvajaus 
sos sunaudoja 
svarus kiekvienas. Po to seka 
Naujoji Zelandija, Argentina, 
Australija ir JAV.

The Bureau of Internal Re
venue praneša, kad šiuo laiku 
J. Valstybėse yra 334 alaus 
bravorai.
@1 National Society for the 
Prevention of Blindness prane
ša, kad šiuo laiku J. Valstybė
se yra neregių 275 tūkstančiai. 
3 Kun. K. Rėklaitis rūpinasi, 
kad arkivyskupas Jurgis Matu
levičius būtų paskelbtas šven
tuoju. Jau 1939 metais įvyku
sioje generalinėje kapituloje 
Romoje buvo nutarta, kad kuo 

prisaikdinimui

gyventojai mė- 
per metus 235

greičiausiai būtų išrinktas Pos 
tuliatorius, kuris pradėtų pro
cesą, kad į palaimintuosius ir 
vėliau šventuosius būtų iškel
tas Marijonų Kongregacijos 
atnaujintojas Jurgis Matulevi
čius. Marijonų Generalinė Ta 
ryba Romoje nusprendė, kad 
jau atėjęs patogus laikas tą 
nutarimą įgyvendinti. 1952 m. 
lapkričio 15 d. kun. Kazimie
ras Rėklaitis, MIC., buvo iš
rinktas Postuliatorium vesti nu 
trauktas beatifikacijos bylas.3 Daugiausia vilnos gaunama 
Australijoje — per 900 milio
nų svarų, Argentinoje — 500, 
JAV — 400, Naujoje Zelandi- a ALB Cabramattos apylinkė, 
Australijoj, buvo įsteigta gruo 
džio 14 d. Valdybon išrinkti 
M. Migevičienė, J. A. Skirka 
ir Ed. Migevičius; kandida
tais liko: J. Veteikis ir J. Žu
kauskas. Valdyba gruodžio 20 
d., turėdama galvoje organiza
cinio darbo gausumą juo lab- 
jau, kad pire šios apylinkės yra 
prijungiami ir Liverpolio, War 
vick Farmos, Caramaro, Fair- 
fieldo ir Merylandoso vietovė
se gyveną lietuviai, nutarė vai 
dybos sąstatą padidinti, pakvie 
čiant ir pirmuosius du kandi
datus. Apylinkės Valdybos ad 
resas: Mr. Ed. Migevičius, 7 
Water Street, Cabramatta, N. 
S. W.
3 Reikia šešių metų laiko, 
kad parvežtų chinchillas iš Chi 
le į Jungtines Valstybes. Jų 
tėvynė yra ant augštų Andų 
kalnų (Pacifiko pakraštyj, Pie 
tų Amerikoj), ir jos gali būt 
pervežamos žemyn pamažu, 
etapais, tik po kelis tūkstan
čius pėdų kasmet.a Prieš Kalėdas Abisinijos im 
peratorius Haile Selassie I, ap 
lankė Eritrėją, priskirtą prie 
Etiopijos imperijos. Nuvažia
vęs į Asmarą, jis priėmė vietos 
vyskupą.
H Netoli La Virtud, Hundu- 
ras, (Centralinėje Amerikoje) 
iš urvo kunkuliuoja „kraujo 
srovė“, kuri priskaitoma prie 
pasaulio nuostabiausių reginių. 
Skystimas turi išvaizdą tikro 
kraujo ir vietomis net sukrešė 
jęs.
3 Jungtinėse A. Valstybėse 
kiekvieniem septyniem alkoho 
likam vyram atatinka viena ai 
kocholikė moteris.

fC. Halpin Funeral Home Reg’d.I 
dąs iš 11.000 moterų. Jam va- x &
dovauja pulkininke Irene Gal- | KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM g 
loway. $ »
3 Komunistinė Lenkijos vy- & PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 
riausybė patvarkė, kad visi pa 3 $
skyrimai katalikų bažnyčioje | 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 | 
turi gauti valstybės organų pa g «
tvirtinimą. Vyskupus, jų pa-

RŪPINAMASI VAIKŲ TAU TINIU AUKLĖJIMU.
Stuttgarte ir jo artimesnėse 

apylinkėse yra gražus mokyk
linio amžiaus vaikų būrys. Su 
liūdesiu tenka konstatuot, kad 
vaikų nutautėjimas čia vyksta 
labai pastebimai. Kadangi šios 
apylinkės lietuviai gyvena la
bai išsisklaidę, tai vargo mo
kyklai suorganizuoti susidaro 
sunkiai įveikiamos kliūtys, ku
rių svarbiausia — lėšų stoka.

Jieškodama priemonių vai
kų nutautėjimui sustabdyti ir 
rūpindamasi, kad iš jų išaugtų 
dori lietuviai patriotai, PLB 
Stutgartto apylinkės valdyba 
sumanė tuo tarpu daryti bent 
kartą per mėnesį vaikų suei
gas be iškilas, laike kurių jie 
tuviškoj dvasioj, lengva forma 
patiekiant jiems žinių iš litu
anistikos dalykų. ~ 
tam sumanymui įvykdyti rei
kia lėšų, kaip tai: vaikų kelio-

Tačiau ir ši

dėjėjus tvirtina naujo parla
mento prezidiumas, o parapijų 
klebonus provincijų tarybos.
S Pranešama, kad šiuo laiku 
Jungtinėse Valstybėse yra 16 
milionų žmonių, sulaukusių 65 
metų ir daugiau amžiaus.
■ Albertas Paulaitis, Kazimie 
ras Rutkauskas, Juozas Labu
kas ir P. Gudas turi gėlių plan
tacijas Buenos Aires apylinkė 
se. K. Rutkauskas yra nauja
kurys, kiti visi vyresnės kar
tos ateiviai.
■ Feliksas Kulevičius su savo 
dalininku Rey jau 4 metai turi 
restoraną Buenos Aires mies
te, Av. Triumvirato.
S Al. Vilčinskas baigė medi
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nės išlaidoms apmokėti, užkan 
džiams, mokymosi ir žaidimo 
priemonėms ir tt.

Bet gi valdyba turi daug vii 
čių, kad atsiras šviesių žmo
nių, suprantančių lietuvybės iš 
laikymo svarbą, kurie pavie
niui ar organizuotai parems jos 
pastangas. Kukliai apskaičiuo 
jant šiam tikslui reikėtų bent 
15-20 dol. per mėnesį. Būtų 
puiku, jei Stuttgarto atžalynui 
globoti susiorganizuotų atski
ras rėmėjų būrelis. Bet ir kiek 
viena, kad ir visai maža para
ma, artins ją prie užsibrėžto 
tikslo. Padėkite išlaikyti pri
augančią kartą ištikimą mūsų 
tautai!

Mūsų adresas: Litauisches 
Komitee, Stuttgardt-Bad Can 
nstatt, Steinhalbdenstr. 153-1, 
Germany.

cinos fakultetą. Pasilieka Bu
enos Aires universitete, ruoš
damasis profesūrai.
@1 Šveicarijoje, Zuricho konto 
ne,pritaikintas senas įstatymas 
ten veikiantiems Tėvams Jėzu
itams. 1871 metų konstitucija 
draudžia jėzuitams veiklą.
3 Antrajame pasauliniame ka
re negrų buvo paimta kariuo
menės tarnybon viso 1.030. 
255.
g[ Čikagoje sudarytas komite
tas rengiasi nupirkti vieną Gu- 
tenbergo išspausdintų prieš 
500 metų šventraščių. Reikės 
sukelti apie pusę miliono do
lerių.

Apie paslaptingus 
reiškinius

RAŠO JUOZAS PRONSKUS
III.
Daugelis, o gal net daugu

mas mokslininkų, kurie jau 
„drįsta” pažvelgti į šią, dange 
liui tebeatrodančią keistą ir ne 
populiarią sritį, tebesiriboja psi 
chiniais reiškiniais, kurie yra 
galimi ir yra išgaunami gyvų 
žmonių tarpe, kaip tai gabu
mas skaityti laiškus užklijuo
tuose vokuose, atspėti vaizdus 
iš to gyvo ar mirusio žmogaus 
charakterį ar jo gyvenimo įvy 
kius iš jam priklausomo ar pri 
klausiusio daikto ir tt. ir tt. Į 
šią pačią sritį įeina ir tūlų žmo
nių gabumas susekti vandenį, 
ar metalus ar paslėptus daik
tus, dažniausiai naudojantis 
dvišake medžio šaka, ir įvairiau 
si pranašingi sapnų reiškiniai. 
Apie šias sritis galima gauti 
aiškų ir labai įdomų suprati
mą, perskaičius žymaus Ame
rikos rašytojo Upton Sine 
lair knygą „Mentei R a- 
d io“ (minčių radio), prof. D u 
n n e „Experiments in 
Time (bandymai su laiku) 
ir prof. J. B. Rhine keletą 
naujų knygų apie įvairius eks 
perimentus, daromus Duke uni 
versitete.

Bet, kas pasirodo? Pasiro
do, kai tik pradedam daryti 
tokius bandymus, tai būtinai 
anksčiau ar vėliau, o dažniau
sia tuojau į tuos eksperimentus 
„įsikiša“ jėgos ar būtybės ar 
dvasios iš „anapus“. Taigi ir 
Dr. Hamilton, nors pradėjo

bandymus, būdamas visiškas 
skeptikas, vien tik tikslu tirti 
paslaptingąsias, mokslui dar 
taip menkai žinomas jėgas gy
vame žmoguje, greit turėjo įsi 
tikinti, jog tais eksperimen
tais yra suinteresuotas ne jis 
vienas, bet ir kažkas kita, 
kas nepaeina nei iš jo seanso 
dalyvių grupės, nei iš jo me
diumo asmens, o sakosi esą ir 
bando būtinai įrodyti esą dva
sios tų, kurie yra seniai ar vi
sai neseniai mirę...

Tad nuo 1922 metų, pradė
jęs eksperimentus su ypatin
gai jautria tarpininke (mediu
me), Mrs. Elisabeth M. (tų 
moterų pavardės knygoje ne
minimos), jis davė žodį ir savo 
bendradarbiams iš anapus, ir 
nuo to laiko prasidėjo ilga, ei
lę metų trukusi serija labai sėk 
mingų darbų su paslaptingąja 
ektoplazmos ar teleplazmos 
medžiaga.

Dr. Hamiltonas mirė balan
džio 7, 1935 m., nebespėjęs 
pats parašyti savo knygos, tad 
ją 1942 metais išleido jo sū
nus, Dr. J. D. Hamilton. Kny
gos pradžioje yra įdėtas auto
riaus referatas „The Back
ground of Metaphysics“ (Me
tafizikos pagrindai), kurį jis 
rengėsi skaityti Manitobos me 
dicinos draugijos posėdžiui. 
Ten jis patiekia eilę žymių 
mokslo žmonių nuomonių iš
traukų. Čia pacituosime bent 
porą.

Sir William Crookes, žymu
sis anglų fizikas, po eilės metų 
bandymų ir įsitikinęs, kad, 
anot jo, „tam tikri fiziniai reiš 
kiniai, kaip antai medžiaginių 
daiktų kilnojimas ir pagamini
mas garsų, primenančių elekt
ros atpalaidavimą, vyksta tam 
tikromis sąlygomis, kurių ne
įmanoma išaiškinti jokiais iki 
šiol žinomais fizikos įstaty
mais“, jis pareiškė:

„Aš sakau savo kritikams, 
bandykite eksperimentus pa
tys: tirkite atydžiai ir kant
riai, kaip kad aš darau. Jei, 
ištyrę, rasite suktybę ar ap
gaulę, paskelbkite tai ir pasa
kykite, kaip tatai padaroma. 
Bet jei rasite, kad tai yra fak
tas, priimkite jį be baimės, kaip 
amžinaisiais mokslo įstatymais 
jūs privalote daryti“. Po tris
dešimt metų darbų šioje sri
tyje, būdamas Britų Mokslui 
Skatinti Draugijos pirminin
kas, jis pareiškė:

„Aš neturiu nieko atsiimti, 
aš laikausi savo jau paskelbtų 
pareiškimų. . . Mano paties ži 
nojimas tuo metu vargiai sie
kė toliau faktų, jog tam tikri 
reiškiniai, kurie yra nauji moks 
lui, vyksta ir buvo paliudyti 
mano paties blaivių pojūčių ir 
dar labjau, automatiškų užra
šų. . . Man atrodo, kad dabar 
aš matau kiek toliau. Aš prade 
du įžvelgti kažką lyg sąryšį tar 
pe tų keistų nepagaunamų fe
nomenų, kažką kas yra lyg tęs 
tinumas tarp tų neišaiškinamų 
jėgų ir jau žinomųjų įstaty
mų“.

Dr. Gustave Geley, Pary
žiaus metafizikos instituto di
rektorius, žymus prancūzų psi 

chologas, po ilgų eksperimen
tų su tarpininke Eva C., pareiš 
kė:

„Aš mačiau visiškus veidų, 
rankų arba pirštų pavyzdžius. 
Labjausiai nusisekusiais atve
jais materializuotieji organai 
turėjo visišką gyvo organiz
mo išvaizdą ir biologines savy 
bes. Aš mačiau stebėtinai pui 
kiai modeliuotus pirštus su na 
gaiš; aš mačiau pilnas rankas 
su kaulais ir sąnariais; aš ma
čiau gyvą galvą ir jaučiau jos 
kiaušą po storais plaukais; aš 
mačiau puikiai suformuotus ir 
gyvus veidus — žmonių vei
dus. Daugeliu atvejų, tie reiš 
kiniai augte augo mano1 akyse 
nuo pat fenomeno pradžios iki 
jo pabaigos...

Dr. Charles Richet knygoje 
„Trisdešimt metų psichiniam 
tyrinėjimui“ be kt. rašo:

„Esama rimtų įrodymų, kad 
eksperimentinė materializaci
ja (ektoplazma) turi užimti 
aiškią vietą, kaip mokslinis 
faktas. . . Toliau, materializa
cija neturi būti skaitoma kaip 
atskiri pavieniai reiškiniai. 
Juos tenka imti drauge su te- 
lekinezis ir kolektyvine haliu
cinacija. Paėmus drauge jie 
duoda neginčijamą įrodymą, 
prieš kurį mūsų dienų netobu
las mokslas turi nusilenkti. 
Mokslo pareiga pirma yra pa
tikrinti ir tuomet, jei galima, 
suprasti“.

Sutraukęs patirtis ir nuo
mones visos eilės žymių tyri
nėtojų, kurie yra priėję išva
dos, kad visiems tiems reiški
niams yra tik vienas tikras iš
aiškinimas, būtent spiritistinė 
hipotezė (dvasių buvimo prie

laida), prof. William James da 
ro išvadą:

„Iš mano patirties viena iš
vada dogmatiškai išplaukia, ir 
ta yra, kad mes su savo gyve
nimais esame lyg salos jūroje 
arba kaip medžiai miške.. . me 
džiai jungiasi savo tarpe savo 
šaknimis žemės tamsoje ir sa
los taip pat susilieja į vieną van 
denyno dugne. Lygiai taip pat 
yra kosminės sąmonės tęstinu
mas, prieš kurią mūsų indivi
dualinės asmenybės pasistato 
savo laikinas užtvaras ir į kurią 
mūsų mintys pasineria, lyg į 
motiną jūrą ar rezervuarą“.

Seansų technika
Seansai arba posėdžiai Win 

nipege buvo daromi paties Dr. 
Hamiltono namuose, antrojo 
augšto kambaryje. Kambario 
viduryje buvo stalas ir aplin
kui stalą ratu sustatyta 10 kė
džių. Kėdėje prie stalo galo 
sėdėdavo mediumas, tarpinin
kas, kitose seanso dalyviai. Ki
tame kambario gale iš abiejų 
kampų buvo sustatytos foto
grafijos kameros, paruoštos 
nuotraukoms, mažiausia po 6 
kameras.. Pačiame kambario 
kampe stovėjo gramafonas ir 
staliukas sekretoriui ar sekre
torei, kuri užrašinėdavo steno 
grafiškai kiekvieną su „dvasio
mis“ pasikalbėjimo sakinį. Gre 
ta paties Dr. Hamiltono kė
dės buvo elektros mygtukų 
įtaisas, kuriais jis galėdavo 
kontroliuoti šviesas ir paspaus
ti mygtukus fotografijoms nu 
traukti. Beje, aplink mediumo 
kėdę iš abiejų šalių ir užpaka
lio buvo pastatyta lentų užtva 
ra, lyg didelė spinta be prie

šakio ir be viršaus, Tas aptvą- 
ras buvo vadinamas „kabinę 
tu“.

Apie seansų techniką pats 
Dr. Hamilton šitaip rašo:

„Mūsų eksperimentų kam
barys buvo laikomas visiškoj 
tamsoje, išsikiriant raudoną 
šviesą, kuri būdavo įžiebiama, 
kada tik buvo reikalas. Arba 
prieš arba tuojau seansui prasi 
dėjus foto kameros atidaromos, 
nepagadinant plokštelių. Jos 
paliekamos atdaros iki kol nuo 
trauka padaroma arba iki se
anso pabaigos. Tas faktas ir 
tai, kad šviesas (flaschlight) 
galėdavau paleisti, paspausda
mas mygtuką, kurį laikydavau 
savo rankoje, įgalino padaryti 
nuotraukas bet kuriuo momen 
tu.

„Tačiau bus paklausta, kaip 
mes žinojome, kur nukreipti 
foto kameras ir kuomet pa
spausti mygtuką šviesai paleis 
ti? Keista, bet taip yra, kad 
dienomis, savaitėmis, o kartais 
mėnesiais iš anksto mus pain
formuodavo tos transo asmeny 
bės („dvasios“), kurioje bū
tent vietoje reiškiniai tikriau
siai turės įvykti. Tatai buvo 
nurodoma arba ant tarpininkės 
(Mary M.) veido, arba į kairę 
nuo jos, arba į dešinę, arba ku
rioje nors kabineto vietoje, ar
ba tiksliai kurioje vietoje kam
bario viduryje. Transo direk
torius („dvasia“) taip pat pra 
nešdavo ir duodavo signalą, 
kuomet paleisti šviesas. Kai 
yra žinoma, jog tik dvi fotogra 
fijos iš šešiasdešimt nuotraukų 
nepavyko, bus aišku, kaip visa 
procedūra yra paremta ban
dymų rezultatais“. (d. b.)



1953. IV. 1. — Nr. 13 (311) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ‘ ' 5 PSL.

LITER ATUR1NEM IS
TEMOMIS'-

Pastabos aktualiais mūsų literatūrinio gyvenimo klausi
mais ir trumpa 1952-ųjų metų lietuvių grožinės prozos 
knygų apžvalga.

HENRIKAS NAGYS
II. tinumo ir akyvaizdaus pavirsu

Laikraštininko, rašytojo, 
visuomenininko KULTURwWkWjVIKA

DAIL. ADOMO GALDIKO SUKAKTUVĖS.
Čikagoje ruošiama dail. A. torius, atvyko į Bostoną ir jau 

Galdiko kūrinių paroda, kuria ėmėsi redagavimo darbo.

tiniškumo.
Tokių šuolių gausiausia ant 

rąjam knygos perskyrime 
„Apokaliptinėse variacijose". 
Jų bendrasai užmanymas taip 
pat, mūsų nuomone, nei ypa
tingai originalus, nei literatū
riškai galutinai suformuotas. 
Pati idėja perdaug pompastiš
kų surrealtinių rūbų pridusin- 
ta, nevisos detalės sulydytos 
organiškon visumon, kaikurie 
pabraukimai ir perryškūs, ir 
pergrubūs. Vis dėlto pažymė
tina spalvinga, turtinga ir ori
ginali autoriaus kūrybinė fan
tazija, įdomiai užfiksuojanti 
visą eilę charakteringų didmies 
čio nuotrupų, veidų, žaizdų.

Originaliausia paskutinioji 
knygos dalis. Trys vienišo ir 
pasmerkto žmogaus žingsniai, 
jieškančio prasmės ir atsakymų 
žemiškoj, karų nuteriotoj, re
alybėj, vienas po kito atsklei
džia mūsų akims gilų ir nuo
širdų autoriaus rūpestį, meilę 
ir brolio ranką mūsų laikme
čio žmogui. Škėma, ypatingai 
paskutiniajam, dramatine for
ma parašytam, kūriny — Šven
tojoj Ingoj, kondensuota ir vis 
kylančia įtampa, mus atveda 
savo pasaulin, prisikėlimą.ir 
prasmę akcentuojančiam žmo
gaus žmogui meilėje. Visos 
knygos kulminacija ir jos es
minis atsivėrimas skaitytojui 
palieka gilų ir sukrečiantį įspū 
dį — ir savo literatūrine švie
žia forma, ir žmoniškai šiltu 
problemos palytėjimu.

Apie „Šventąją Ingą“ dar 
bus kalbama. Turėsime pro
gos išgirsti įvairiausių sprendi 
mų, išvysti įvairiaspalvių teisė 
jų togų. Jau vienas kitas pik
tas žodis pasigirdo. Šių trum
pų pastabų tikslas — pasakyti 
literatūrinį knygos įspūdį, ne
teisiant, nesveriant, netapšno- 
jant autoriaus pasaulėžiūros ir 
jo idėjų. Antanas Škėma 
„Šventojoj Ingoj“ yra šviežias 
ir kultūringas autorius, sugebė 
jęs meninėn tikrovėn perkelti 
naują ir pavojingą (dėlei jos 
aktualumo) tematiką. Pali
kęs nuošalėj kaikuriuos nerei- 
lingus ir manieringus gąsdini
mo įrankius ir „aitvarus“, Škė 
ma gali kalbėti mums tokia 
kalba, kurios seniai laukėme.

Knygos dailininkas Algir
das Kurauskas „Šventosios In 
gos” viršelį nupiešė skoningai 
ir originali. (d. b.)

VELYKINIŲ SVEIKINIMŲ 
LAIŠKELIAI

dailininko Šepečio darbo, dau
giaspalviai, su velykiniais mar 
gučiais, velykiniais vaizdais, 
lietuviški, su lietuviškais įra
šais, — gaunami „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 George St. Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q.

Atskiro sveikinimo su voku 
kaina 20 et. Bet perkant 
komplektais po 4 skirtingus 
laiškelius, komplek. kaina 75 et

Šalia Mariaus Katiliškio „Už 
uovėjos“, lietuviškojo kaimo ir 
lietuviško peizažo — mūsų že
mės ir žmogaus — pynės, šalia 
tų sunkių ir ramių pirmykščiu 
gaivališkumu ir meile dundan
čių žingsnių, Antano Škėmos 
„Šventoji Inga“ mus atveda i 
miestą, kur skausmingam dan 
goraižių ir vaikystės atminimų 
tone savo nervingą ir skaudžią 
lemtį gyvena šių dienų žmo
gus. Žmogus — deginamas 
abejojimų ir siaubo. Žmogus 
nusivylęs žmogum ir Dievu. 
Žmogus — jieškąs iš nakties 
kelio atgal: į žmogaus namus, 
į nenužodomą melės ugnį.

Antanas Škėma mūsų pro- 
zon atėjo tuo metu, kai girdė
jome daug naujų vardų, kai nu 
sivylėme daugeliu jų. „Nuode 
gubai ir kibirkštys“ (1947) ta 
čiau buvo aiškus pažadas — jų 
autoriaus talentu abejoti nete
ko. Šiandien tai kiekvienam aiš 
ku. „Šventoji Inga“ yra nepa
prastas šuolis priekin — su
brendusio kūrėjo žodis. Anta
nas Škėma yra susikūręs ir sa
vo žodį, ir savo pasaulį. Gali
ma nesutikti su vienu kuriuo 
(arba abiem), galima nurody
ti spragų, pro kurias įmatome 
dirbtinio forsavimo ir manie
ros, bet, susumavus visa, galu
tinė išvada yra, teigiama: An
tanas Škėma yra pirmasai pro
zaikas, kuris nebe aklai mėg
džioja didelės dalies šiandieni
nių pasaulinių autorių vaizduo
jamą pasaulį, bet gyvena 
jame ir sugeba jį meniškai ir 
savitai įforminti. Minėdami 
pasaulinius autorius galvojame 
apie Kafką, Joyce, Camus, Sar 
tre, Faulkner, Th. Wolfe etc.

„Šventoji Inga“ (išleista 
TERROS, Čikagoje; Knygos 
dailininkas— Algirdas Kuraus 
kas; Tiražas — 1000 egz.) su
daryta iš trijų atskirų dalykų: 
Saulėtos dienos, Apokaliptinės 
variacijos ir Trys apie trauki
nį. Pastarasis skyrius dar pa
dalintas į tris autonomiškas da 
lis: Caro vagonas, Alter Post- 
weg Nr. 16 ir Šventoji Inga. 
Saulėtose dienose autorius, lab 
jausiai tausodamas realistinę 
liniją, nukelia skaitytoją į to
limą, revoliucijos gaisrų ir su
žvėrėjimo teriojamą, Rusijos 
pietų miestą. Tai lyg mozaikiš 
ki vaikystės atsiminimai, regė 
ti berniuko akimis. Čia randa 
me subtilių lyrinių fragmentų, 
intymios šiltos nuotaikos, kapo 
jamos brutalios realybės bota
gų. Kai kur tų botagų pergau 
su. Nebeišlaikyta pagrindinė 
įtampa, perforsuotos detalės, 
peršokta kieton bravuron. Mi
nima pastaba tinka visai Škė
mos knygai — autorius kai kur 
neiškenčia ir pasiduoda pagun 
dai suvaidinti „Buerger- 
schreck“ (t. y. ramių piliečių 
baubą). Tokios vietos automa
tiškai iššoka iš literatūrinės vi 
sumos, ne dėl jų tariamo ne
normalumo, bet dėl savo dirb-

sukaktuves
JUOZO PRONSKAUS VEIKLAI PAMINĖTI.

šančiojo profesiją, kuria, kaip 
ir minimasis, nepatenkintas. 
Bet, kai sukanka 60 metų, ne
gi išsižadėsi viso nueito kelio... 
Ir taip ligšiol J. Pronskus at
sidėjęs, neatlaidžiai ir visu 
nuoširdumu bendradarbiauja 
spaudoje, neša į skaitytojų 
seimą, šviesos ir minties lobius.

Ėmęsis plunksnos darbo, J. 
Pronskus jį varė keliais barais: 
žurnalistikos, publicistikos, ra- 
šytojiškumo ir moksliškumo. Ir 
kiekviename bare yra nuvei
kęs: žurnalistikoje ir publicis
tikoje jis dirba ligšiol ir yra iš 
leidęs eilę brošiūrų; kaip fel
jetonistas yra išleidęs „Maga
ryčias“, „Plukiavą“, parašęs 
spaudai feljetonų, brošiūrėlių; 
mokslinėj srity — „Arionų pri 
sikėlimą“; grožinės publicisti
kos — „Lietuvos sahara“, tu
rėjusią net 3 laidas. J. Prons
kus ir dabar nenuilstamas ir ri 
tieriškai ištvermingas spaudos 
darbininkas.

Didžiausioji jo gyvenimo da 
lis yra skirta spaudai. Jis bu
vo „Lietuvos Žinių“ redakto
rius. Persikėlęs po 1926 metų 
įvykių į Ameriką, buvo „San
daros“ redaktorium. Kurį lai
ką dirbo „Naujienose“. Drauge 
studijavo žurnalistiką Čikagos 
universitete, o vėliau ir teologi 
ją. Taigi, ko neįveikė padary
ti pirmasis jo auklėtojas Že
maičių Kalvarijos klebonas Pet 
rauskis, buvęs pasiryžęs jį pa
ruošti į kunigų seminariją, tą 
padarė likimas Amerikoje. Su 
minėtasis „Arionų prisikėli
mas“ ir buvo tų studijų vai
sius.

Bet neprigijo J. Pronskus Či 
kagoje, — po ketverto metų su 
grįžo į Lietuvą, kuri jį traukte 
traukė. Jis čia jautė savo šak
nis ir ilgėjosi Lietuvos oro.

Sugrįžęs, vėl dirbo „L. Ž.“, 
paskui mažlietuvių „Keleivy
je“, dar vėliau buvo „Vaka
rų“ vyr. redaktorius Klaipėdo
je, iš kur priverstas buvo atsi
kelti į Kauną ir dirbo „Eltoje“.

Suminėjus Klaipėdą, tuojau 
prisimena kovos dėl Mažosios 
Lietuvos, kur jis, kaip žemai
tis, aktyviai dalyvavo, būda
mas Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto nariu Klaipėdos 
sukilimo metu. Tai jau politi 
nė jo veiklos sritis. Taip, jis 
nemažai yra dirbęs politinėje 
dirvoje, ir nė vieni seimo rin
kimai nepraėjo be jo talkos.

Antrasis Pasaulinis karas J. 
Pronskų vėl išrovė iš gimto
sios žemės. Tai yra skausmin 
giausia. Bet ir tremtyje būda
mas jis tęsia rašto darbą. Ra
šančiojo pasiūlymu jis buvo pa 
kviestas „Lietuvių Žodžio“ 
vyr. redaktorium, ypač, kaip 
mokąs gerai anglų, vokiečių, 
rusų kalbas. Deja, likimas ne 
leido jam tęsti pradėtojo šio 
darbo Detmolde. Už tai teko 
vėl grįžti prie mokytojo darbo 
— mokyti tautiečius kalbų, ku 
rios taip svarbios emigruojan

Apie Naujus Metus, pasižiū 
rėjęs į prof. Vaclovo Biržiš
kos „Lietuvių rašytojų kalen
dorių“, 133 puslapyje radau 
1010 numeriu pažymėtą žine
lę: „Gimęs 1983. III. 19. Rum 
šalčiuose, Ylakių vai., Juozas 
Pronskus, „Klaipėdos Ži
nių“ redaktorius, „Lietuvos 
Žinių“ ir kt. bendradarbis, fel 
jetonistas (slapyvardžiais Ak- 
lasmatė ir kt.).“

Pernelyg lakoniška žinelė, 
kai Juozas Pronskus atsistojo 
ant „apvalaus“ 60 skaičiaus, 
paskatino kreiptis į patį Juozą 
Pronskų, kuris „seniu“ save 
pravardžiuoti pradėjo jau prieš 
kelis metus. Deja, gautas la
bai skaudus atsakymas: girdi, 
ką čia daugybę klaidų gyveni
me pridariusį dar minėti. ..

Pritrenktas tokios žinios (ku 
ri rikošetu ir rašantį muša. . .) 
ir tokio besikryžiavojančio at 
sakymo, prisiminiau
šventraščio žodžius:
„Kas be kaltės, meskite į jį ak 
meniu“. . . Ir prisiminė praei
tis, kurioje, galimas dalykas, 
kad buvo reiškinių, kuriuos ga 
Įima kvalifikuoti netobulumo 
reiškiniais. Bet. . . kuris gi 
žmogus pasaulyje buvo ar yra 
tobulas?

Kalbant gi apie praeitį, prieš 
akis stojasi ilgas, visų jau 60- 
ties metų kelias, kuris yra per 
sipynęs su rašančiojo keliu ir, 
kas svarbiausia — jis yra tas 
kelias, kuris tarnavo mūsų tau 
tautai, jos kultūrai, gerovei, 
garbei, jos valstybinio gyveni
mo kūrybai, kiek išmanyta, ir 
kiek sugebėta — geriausiąją 
prasme.

Apie 1913 m. J. Pronskų te 
ko matyti Vilniuje „Lietuvos 
Žinių“, „L. Ūkininko“ ir „Auš 
rinės“ redakcijoje, ties kated
ra. Ten jis pradėjo redakto
riaus darbą, G. Petkevičaitės 
ir F. Bdrtkevičienės globoje ir 
J. Sondeckio draugystėje, ret
karčiais šefaujant M. Sleževi
čiui. Čia prasidėjo jo, kaip laik 
raštininko, „karjera“,, kuriai 
jis vargsta — nepailsta ligšiol.

Vilniuje tačiau jis ištikrųjų 
turėjo „mokslus eiti“, nes tė
vas, 4 ha žemės savininkas, sū
nui į „mokslus eiti" pasiskoli
no 100 rublių. Taigi, sūnus tu 
rėjo mokytis ir „pašvedavęs“ 
Vilniuje, nuvyko Petrapilin lai 
kyti egzaminų, o išlaikęs ėmė 
dirbti vaistinėje ir mokytis „ap 
tiekorium“. Bet čia pat buvo 
karas ir šaukiamieji kariuome
nėn metai, — teko grįžti na
mo. Nepriimtas kariuomenėn, 
liko žemaičiuose ir čia dirbo— 
vaistinėje, tai mokytojo darbą.

Pradėjęs rašyti feljetonus, 
atkreipė dėmesį redaktorių ir 
jau karui besibaigiant, 1918 
m., buvo pakviestas į Vilnių, 
persikėlė į Kauną ir dirbo re
dakcijose. Čia rašančiajam jį 
ir teko pažinti, vėliau drauge 
ir dirbti. Greičiausia ne kas 
kitas, bet jis bus nulėmęs ir ra 

bus paminėta profesoriaus A. 
Galdiko 60 metų sukaktis. Ją 
sutiko globoti vyskupas V. 
Brizgys, Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis, Sanitary District 
prezidentas A. Olis, Bendruo
menės pirmininkas P. Gaučys, 
„Draugo“ red. L. Šimutis, 
„Naujienų“ red. P. Grigaitis ir 
„Sanadros“ red. M. Vaidyla.

Parodai rengti pakviestas ko 
mitetas pasiskirstė pareigomis 
— pirm. arch. J. Mulokas, vi- 
cep. rašytojas Marius Katiliš
kis, sekr. skautin. Z. Juškevi
čienė, Komiteto nariai muzi
kas Kučiūnas, sol. I. Motekai-. 
tienė ir jūrų kapitonas L. Kub 
liekas.

Meno paroda bus atidaryta 
balandžio mėn. 11d. naujuose 
Šv. Kazimiero Akademijos Rū
muose.

— Prof. Vaclovas Biržiška, 
L. Enciklopedijos vyr. redak- 

tiems į Ameriką, Australiją, 
Kanadą.

Patekęs Kanadoje į Winni- 
pegą, iš jo apkeliavęs Manito 
bos šiaurę, prerijas, iš visur jis 
informuoja tautiečius apie gy 
venimą, įsikūrimo sąlygas, 
ypač propaguoja įsikūrimą že 
mės ūkyje ir savo metu buvo 
sukėlęs net įsikūrimo žemės 
ūkyje sąjūdį, Deja, mūsų žmo
nės dideli individualistai ir į jo 
siūlomą tūlo laipsnio kolekty
vumą nelinkę dėtis. Taip juk 
žlunga ne vienas geras suma
nymas. .. Deja,

Juozas Pronskus dabar gyve 
na Winnipege, augina dvi duk
ras ir kilniai dirba žurnalisto- 
-publicisto darbą, nes tai gar
bės darbas, neapmokamas. Ir 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
skaitytojai dažnai skaito jo 
straipsnius, kurie visuomet es 
ti vis ne eiliniai — vis kuo nors 
savaimingi, intriguoją, įdomūs
— apie skraidančias lėkštes, 
apie pasaulines katastrofas, 
kaip tvanas, Atlantidos žlugi
mas ir paskutinis, einąs „N. L- 
voje“ dabar, mums patiekia ži
nių iš tos srities, kuri yra ma
žiausiai ištirta, bet į kurios 
studijas skverbiasi žmogaus 
protas, visada neramus, visada 
jieškąs, visada pasiryžęs atsiek 
ti ir tai, kas paprastai vadina
ma „negalima“. . . Toks yra 
ir Juozas Pronskus.

Minėdami šias, sukaktuves,
— ne tiktai 60 metų amžiaus,
bet ir 30 metų literatūrinio - 
kūrybinio darbo, — savo ir, 
drįstu tai daryti ir visų „N. 
L.” skaitytojų vardu, pasvei
kinti bičiulį, kolegą ir mielą 
„NL“ bendradarbį Jo 60-30-to 
je sukaktuvių bei vardo dieno
je, nuoširdžiai padėkoti už pa
stovų ir tikrai nuoširdų bendra 
darbiavimą ir palinkėti, kad me 
tų našta nebūtų sunki, o nu
veiktieji darbai lengvintų ją ir 
suteiktų dar didesnių neišsen
kamų kūrybinių jėgų ilgus dar 
metus, kurie atvestų į mielą 
laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą- J. Kardelis.

MENININKŲ 
SUTUOKTUVĖS

Bostone gyvenąs Nepr. Lie 
tuvos Valstybės teatro vyriau 
sis dailininkas Viktoras And
riušis susituokė su Aldona 
Stankūnaite.

Dail. V. Andriušis ir Ameri 
koje gyvendamas pasižymėjo 
kaip labai gabus dekoratorius, 
todėl visą laiką reiškiasi kaip 
dekoratorius. Paskutiniu me 
tu jis dekoravo T. Babuškinai- 
tės - Vasiliauskienės baleto pa
statymą.

Šokėja Elena Čiurlytė ište
kėjo New Yorke už dailininko 
Will Barnet. E. Čiurlytė da
lyvauja televizijoje, kaip šo
kėja.

— Muzikas Zenonas Jonu
šas, kuris prieš trejetą metų 
emigravo į Kolumbiją, šiuo me 
tu yra Cali miesto (Kolumbi
joj) simfoninio orkestro diri
gentu. Tą vietą jis pasiekė kon 
kurso keliu, kuris buvo suruoš 
tas, visoms didesnėms Kolum
bijos konservatorijoms daly
vaujant.

— Paryžiuje šiuo metu gili 
na vaizduojamojo meno studi
jas: V. Kasiulis, A. Moneys, 
A. Bielskis ir P. Gailius.

— Dailininkas E. Kulvietis, 
gyvenąs Bogotoje (Kolumbi
joj), lankėsi Medelline meno 
parodos suruošimo tikslu. 
Prieš metus čia suruošta to pa
čio E. Kulviečio ir J. Penčylos 
meno kūrinių paroda turėjo ne 
mažą pasisekimą.

FRANCOIS MAURIAC 
LIETUVIŠKAI

Šiomis dienomis knygų rin 
koje vėl pasirodė vertinga ir 
įdomi knyga, prancūzo Fran
cois Mauriac romanas „Gimdy 
toja“. Knygą išvertė A. Vai
čiulaitis, išleido knygų leidyk 
la „Terra“. Knyga yra gauna
ma „Nepriklausomoje Lietuvo
je“, leidykloje ir pas knygų pla 
tintojus.

Francois Mauriac priklauso 
prie žymiausiųjų prancūzų ra 
šytojų ir bendrai prie didžiau
siųjų mūsų dienų romanistų. 
Gimęs senojoje Prancūzijoje 
(1885 m.), jis pergyveno visas 
didžiąsias Prancūzijos ir Euro
pos tragedijas ir pačioje jaunys 
tėję susidūrė su pagrindinėmis 
gyvenimo problemomis. Jo ro 
manų fonas rūškanas, jo vei
kėjai gyvenimo ir aistrų lam
domi žmonės, jo žodis aitrus 
ir atviras. Jis vaizduoja gyve
nimą, kokį mato, nevengdamas 
net šiurkščiausių momentų, 
betgi visur neišleisdamas gy
venimo tikslo ir prasmės. Fran 
cois Mauriac yra Prancūzų 
Akademijos narys. Praėju
siais metais jo kūryba įvertin
ta Nobelio literatūros premija.

„Gimdytoja“ yra vienas iš 
geriausiųjų Francois Mauriac 
veikalų.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

J. P E T R U I T I S

TARDYMAS SU „FUNKĘ”
IŠ KNYGOS „KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ“.

Sausio 13 d. vakarą nespėjau atsigulęs dar akių sumerk
ti, kai prie savųjų durų išgirdau raktų žvangėjimą. Porą kar
tų brakštelėjo užraktas, ir durys atsidarę. Prižiūrėtojas, pa
klausęs mano pavardės, vardo ir tęvo vardo, perdavė mane 
palydovui iš saugumo, kuris pustamsiais jau man žinomais 
koridoriais, paskui per kalėjimo kiemą nuvedė mane į konto
rą, o iš ten, pasirašęs, kad kalinį priėmė, išvedė ir pasodino į 
„Ž. Girelę“. Nuvedęs į saugumą, nuvedė mane į tardytojo 
kambarį Nr. 44 trečiame augšte (nustebau, kad ne į Nr. 46, 
kuriame anksčiau buvau tardomas) pas tą patį Dunkovą.

Nutariau atrodyti nenusiminęs ir galvos linktelėjimu pa 
sisveikinau su juo. Jis, sėdėdamas už stalo, rašė ir, nepa
žvelgdamas į mane, mostelėjo ranka, rodydamas man kėdę 
kampe, netoli durų, ties ąžuoline spinta. Po keleto minučių 
tylos paklausė, nepakeldamas akių nuo savo rašinio:

— Na, kaip jaučiatės, kaip išsimiegojote?
— Labai šalta kameroje, negaliu užmigti, — pasiskun

džiau jam.
Vėl ilga tyla. Rašinėja visokius popiergalius varto — 

labai užimtas darbu.
— Aš manau, kad tamsta negali užmigti ne dėl šalčio, 

— toliau kalba, neatitraukdamas akių nuo savo darbo, — bet 
negali užmigti, kad tamstą sąžinė graužia, jog nesakai man 
teisybės apie savo ir kitų kontrrevoliucinį darbą.

— Aš, rodos, viską pasakiau. ..
__ Ne, tamsta viską tik akiplėšiškai melavai. ..
Į kabinetą įėjo Razauskas. Aš atsistojau. Razauskui 

pasirodžius, visada reikėdavo atsistoti.
__ Žiūrėkit, ką jis čia man primelavo, — rodydamas į 

popierių krūvą, sako Dunkovas Razauskui. Paskui perskai
tė jam keletą ištraukų iš mano parodymų, iš kur aš pinigus 
gavęs, kur juos padėjęs. . .

— Tai ką, ar tamsta manai, kad čia mus kvailius ra
dai?! — sušuko Razauskas. — Ar tamsta manai, kad aš ne
žinau apie tamstos kontrrevoliucinį veikimą? Man viskas 
yra žinoma. . .

—• Prašau duoti man konkrečius klausimus. . .
— Nutilk! Nejudink rankų, juk kariuomenėj mokė, 

kaip reikia stovėti!
Tuo tarpu kažin kas pabarškino į duris. Dunkovas, už

uot sakęs „prašau“, garsiai pasakė: „Da!“ Į kambarį įėjo 
civilis, gerai apsirengęs, vidutinio ūgio niūrios išvaizdos ti
pas: plaukai juodi, kaip smala, labai tamsus pailgas veidas, 
kumpa nosis — nepanašus nei į žydą, nei kaukazietį, gal dau
giau buvo panašus į graiką.

Tuojau po jo, nepasibeldęs į duris, įėjo ir kitas tipas: 
stambaus ūgio, petingas, išpurtęs raudonas veidas, kaip gero 
girtuoklio, kumpa smaili nosis, siauros, kaip meitėlio akys ir 
šlykšti pagiežos pilna šypsena. Ar jis karys ar civilis, sun
ku pasakyti, nes apsiavęs ilgais batais, naujas rudas ilgas odi 
nis apvalkalas ir ant galvos pilko smulkaus karakulio žema 
kepurė, kurios nenusiėmė ir į kambarį įėjęs. Abu tie tipai la
bai panašūs į budelius arba į žmgožudžius. Juos pamatęs, 
pajutau, kad per mano nugarą lyg kelios skruzdės viena po 
kitos perbėgo. Instinktyviai pajutau, kad čia kas nors nege
rumu kvepia. Paskutinis, kuris įėjo, atsistojo prieš mane pa
lei duris, pirmutinis — prie stalo, o Razauskas su Dunkovu 
sėdėjo už stalo.

— Tai ką, ar tamsta taip ir nesakysi teisybės apie savo 
kontrrevoliucinį veikimą: ko važinėjai į Kauną ir į Vilnių? — 
vėl paklausė Razauskas.

— Aš sakiau teisybę. . .
— Me-e-e-luoji, „mat-mat!“—sušuko, iš kėdės pašokęs ir 

kumštį rodydamas man, Razauskas. O tipas su pilka kara

kulio kepure, žiūrėdamas į mane, tik piktai šypsojosi.
Po to Razauskas kažinką parašė ant mažo popieriuko ir, 

padavęs jį Dunkovui, išėjo iš kabineto. Dunkovas, perskai
tęs popieriuką, atsikėlė ir, pavaikščiojęs po kambarį, kreipė
si į mane:

— Na, Petruiti, kalbėk!
— Kad aš nežinau, ką kalbėti. . .
— Ir aš nežinau, ką kalbėti, bet kalbėti reikia.
— Jūs čia pasilikt su juo, o aš truputį išeisiu, — pasa

kė Dunkovas paskutiniesiems dviem tipams ir išėjo.
— Mes tave, kalės vaike, išmokysime, kaip reikia kal

bėti ! — pasakė man bjauriai šypsodamasis tipas su karaku
lio kepure. — Nusivilk paltą. Sėsk čia ant kėdės, suglausk 
kojas, padėk rankas ant kelių!

Klusniai nusivilkau ir atsisėdau ant kėdės, kaip jis man 
liepė. Nė nepastebėjau, iš kur jis ištraukė geležinius apiian- 
kius ir surakino mano rankas priešakyje.

— Atnešk „paiką“, — (kad būtų patogiau, tipą su ka
rakuline kepure vadinsiu „pirmuoju tipu“, o juodąjį, į grai
ką panašų, vadinsiu „antruoju tipu“) pirmasis įsakė antra
jam.

Pastarasis išėjo į koridorių ir atnešė naują „funkę“ (gu 
minė lazdelė, kokias policininkai nešiojasi). Bet nežinau, 
ar taip tik man atrodė, kad ta „funkė“ buvo daug storesnė 
ir ilgesnė, negu paprastos policininkų „funkės“. Pirmasis ti 
pas paėmęs „funkę“ iš antrojo, pakišo man ją po nosim, net 
nosies galą palietė.

— Še, pauostyk, kalės vaike, „mat-mat!“. Tai iš jūsų 
pačių policininkų atimta. O ji skaudžiai muša! Še! „Mat- 
-mat“, paragauk!

Ir šveitė man per pečius. Rodos, nuvirtau su visa kė
de. Baisiai bjaurus jausmas: akyse pasirodė žali, raudoni, 
mėlyni. . . spinduliai, per kojas, rankas ir visus kaulus ka
žin kaip nudiegė ir atrodė, kad iš galvos smegenys ir iš pilvo 
viduriai iškrito. Po to nežinau, kiek kartų jau gulinčiam
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5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI

g 
g

CROSLEY
RADIO ir TELEVIZIJA

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

Danray Shoe S tore g
| DĖMESIO! |
j? Naujai atidarytoje Batų Krautuvėje. ft

1229 DUNDAS St. W. (netoli Lietuvių Namų), 
g DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BATŲ. g

ii > ■«« «iiimrrimiminn murinu iiiimirnirm ■ ■ m nrrniiiii» »mon ixttxj 

i" SIUVĖJAS Z BERESNEVIČIUS I

Priimu moteriškų ir vynšk1 rūbų užsakymus iš savo ir B 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma- $ 
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos, g 

1004 Dundas St. W., Toronto, Ont. Telef. LL 3222.
, , » m rritru t* i«. z. i i.u xju. iinrmii«nrrrnrirrrir»iirr»iiiriri irnriinnm initiiTni r i rj r it

TF ATSTOVYBĖS APYSKAITA
T. F. A-bės Kanadoje Hamiltono sk. „Žiemos Baliaus“, įvy

kusio 1953 m. sauis oi7 d. „Royal Conaught“ Hotel:
1. Už įėjimo bilietus iš 295 asmenų po $ 1,50........... $ 442,50
2. Už staliukus iš 256 asmenų po $ 0,50 ...............$ 128,00
3. Bufeto pelnas .....................................................$ 178,98

Pajamų viso........... $ 749,48
1. Už salę .................................................................. $ 100,—
2. Orkestras ................................................................ $ 92,—
3. Gėles ...................................................................... $ 12,—
4. Važinėjimo išlaidos .............................................. $ 5,40
5. Salės patarnautojui už darbą .............................. $ 10,—
6. Duota įėjimo bilietai 3 asmenims............................$ 4,50
7. Reprezentacijai ...................................................... $ 7,00
8. Už biletų išspausdinimą ....................................... $ 7,41
9. Pirkta 6 padėklai..................................................... $ 3,54

10. Skelbimai „T. Ž.“ ir persiuntimo išlaidos............$ 45,22
11. Skelbimai „N. L.“ ir persiuntimo išlaidos . . . .$ 45,22

There is a
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!
C. C. M. DVIRAČIAI K

SEMI-GLOSS
_^GLOSS^

FINISHES

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!

|
$ 

ę

ti

CALGAR Y, Alta
PAR APIE CALGARIO VA KARĖLĮ IR AUKĄ TAUTOS

FONDUI:
Praėjusiam „Nepr. L.“ nu

mery tūlas Pakeleivis vėl apra 
šo Calgariečių vakarą.

Pakeleivis, matyti, yra labai 
artimas mano aprašytai Calga- 
rio Lietuvių Valdybai, kad su 
žinojo net tokį labai čia slepia
mą daiktą — kiek liko pelno 
nuo viršminėto vakarėlio. To 
dąr niekas iki šiai dienai Cal- 
garyje nežinojo. Įr gąlų gale 
prideda, kad visas pelnas su
moje 33 dol. ir 97 centų pada
lintas ir pasiųstas 23 ir 97 cen 
tais Tautos Fondui, o 10 dol. 
— Kan. R. Kryžiui.

Aš Pakeleiviui esu labai dė
kingas už patvirtinimą fakto 
dar ir su priedu, kad „salė bu
vo grūste prigrūsta žmonių“. 
Įr dėl tg štai ką turiu pasaky
ti.

Salės talpa yra apie 35Q žmo 
nių ir ji buvo „prigrūstą“, Aš 
skaitliuoju, kad už įžangą gau 
ta tik nuo 200 žmonių po 1,25 
dol., tai turėtų, regis, būti 250 
dol.. Alaus bufete eilių eilės 
sukrautos iki lubų, ir pelno gau 
ta po 1,20 už tuziną, tai vėl su 
sidarė nemažai pajamų. Tad

mano manymu, ir beabejo Pa
keleivis sutiks, kad labai ma
žai skaitliuoju, įplaukų, mažiau 
šia buvo 350 dol.

Ir daleiskime, kad visoms 
išlaidom ssusidarė 120 dol. ir 
dar pridėkim magaryčių 30, 
tai bus 150 dol., tad pasirodo, 
kad turėjo likti apie 200 dol. 
Žinoma, taip atrodo iš šalies.

Todėl, ąr rįebūtų geriau, kąd 
Caigąrio Lietuvių komitetas pa 
skelbtų viešai, kiek gauta ir 
kiek ir kur išleista, — tuomet 
nebūtų abejojimų.

Be to, ar nebūtų geriau, su
šaukti visoumenės susirinki
mą, duoti jam apyskaitą, apkal 
bėti visus reikalus, ir nuspręs
ti, kokios draugijos čia reikia, 
surašyti narius, paruošti įsta
tus ir Įt. Pągąlįąų tam susirin
kime pasirodyti džentelmenais 
—, išduoti raportą iš savo k et- 
vėrių metų veiklos įr tti

Niekas tuomet neturės abe
jojimų ir nieko nekalbės ir ne
rašys.

Na, ką sakai, Pakeleivi, ar 
juos įkalbėsi tą padaryti?

Pietrytis.

Dr. Roman Pniewski
» Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose., a 
« Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. ft 
| 3637 PARK Avę, Montreal, Tel. HA 7623. |
g Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

VICTORIA CLEANERS OYERSCO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Dręx“, 
kad neperlęistų vandens 

ir duotu gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies kąrpetųs ir fo 
teliųs (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius, Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
derį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

g TEL. FA 0209 |

0 Joe’s Butchery & Grocery |
g 1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) g
ft (buvusi Juozo Paplausko) ft

SAV. JUOZAS LAURINAITIS. g
y Visų rūšių maisto nroduk tai ir įvairios mėsos bei 
g mėsos gaminiai. g
H Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
b Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu, 
i:::::::::::::;:;:::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::::::::::'

ILietuviška motery kirpykla |
t DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- |

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

| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. |

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

g Tel. TR 8351. |

g Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas, g 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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: WILLIAMB Ę N D E N A i

REAL ESTATE į

1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto.
3 Pirkdami ar parduodami Namus pasitarkit su mumis) — 

mielai jums patarnausimi j
įTrrnrnmūtm rrrmrririi'ii ■ ■ «77i ■ » ■ « ■ mutiummru nximnnfimmii uj

I
 Audžiu tautinius rūbus,
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir įį NEAUGĖTOS KAINOS.
388—6 Ąve. ViUe LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. j

DOMAS BUČINSKAS
I GENERALINIS APDR-UDEJAS |

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

® Skambinkite telefonu arba užeikifę: $
® Kasdien: Antradieniais ir ketvirta- $
® Nuo 9 ryto iki 7 vak. dieniais nuo 8 iki 10 v ak. $
$ Tel. Fa 6844 3664 St. Famille St. ®
Si Tel. HA 6708 Montreal,Que. £

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

12. Skelbimai Radio Valandoje ir persiutimo išlaidos $ 15,16
13. Už 6 baliaus nuotraukas .... .............................$ 4,50
14. Už praleistas darbo dienas (pusantros) ....... .$ 18,—
15. Smulkios išlaidos ...................................................$ 1,30

. ......... . Išlaidų viso..........$ 371,25
Grynas pelnas.......... $ 378,23

Kaukių Baliaus, įvykusio 1853 m. vasario 14 d. St. Mi
chael salėje:
1. Iš 484 asmenų už įėjimo bilietus po $ 1,25...........$ 605,—
2. Rūbinės pelnas ...................................................... $ 18,—
3. Už 160 loterijos bilietų po $ 0,25 .......................... $ 40,—
4. Bufeto pelnas .............................................$ 283,45

Paja mų viso............$ 946,45
1. Salės nuoma .......................................................... $ 60,—
2. Orkestras ................................................................$ 76,—
3. Premijos .............................................................. $ 50,—
4. „TŽ“ už skelbimus ir persiuntimo išlaidos............ $ 20,18
5. ,,NL“ už skelbimus ir persiuntimo išlaidos . . . .$ 20,18
6. Liet, radijo valandai už skelbimus ir pers, iš-dos $ 15,16
7. „Žiburių“ spaustuvei už bilietus ir pers, išl...........$ 8,70
8. Skelbimo nupaišymas .......................................... $ 10,—
9. Važinėjimo išlaidos .............................................. $ 10,—

10. Už praleistas v-bos narių 10 darbo valandų ... .$ 15,—
11. Salės prižiūrėtojui už patarnavimą ...................$ 8,—
12. Reprezentacijai ...................................................... $ 6,—
13. Foto nuotraukos ....................................................$ 5,82
14. „Lietuvių Kalbos Vadovas“ loterijai....................$ 4,50
15. Smulkios išlaidos .................................................. $ 6,66

Išlaidų viso............$ 316,20
Grynas pelnas........... $ 630,25

Pranešame gerb. Hamiltono tautiečiams, kad nuo š. m. 
sausio 1 d. iki kovo 1 d. išplatinta L. Pasų ir kvit. ženklų už 
$ 54,25. Šia proga skelbiame pavardes tų asmenų, kurie au
kojo po $. 2,— ir daugiau: V. Navickas $ 6,—, J. Žvirblis $ 

, St. Bakšys $ 2,50, Pov. Grigaravičius $ 2,50. Po $ 2,—:
V, Bilevičius, K. Kvedaras, J. Pilkauskienė, A. Paukštys, L. 
Vyšniauskas, A. Zubrickas.

Visiems čia paminėtiems tautiečiams, taip pat ir visiems 
kitiems, kurių dėl vietos stokos negalime išvardinti, už šias 
aukas maloniai dėkojame.

TF A-bės Kanadoje Hamiltono skyrius.

I
 MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

SHA'IKLA
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!

j BRONIUS AMBAKAS g
f SPECIALISTAS IŠ EUROPOS g

B UOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ | 
dėjime g

MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS. g
į Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. g 
g KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR. g

(
Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- X 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, X 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai vJonas Zmuidzinas IParyžiaus universiteto dipl. teisininkas: X3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

Rūta
; LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

> 7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
i Ville Lasalle.

(į A. GAURYS. Telefonas: HE 0100
ass s O ■ s ra 1111 n i ■« s r>rz i km» xctuxnyitkn rmTorr»TxnTT«n g* «inryTr^KXJXKXja>xgnyxy <y«-»jr»

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ -

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

Jono LADYGOS 
baldu K

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 sandėlių.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.6C
B. 20 sv. cukr.—$ 4.7C

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo.

studijoje
„ARTI S“

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.5C
B. 20 sv.kv. miltų $3.9(
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.2
Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv. cukraus

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

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

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

Pilnas draudimai
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

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 a 
ciakai lietuviams šešta- S 

dieniais iki pietų.
Telef.: T Alon 3345. s
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AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

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

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

Įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res. tel. TU 6913.

MAMERTAS MACIUKAS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

SAMUEL’S H
CAR MARKET INC. I

11MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO- g $
MOBILI ii- KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- g jį 

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS
MIESTE. ................O

* * « Š
PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS | |
GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET g |

KUR KITUR MIESTE. | ®
* * « $

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME 
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ. 

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR 

SKAMBINKITE
Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681.

<

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

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

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus. 
Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto.

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

VISIEMS LIETUVIAM.1 GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTOR1US
J. H. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

DĖMESIO !
Lietuvis Elektros — Radio 

T echnikas
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu 
ar perstatau: 

europietiškus ir vietinius ra 
dijo aparatus, patefonus, vi 

su paskirčių automatus. 
Kintamos ar tiesioginės 

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

patarimus.
Skambinti telef. KE 1080 

190 Wright Ave., Toronto.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiusti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO,
bet

Alberto Alorkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

i Dr. A. Pacevičius $
X v

> GYDYTOJAS ir CHIRURGAS g
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto J

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.

X Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.
v ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. X

• i ! i 1 r I I 1 i 1 UiJ 1U1L111 11 I 1 1 H « 1 l ' * * * ’ 1 1 1 ’ ’ 111

DR. K. 21 MAAl IEAE
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto. 5

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

KAS BUS PO STAL INO MIRTIES?
joje, žmonės šnabžda, kad trau 
kiniai važiuojantieji Į Sov. Ru 
siją dunda: „Cukrus ir anglys, 
cukrus ir anglys“. Grįždami at 
gal iš Sov. Rusijos į Lenkiją 
tie patys traukiniai dunda: 
„Tuščias, tuščias, tuščias“.

Nereiktų būti nustebusiems, 
jeigu Stalino mirtis būtų sig
nalas maištams ir neramumams 
prispaustose sovietų sateliti
nėse valstybėse. Ypatingai ga 
h būti sunku jas sukontroliuo
ti, jei marionetinių vyriausy
bių tarpe Įvyktų susiskaldy
mai. Taip, praėjusių metų pa
vasari, Rudolph Slansky, čekų 
komunistų partijos generalinis 
sekretorius, baigęs kitų valy
mą, buvo „išvalytas“ pats. 
Taip, Ana Pauker, vyriausias 
Rumunijos komunistinis bosas 
buvo neperseniausiai šiurkščiai 
iššluota. Prahoje kursuoja to
kia istorija: du neseniai „išva 
lyti“ komunistai buvo įmesti į 
kalėjimo kamerą, kur atrado 
dar vieną kalinį. Šis jų paklau 
sė, už ką jie čia pakliuvę.

— Aš ruošiausi nužudyti 
Slanskį, — atsakė vienas.

— Aš buvau Slanskio šali
ninkas, — pasakė kitas.

— Deja, — atsiduso klausė
jas, — aš esu Slansky.

Šiandien, kas sovietų sateli
tuose sulaiko skilimo išsiplėti
mą, yra tiktai baimė. Dabar, 
kada vienas trečdalis pasaulio 
yra komunistų valdomi, net 
Stalino1 klaidos yra sveikina
mos ir garbinamos kaipo jo 
genialumo įrodymai. Tačiau 
joks Stalino įpėdinis negali ti
kėtis išsilaikyti panašioje pa
garboje.

Daugiau bus.

W. A. L E N C K I,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Atkelta iš 3 psi.
darbo stovyklose ar „pavėžin
ti“ iš komunistų partijos laike 
didžiųjų valymų 1934 —1938 
mt. Tarpe tų „likviduotųjų“ 
buvo šeši septintadaliai valsty
bės legislatūros (įstatymų lei
džiamųjų organų) žmonių, vi
sas kabinetas, visi vietiniai įvai 
rių sričių ir kraštų partijos ir 
vyriausybės vadai, trys ketvir 
tadaliai visų raudonosios armi
jos karininkų ir pusė visos ko-

x * ,4 i m m m munistu partijos nariu.UZ $0 0l fLOOO.OO | Šiandie1!,
• -i • o. . aaa $ vidutinis sovietų biurokratasper dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. W *

turi apie 40 metų amžiaus. De
šimtį metų jis buvo partijos 
auklėjamas ir lėtai stumiamas 
augštyn. 1934—1938 mt. jis 
buvo staiga pakeliamas augš- 
ton vieton. Po šito viso, savai
me suprantama, toks asmuo ži 
no, iš ko jis duoną ir sviestą 
gavo, kas gali jam tą duoną ir 
sviestą, o netgi ir gyvybę, at
imti.

Raudonoji biurokratija žino 
tiktai vienintelį lojalumą — 
Stalinui. Virvutė iš Kremliaus, 
rišanti su tuo, bus nupjauta 
Stalino mirtimi. Ar pasiliks di 
džiulės biurokratų masės loja
lios ir paklusnios („yes-men’ 
ai“) naujam valdovui — Sta
lino įpėdiniu?? Ar jie aklai 
vykdys visus įsakymus kada 
spaudimas iš apačios padidės 
ir Politbiuro direktyvos pasi
darys sunkiai įvykdomos?

Tačiau yra dar vienas netgi 
jautresnis klausimas:
Ar Politbiuras gali išlaikyti 
dabartinį sovietinį pasaulį? 
Nuo Il-rojo pasaulinio karo,

Stalinas turėjo, be jokių pre
cedentų, labai išgarsėjusį var
dą visame pasaulyje. Visų tau 
tų lengvatikiams ir paikiams 
yra susidaręs vaizdas, kad Sta 
linas tikrai yra maloningas 
„liaudies tėvas“, kuris gelbsti 
ir padeda vargstančiam pri- 
spaustąjam nuo klasinio, už
sieninio, religinio ir rasinio per 
sekiojimo.

Satelitų piliečiai moka augš 
tą kainą už savo „dievą“: so
vietų kompanijos turi savo 
kontrolėje visus Rumunijos 
miškus, naftos šaltinius ir na-

.01
Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 

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

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

Duodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERS!
ct rATiTrnTMr u;__ » m______ u a nooo r363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių
Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA BLONGINES
9 BULOVĄ 9 OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

::H

: NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI Į

• AMherst 0694 2102 FULLUM ST.
MWMWWilWIillillillllimililliWWilWIillililimiliillilDWtelB

B

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. L L 4576 
ANT. JUOZAPAITIS

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

CAPITOL FURNITURE CO,.
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 
ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. 
Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra 
krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.

TEL.: LA 8621.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

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

F. N. Prebble |
REALESTATE

1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO
' JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO

SAVYBES: KOTELIUS, BIZNIUS, NAIVIUS, FAR-
MAS, PRAŠOME KRTIPTIS PAS LIETUVIUS —

PARDAVĖJUS:

J. Rukša-VL. Jankaitis
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193

I

įį VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ X
| RŪBŲ SIUVĖJAS $

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

£

g

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS 
Į MŪSŲ ATSTOVĄ 

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ 

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD B

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

P. SIDLAUSKAS

vigaciją Dunojaus upe. Lenki

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ. į

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU. H
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022 ••

1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester) g
MONTREAL g

Į LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182 

T oronto

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON'S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, « 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek « 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081. «

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av„ Ville Lasalle.
YO 3323 TR. 7849.

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

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

j DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

Id e luxe cleaners
... .Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.

Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.
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Hamiltono Liet. Katalikių Moterų Draugija
[jjį ruošia linksmą į

I šokių vakarą
Š. m. balandžio 11 d., St. Michael's salėje, 213 James St. N., 

:j su Įdomia menine programa. Bus turtingas bufetas ir 
3 gausi fantais loterija. Gros visų mėgiamas Ben*ny Ferri ork. 
į Maloniai kviečiame atsilankyti visus Hamiltono, Toronto, 
š ir kitų apylinkių lietuvius. Pradžia 7,30 vai.
įį Pelnas skiriamas Vokietijoje esantiems lietuviams šelpti. |
iiiiiiciriiiiitiriiiittii'.rttiin iiiiimt niirixrrrTriTiiii iirimiiiKiiiiiiiinmi nillirm » »I DRESSLER’S FISH MARKET }
I 30 YORK St., HAMILTON. 7—1651. $

| PARDUODAME VISŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽIAI .
I GAUDYTĄ ŽUVĮ — SŪDYTAS SILKES — |
| NESŪDYTĄ SVIESTĄ — ŪKIŠKĄ SŪRJ IR | 
| VISUS EUROPIETIŠKUS PRODUKTUS.
| KALBAME VOKIŠKAI. |

Velykų Švenčiu proga Hamiltono lietuvius 
sveikina prekybos įmonės:

HAMILTON
PASKUTINIAME KLB HAMILTONO AP.

| LIETUVIŠKA MĖSOS PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

jį ECONOMY MEAT MARKET

L Sav. VI. Kybartas.

ii
HAMILTON, 142 JAMES ST. N.

1 i
į LIETUVIŠKOS MĖSOS PRODUKTŲ KRAUTUVĖ g

| PARKDALE SAUSAGE CO |

Sav. J. Kažemėkas ir Sūnūs. ||
| r
į HAMILTON, 24 YORK ST. TELEF. 36770, |

t 211 JAMES ST. N. TELEF. 3—6123. . |
|: H
| FABRIKO — 7 MORLEY ST., TELEF. 4—8558. « j i?

I

t GERIAUSIAS MAISTAS IR PUIKUS APTARNA- | 
F VIMAS HAMILTONE VIENINTELĖJE |

LIETUVIŠKOJE VALGYKLOJE įj

| NIAGARA RESTAURANT H

i Sav. Juozas Girdvainis.

ft HAMILTON, 244 JAMES ST. N. TELEF. 2—8505.. .§
I ’ **

F I

į ŠV. VELYKŲ PROGA SVEIKINA LIETUVIUS. g 

į „GRAND HOUSE" g

| HAMILTON, JAMES ST. N. ir GORE ST. kampas.

|ERNEST RIDOUT REAL ESTATE LIMITED|
| 913 MAIN St., East, HAMILTON. 9-4121 |

Mūsų sritis — PAJAMŲ NUOSAVYBĖS, rooming na- $ 
4 mai, nuosavybių mainai, išrūpinimas paskolų (mortgage).
I TARPTAUTINIS PERSONALAS — kalbama 8 kalbo- | 
a mis — vokiškai, latviškai, rusiškai, lenkiškai, estiškai,
A suomiškai, švediškai ir vengriškai. <į>
i DIDŽIAUSI KANADOS NEJUDOMO TURTO 
| VERSLININKAI. f

H TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS
I Kontraktorius K. TRUMPICKAS |
Hg Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. č 
H Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau 
n jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- ;
H mui iki dvejų metų.
g Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:
H TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
tt HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

« GERIAUSIAI IR GRAŽIAUSIAI APSIRENGSI |

| HAMILTONE TIK PAS g

1*1
j STYLE MEN’S WEAR |
H * H
H 96 JAMES St. N., HAMILTON. Tel. 2-1662.

I
: GATAVI IR UŽSAKOMI KOSTIUMAI.

! 26 SAVAITĖS IŠSIMOKĖTI.

g Mes kalbame vokiškai, lenkiškai, rusiškai ir ukrainietiškai.
i:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PADĖKOS
K. L. Moterų D-jos Montre 

alio skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems tiems as
menims, kurie kada nors au- 
komis-fantais loterijai ar dar
bu prisidėjo rengiant parengi
mus, taip pat ir tiems, kurie sa 
vo atsilankymu parėmė mūsų 
draugiją. Valdyba atsiprašo, 
kad laiku nebuvo išvardinti pa 
vardėmis. Didelis ačiū visiems 
bendrai. Valdyba.

$ * *
Besiruošiant minėti auksinį 

vedybinio gyvenimo jubiliejų, 
planavom jį atžymėti kukliai, 
šeimyniškai, tačiau mūsų ge
rieji giminės ir prieteliai, pa
keitę mums planus, suorganiza 
vo mums tokią šventę, kuri pla 
čiai nuaidėjo per Amerikos ir 
kitų kontinentų lietuvius ir pa 
liko mumyse gilaus susijaudini 
mo ir gražių atsiminimų jaus
mus.

Negalėdami visiems asmneiš 
kai bei pilnai išreikšti padėką, 
nors šiais trumpais, bet širdin
gais, žodžiais tariame nuošir
dų ačiū visiems tiems, kurie 
prisidėjo prie mūsų auksinio 
jubiliejaus minėjimo, pokylio 
paruošimo ir pravedimo; lietu 
vių laikraščiams už gražius ap 
rašymus, radijo programoms 
už sveikinmus, visam mielam 
komitetui tiek sunkiai ir taip 
sumaniai dirbusiam puotos su
ruošime, šeimininkėms, patar
nautojams, salės puošėjams; 
Robertui ir Katrynai Jaku- 
čiams už gražų giedojimą ir dai 
navimą, visiems giminėms ir ar 
timiesiems, atvykusiems iš to
limesnių miestų, ir vietiniams 
mūsų giminėms, kaimynams ir 
bičiuliams, mus pagerbusiems 

gausiu puotoje dalyvavimu. 
Ačiū dovanų teikėjams ir gau 
siu sveikinimų siuntėjams. Vi
siems tariame nuoširdų padė
kos židį.

Jokūbas ir Juzė Raukčiai. 
Worcester, Mass.

* * *
Pranešdami gerb. Toronto 

lietuvių visuomenei, kad kovo 
mėn. 22 dieną, antrosios baž
nytinės rinkliavos metu lietu
viškos mokyklos reikalams su
rinkta 158,33 dol., nuoširdžiai 
dėkojame gerb. kun. klebonui 
už leidimą minėta rinkliava pa 
sinaudoti, gerb. „Tėviškės Ži
burių” ir „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redaktoriams už 
rinkliavos išgarsinimą nemoka 
mai ir visiems mieliems aukoto 
jams už malonią paramą.

Ypatinga padėka tenka p. 
Viktorui Endzeliui, aukoju
siam 5 dol. šios rinkliavos me
tu ir pasižadėjusiam kitus pen 
kis aukoti sekantį kartą už tai, 
kad mūsų mieli mokytojai taip 
nuoširdžiai moko jų dvi dukre 
les —■ Gražnią ir Birutę.

Mūsų visų pastangų pasek
mėje mūsų vaikai eis Lietuvos 
keliu.

Ačiū.
Maironio Vardo Pr. Mokyklos 

Tėvų Komitetas.
* * *

Suteikusiems man visokerio 
pą paramą ir gilų supratimą, 
slaugant auto nelaimėje sun
kiai sužeistą mano vyrą Anta
ną Rušėną ir daugiausia gel- 
bėjusiems, jam mirus laidotu
vių metu, Povilui ir Magdei 
Daugelams, reiškiu giliausią 
padėką savo ir sūnų Pranuko 
ir Jonuko vardu.

Nuoširdžiai dėkoju ir arti
miesiems ir pažįstamiems, lan
kiusiems mano vyrą ligoninė-

čiūtė, išpildydama Karoso, 
Gruodžio, Kavecko, Mocarto, 
Puccini ir Chopino kūrinius.
PRISIKĖLIMO PAMALDOS 

— REZUREKCIJA
Hamiltono lietuviams šiemet 
bus laikomos italų bažnyčioje 
(kampas James St. N. ir Bar
ton) 6 vai. ryto.
HAMILTONO LIETUVIŲ 

CHORO
pirmas viešas koncertas yra nu 
matomas gegužės mėn. 1 7d. 
Jame įvyks ir choro krikštynos.
P. LUKOŠIUS ir MORKELIS 
įvažiavo į stovinčią mašiną. 
Šioje auto nelaimėje jie buvo 
lengvai suž isti.

TAUTOS FONDO 
HAMILTONO SK.

valdybos dviems nariams (pik. 
J. Giedraičiui ir K. Baronui) 
įėjus į KLB Hamiltono ap. 
valdybą, vietos TF skyrius pa 
pildytas nauju nariu — V. Ur- 
baičiui.

V. VYDŪNO MINĖJIME, 
surengtame Hamiltono MLB 
D-jos, paskaitą apie šį Mažo
sios Lietuvos veikėją ir poetą 
laikė svečias iš Toronto — Dr. 
M. Anysas. Kbr.

SU KALENDORINIU
pavasariu į Hamiltoną atėjo 
taip pat ir šiltas oras. Kiekvie 
ną dieną Hamiltono gatves va 
lo 80 vyrų „gengė“ ir 6 šlavi
mo mašinos.

Miesto savivaldybė jau pra
dėjo ruoštis karalienės Elzbie
tos II karūnavimo dienai. Šios 
iškilmės Hamiltone bus pradė
tos gegužės mėn. 29 d. ir tęsis 
iki birželio mėn. 2 d. vakaro. 
Programoje numatomi kariuo
menės, skautų ir kt. organizaci 
jų paradai, koncertai parkuose, 
fejerverkai ir tt.
TURĮ MAŽIAU PELNIN

GUS DARBUS,
išvyko į St. Catharines GM 
fabriką, arba užpildę blankus, 
laukia pašaukimo į Oakvilles 
Fordo fabriką. Kbr.
DĖL KO TAIP DAROMA?

„T. Ž.“ kovo 26 d. smulkiai 
aprašoma, kad Hamiltono B. 
Valdybos iniciatyva įvyko 
„Dainavos“ salėje kovo m. 15 
d. Bendr. V-bos ir' visų Hamil 
tono organizacijų posėdis.

Bendr. V-ba išsiuntinėjo vi
som organizacijoms pakvieti
mus tame skaičiuje ir Soc. De
mokratų kuopos pirm. B. Ere
liui, kuris posėdyje dalyvavo.

Straipsnio autorius sąžinin
gai išvardino tas organizacijas, 
kurios matyti jam patinka, bet 
S'oc. Dem-tų organizaciją kaz 
kodėl pamiršo;

Kai vieni kalba apie vienybę 
kiti ją griauna.

K. Lukoševičius.

valdybos posėdyje nutarta su
rengti Motinos Dienos minėji 
mą gegužės mėn. 3 d. (sekma 
dienį) Dainavos salėje 5 vai. 
pp. Paskaitą skaitys pulk. J. 
Giedraitis, o meninės progra
mos išpildymui pakviesti yra 
— šeštadieninės mokyklos mo
kiniai ir skautai.

Taip pat, gegužės mėn. 2 d. 
ruošiama KLB Hamiltono val
dybos šokių vakare, be kitų ne 
tikėtumų, bus plačiu mastu pra 
vesta loterija iš suaukotų ha- 
miltoniečių fantų. Visas lote
rijos pelnas yra skiriamas Vo
kietijoje neturtingiems lietu
viams sušelpti. Mieli hamilto- 
niečiai ir Hamiltono lietuvių or 
ganizacijos) prašomi aukoti lo 
terijai įvairius daiktus šiems as 
menims: pulk. J. Giedraitis, 
117 Eastbourne Av., telef. 4— 
4956, A. Kšivickienė 491 Dun 
durn St. S. telef. 3—9022, J. 
Mikšys 18 Barton St. W., tel. 
3—8593, J. Kazlauskienė 2 Fi 
fe St. 9—3796. Paskambinus 
daiktai bus paimti iš aukotojų 
namų.

Taip pat, šiame posėdyje, į 
nelaimę patekusią Jakučinskų 
šeima nutarta paremti 25 dol.

Hamiltoniečiai, reikalingi fi
nansinės paramos, prašomi 
kreiptis į Šalpos Fondo vedėją 
pulk. J. Giedraitį 117 Eastbour 
ne Av. telef. 4—4956.

Po Velykų švenčių valdyba 
pradės bendruomenės nario mo 
kesčio rinkimą. Renkamoji su 
ma (KLB pirmininkų suvažia 
vime nutarta) yra 3,60 dol., ka 
dangi Tautos Fondui skiria
mus 40 proc. rinks vietinis TF 
skyrius.
SEKMADIENĮ LIETUVIŲ 

PAMALDOSE
į vargą patekusioms lietuviš
koms šeimoms pravesta pinigi
nė rinkliava bažnyčioje davė 
72 dol .ir 13 et.
29 NAUJI KANADIEČIAI

Hamilton- (lenkų ir ukrainie
čių tautybės) įstojo į Kanados 
armiją.
PABALTIEČIŲ KONCER

TAS
įvykęs kovo mėn. 21 d. nesu
silaukė tarpe trijų tautų dide
lio susidomėjimo. Salė buvo 
apytuštė. Letuvius atstovavo 
Liet. op. solistė Pr. Radzevi- 

je, taipgi, jam mirus jo bičiu
liams - medžiotojams, gimi
nėms ir visiems, visiems pri- 
siuntusiems taip daug gėlių ir 
taip gausiai dalyvavusiems jo 
laidotuvėse.

Visų pareikštą užuojautą, 
mano skaudžiausios nelaimės 
momentu širdingai vertinu ir 
lieku dėkinga.

A. Rušėnienė ir sūnūs.
8 Old Weston Rd., 
Toronto, Ont.

■: LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ. ,|

PEO Piles MARKET |

:::. Sav. A. Steigvila. . . i:

HAMILTON, 231 JAMES ST. N. . |i

J REKOMENDUOJAME MŪSŲ SKANIUS PYRA- |
: GAIČIUS, TORTUS, JUODĄ ir BALTĄ RUGINĘ |

DUONĄ, BALTĄJĄ DUONĄ ir VISŲ RŪŠIŲ |
EUROPIETIŠKAS DEŠRAS ir DELIKATESUS. |

GERIAUSI VELYKINIAI LINKĖJIMAI!

RIST BAKERY . H

HAMILTON, 195 YORK ST. TEL. 3—2324. g

s i

I
 GERIAUSIĄ ŠUKAVIMĄ, PUSMETINIUS IR g 

TRUMPALAIKIUS FRIZAVIMUS ATLIEKA

LIETUVIŠKIA MOTERŲ KIRPYKLA | 

Sav. V. Bugailiškytė. . . gHAMILTON, 1280 KING ST. E., TEL. 4—3566. g

I
 LIETUVIŠKA KIRPYKLA

STAN’S BARBER SHOP . |
Sav. St. Savickas.

HAMILTON, 263 JAMES ST. N. |

HAMILTONO SPORTININ
KŲ DĖMESIUI.

Ryšium su ruošiamomis Lie 
tuvių sporto žaidynėmis, ku
rios yra numatomos rugsėjo 5, 
6, 7, dd. Čikagoje, yra gau
tas raštas iš Vyr. F. A. S. K- 
to, kuriame yra pažymėta, jog 
rengiamose žaidynėse gales da 
lyvauti visų sporto klubų tik 
tie nariai, kurie bus užregis
truoti Vyr. F. A. S.K-te ir tu
rės gavę „Registracijos korte
lę“. Registracija turi būti pra
vesta iki šm. kovo mėn. 30 d.

„Kovas“ visuotiniame susi
rinkime, kuris įvyko kovo 15 
d., išrinko naują valdybą, ku
riai pavesta pravesti tą registrą 
ciją, bet dėl laiko stokos iki ko
vo 30 d. negali tai atlikti.

Tačaiu Vyr. F. A. S. K-tas 
supras mūsų padėtį ir leis 
mums registracijos sąrašus pri 
siųsti iki š. m. balandžio 15 d.

Lietuvių sporto žaidynėse H. 
L. S. K. „Kovas“ numato daly 
vauti su: krepšiniu, oriniu, sta 
lo tenisu ir lengva atletika.

Visus sportininkus-es, kurie 

nori dalyvauti tose žaidynėse, 
prašome skubiai registruotis 
pas A. Tėvelį (stalo tenisinin
kai) ir E. Petrušaitį (krepši
ninkai, tinklininkai ir lengv. 
atletai).

Registruojantis bus duotos 
informacijos dėl reikiamų doku 
mentų įvažiavimo Amerikon.

Naujai išrinktoji „Kovo“ 
valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas K. Stanaitis, 
vicep. Č. Mickūnas, sekr. A. 
Tėvelis, iždininkas J. Bulionis, 
reikalų vedėjas E. Petrušaitis, 
vald .narys V. Dargis. Revi
zijos komisijon išrinkti: E. Mic 
kūnas, p. Čerškutė ir S. Zubric 
kas.

H. L. S. K. „Kovas” V-ba.
ATSIŲSTA PAMINĖTI.
J. J. Bachunas. ANTANAS 

A. OLIS. 1953. Kaina nepažy
mėta. Originalus, gražus lei
dinėlis, iliustruotas, 20 pusla
pių. Parašė, išleido ir atspaus 
dino J. J. (Juozas) Bachunas, 
Tabor Farm, Sodus, Michigan, 
U. S. A.
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RIMTAI IR SKUBIAI SUSIRŪPINKIME.

Balandžio 18 d. 8 vai. vakare, 1862 Wellington Str., 
jaukioje „Dom Polsky“ salėje įvyksta pirmas pavasario

Yra gauta aliarmą keliančių 
žinių. Kadangi parduodamie
ji namai yra parduodami labai 
pigiai, tai susirūpinę patys žy
dai nupirkti tuos namus ir pa 
daryti iš jų sandėlius. Esą už 
tokią kainą, už kokią jie par
duodami, niekas negali pigiau 
įsigyti net ir sandėliams taiko
mų pastatų.

Mūsų gi organizacija vyks
ta labai išlėto. Todėl reikia vi 
siems susirūpinti. Lietuviams 
nuosavi namai yra būtini. Tai 
žino visi tautiečiai, ir abejo
jančių nėra, išskyrų? tuos, ku
rie iš viso eina prieš lietuvių 
reikalus ir visur lietuvių reika 
lams tiktai kenkia.

Akivaizdoje suminėtų faktų, 
Lietuvių Namų komitetas la
bai yra susirūpinęs naujais reiš 
kiniais. Yra būtinas reikalas, 
kad visos patriotinės lietuvių 
organizacijos kreiptųsi j savo 
narius ir paprašytų, pasiūlytų, 
paragintų juos pirkti šėrus, ku
rių pasižadėjimų turi visi išrink 
tojo komiteto nariai (V. Navic 
kas, J. Trumpa, S. Jaspelkis, 
A. Matulis, L. Gudas, J. Paro 
jus, B. Katilius, P. Narbutas, 
J. Janušauskas) ir daugiau tau 
tiečių; be to, tų pasižadėjimų 
galima gauti ir ,,NL“ redakci
joje.

Tautiečiai, nepraleiskime 
progos, nes tokios kitos tik
riausiai jau negausime. Čia už

mažą pinigą galime turėti pui
kiausią, mūsų mastu, labai tin
kamą salę su saliukėmis ir kam 
bariais, kurie patenkins visus 
didžiuosius mūsų reikalus.

Visi, kaip vienas, turime pri
sidėti ir įsikurti nuosavuose 
Lietuvių Namuose.

Torontas Lietuvių Namus 
jau turi, Edmontonas statosi 
naujus, — argi mes būsime ma 
žiausiai susipratę ir patys ne
pajėgiausi?.

VELYKINĖS PAMALDOS 
LIETUVIAMS

Abiejose Montrealio lietuvių 
parapijų bažnyčiose didįjį ket 
virtadieni, benktadienį ir šešta 
dienį rytą ir vakarą 8 valandą 
vyksta pamaldos, išskyrus A. 
V. šeštadienį, kada rytinės pa
maldos bus 7 vai.

Prisikėlimo - rezurekcijos — 
iškilmės ir mišios Šv. Kazimie 
ro bažnyčioje prasideda sekma 
dienį 6 vai. 30 min. ryto, o A. 
Vartų bažnyčioje 7 vai. ryto.

A. KUPREVIČIAUS 
PIANISTO

rečitalis numatomas gegužės 
17 d., 7vai. vakaro Plateau sa
lėje.

VYDŪNO MINĖJIMAS

šokių vakaras |
Nuotaikingą šokių programą išpildys B. Vaitkūnaitės ;• 

šokių studijos mokinės.
Veiks bufetas, bus gausi loterija ir kitos pramogos. S
Šokiams groja „Melodijos“ kapela, vedama p. Piešinos. p

Įžanga 1 dol.
Visus kviečia gausiai atsilankyti ir linksmai praleisti H
vakarą Sporto Klubas „Tauras“, g

MONTREAL TORONTO

KATHE GRYBAS JAU KALĖJIME.

I
 VILLE LASALLE:—| 

3 moderniški butai <: 
$ 15.700. |

VERDUN: — | 

Moderniškas duplex « 
su centriniu šildymu.

$ 13.500 |
3 butai

$ 12.900■ • BENNETT REALTY,| 
•I Verdun,, Que., HE 3704 p 

« Lietuvis atstovas
« P. Jakubauskas. HE 3968. ft

IŠNUOMOJAMAS didelis 
kambarys su baldais dviem as
menim ar vedusių porai. Gali

ma naudotis virtuve.
8172 Wiseman Ave. 

Park Extention. Tel. CR 2610.

g Parduodami namai:
359 — 8th Ave, V. Lasalle, jj 

X 3-jų butų. 18 šimtų metinių^ 
b pajamų.
$ 323 Selby Ave, 6-šių butų>(| 

4.000 dol. metinių pajamų..;
1 REDPATH REALTIES ! 

Ltd., Telef.: PL 1104. j 

Atstovas A. Gražys,
Tel.: TU 4417.

!
IŠNUOMOJAMAS gražus 

kambarys, Verdune. Teirautis 
telefonu HE 0473.

r3iroT5TroTroTroT5-y3-innn5-5”

PARDUODAMA MAISTO 
KRAUTUVĖ —

Grocery - Restaurant: 
5697 Beurling Ave., Verdun. 
Kreiptis pas Bujūną vietoje.

REIKALINGAS prityręs

kurį vedė S. Kęsgailą, pradė
tas Mažosios Lietuvos him
nu. AV salės paaukštinime, 
papuoštame abiejų Lietuvos da 
lių vėliavomis, buvo didelis, 
dail. J. Akstino pieštas, dr. Vy 
dūno portretas, prie kurio bu
dėjo jaunosios skautės. MLT 
atstovas V. Pėteraitis tarė 
trumpą žodį ir pakvietė susi
rinkusius pagarbos susikau
pimo minutei. A. Lymantas 
paskaitė įdomią Vydūno bio
grafiją. Dr. H. Nagys vertino 
didžiojo mažlietuvio kūrybą. 
Aktoriai K. Veselka, L. Ba
rauskas ir J. Akstinas skaitė 
ištraukas iš Vydūno kūrybos. 
Pabaigai AV parapijos choras, 
vedamas A. Piešinos, pagiedo
jo kelias giesmes. Užbaigai vi 
si susirinkuseji pagiedojo him
ną.

MLBD-ja yra užvedusi pa
minklinę knygą ir pradėjo rink 
ti aukas Vydūno raštams leisti. 
D-ja renka ir dokumentinę me
džiagą apie Vydūno gyvenimą 
ir darbus.
ATVYKO IŠ ARGENTINOS

P. Gruodis, gavęs iš tūlos 
firmos specializacijos tikslams 
komandiruotę, atvyko iš Bu
enos Aires į Montrealį ir, ga
limas dalykas, čia ir pastoviai 
apsigyvens.

LIETUVIAI VAIDINIME
McGee augštesniojoje mo

kykloje tris vakarus buvo mo
kinių vaidinimai operetės, ku
rioje dalyvavo lietuviai G. Ži- 
naitis, J. Jukonytė ir A. Popie 
raitis.

LIGOS IR NELAIMĖS
P. Viliušis jau 7 mėnuo kai 

gydosi, nes nulaužtas blauzdos 
kaulas dar nesugyja; koja visą 
laiką laikome gipse.

A. Pilypaičiui rankos sužei
dimas susikomplikuoja ir dar 
neaišku, ar nereikės daryti ant 
ros operacijos. A. Pilypaitis te 
beguli ligoninėje.

darbininkas prie rūkomos mė
sos išdirbinių (visų rūšių).

Pradžioje darbas atliekamu 
laiku.

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

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai 
su virtuve.

5730 Mallet, Rosemount, Mtrl.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vienam asmeniui ar vedusių 
porai (be vaikų) su visais 

patogumais.
5112 Clark St., Montreal.

REIKALINGI PRITYRĘ 
DARBININKAI

prie gatvių asfaltavimo darbų. 
Pageidaujama, kad suprastų 
angliškai.

Kreiptis kasdien iki šio šeš
tadienio nuo 10—12 A. M.

GENERAL PAVING CO.,

Daliai Dikinytei, susirgusiai 
apendictu, piadaryta operacija.

Susirgo DLK Vyt. klubo pa 
šalpinės nariai Albinas Šilinis 
ir Liudas Kisielius, kurie gy
dosi namie.

P. Valentas dar tebesigydo, 
tiktai dabar jau namie. Du jo 
kairiosios rankos pirštai nete
ko po vieną sąnari.

Serga E. Tamošiūnienė, O. 
Virbylienė ir J. Lesevičius.

TAUTIEČIAI ĮSITVIRTINA
Ville Lasalle gyveną tautie

čiai pp. Knystautai ir pp. Ali
šauskai Verdune, Browne Bul- 
vard, nusipirko namus ir persi
kelia ,pagal galimybes, gyven
ti į nuosavus namus.

DAUG SUTUOKTUVIŲ 
numatyta po Velykų. Vienų 
užsakai jau išėję, kitų eina,

L. K. MOTERŲ D-JOS SKY 
RIAUS METINĖ ŠVENTĖS 

SUKAKTIS.
Kovo 22 d. L. K. Moterų 

draugijos Montrealio skyrius 
šventė savo metinę šventę. Ta 
proga A. V. parapijos bažny
čioje buvo atlaikytos mišios už 
mirusias nares. Mišių metu 
gražų pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. K. Pečkys. Po pa
maldų narės turėjo bendrus 
pusryčius, o narėms pasistipri 
nūs įvyko susirinkimas, kuria
me buvo patiekta metinė apys
kaita, iš kurios paaiškėjo, jog 
per metus iš įvairių parengimų 
ir nario mokesčio turėta viso 
1339,38 dol. pajamų, gryno 
pelno buvo likę apie 400 dol., 
kuris paskirstytas sekančiai: 
1. Naujos bažnyčios statybai 
100 dol., 2. Bažnytiniams rū
bams 69 dol., 3. Į Vokietiją iš 
siųsta 15 siuntinių už 120,32 
dol.; 4. Diepholzo gimnazijai 
20 dol.

Susirinkimas išrinko naują 
valdybą ir revizijos komisiją. 
Valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. E. Navikėnienė, 
5515—13th Ave Rosemount, 
vicp. P. Gražienė, 5725—16th 
Avė. Rosemouunt, sekr. O. 
Stankūnaitė, 207 — 4th Avė. 
Ville Lasalle, ižd. St. Baršaus
kienė, 684 Riverview, Verdun, 
valdybos narė A. Mališkienė, 
1083 Craford Bridge.

Į revizijos komisiją išrink
tos : G. Rudinskienė, p. Giriū- 
nienė ir p. Strėlienė.

Kadangi ižde buvo likę 102 
dol., susirinkimas nutarė pa
skirti bažnyčios rūbams 20 dol. 
ir studentų fondui 20 dol.

Susirinkime dalyvao apie 50 
narių. Narė.
ORGANIZUOJASI KANA
DOS LIETUVIAI LEGIO

NIERIAI.
Montrealy yra apie 30 Ka

nados legionierių lietuvių, ku
rie ligšiol yra pasisklaidę po 
kitų tautų organizacijas. Da
bar visai pagrįstai susirūpinta 
sudaryti lietuvių legionierių 
organizaciją. Inciatoriai pra
šo visus Kanados lietuvius le
gionierius registruotis, praneš
ti savo adresus Leonui čačkaus 
kui, 5511—13rd Ave, Rose
mount, Montreal, P. Q.

Iniciatoriai.

„LIETUVOS ŽEMĖLAPIS“ 
KANADIEČIŲ PARODOJE

Kovo mėn. 14 d. Montrealy 
je „Canadian Handcrafts 
Guid“, 2025 Peel St., atidary
ta odos, metalo ir medžio išdir 
binių paroda, kuri tęsėsi iki ko 
vo mėn. 28 d. imtinai. Toje pa 
rodoje dalyvauja mūsų tautie
tis Bronius Abramonis su tri
mis medžio dirbiniais: „Lietu
vos žemėlapis“, „Koplytėlė“ ir 
namo galo virš stogo „Arkliu
kų“ ornamentas. Iš pasikalbę 
jimo su p. Abramoniu paaiškė 
jo, kad su grynais tautiniais 
eksponatais nelengva buvo pra 
lysti per komisiją į šią kanadie 
čių parodą.

Lietuvos žemėlapį, parodos 
komisija įvertino ir tas įvertini 
mas, prisegtas prie jo, puošia 
JI-

Žemėlapio rėmus puošia 12 
istorinių bei tautinių ornamen
tų. Žemėlapis traukė lankyto
jų dėmesį. Buvęs.

MONTREALY TAKSI
yra įregistruota per 10 tūkstan 
čių, bet numatoma, kad arti
miausiu laiku bus duota dar 
700 naujų leidimų.

---------------M

VEDYBŲ tikslu pajieškau pa
nelės, ar našlės. Esu 35 mt. Ra 
šyti rimtai galvojančiai. P.

10602 Avė. d‘Auteuil, Ahunt- trečių vedybos daromos indui- Kęstučiui, 889 Dundas Str. W.
sic, Montreal. Tel. VE 1485. to būdu. Toronto, Ont.

SLA 236 KUOPOS 
parengimas įvyks ne gegužės 
mėn., bet balandžio mėn. 25 d. 
Lietuvių Namuose. Šiai die
nai ir viešnia Deveinienė yra 
laukiama. Plačiau bus pra
nešta vėliau. Susirinkimas 
įvyks atvelyky, balandžio m. 
12 d. Lietuvių namuose — 
priestato žemutinėje salėje 2 
vai. po pietų. Visi nariai pra 
šomi dalyvauti. Šiuo tarpu, 
kuopa teturi tik vieną sergan
čią O. Juškienę, kuriai padary
ta sunki vidurių operacija. 
Plaučių uždegimu buvo susir
gęs J. Yokubynas, bet jau pa
sveiko. Pasveikę jau ir kiti 
kuopo snariai: A. Mockevi
čius, Ed. Molsauskas, K. Ski 
nulienė ir V. Naruševičius.
VYDŪNO PAMINĖJIMAS 
kovo 29 d. buvo nelabai gau
sus. Paskaitą iš plačios tau
tinės ir kultūrinės veiklos skai 
tė Dr. Anysas, jo kūrybą ver
tino A. Rinkūnas.

Scena buvo papuošta velio
nio paveikslu, Klaipėdos kraš
to audiniais ir gėlėmis, sceno
je pirmos programos dalies me 
tu prie taut, vėliavos budėjo 
skautai. Programą pravedė p. 
Tamašauskas. Šį minėjimą ruo 
sė Mažosios Lietuvos Bičiulių 
org. ir skautai. Meninėj daly 
deklamavo p-lė B. Grigaitytė 
ir Gaižutis. Keletą liūdnų dai
nelių padainavo Br. Marijošius 
akomp. St. Gailevičiui.

SOLISTŲ KRIŠTOLAITY- 
TĖS IR LIEPOS KONCER

TAS 
įvykęs kovo 28 d. Šv. Kazi
miero salėje, nesutraukė nei 
dviejų šimtų žmonių, bet už 
tai, jų bažnytinis koncertas su 
traukė daug publikos. Koncer
tas buvo gražus ir įdomus.

KNYGNEŠIŲ PĖDOMIS
Prieš porą mėnesių Toron

to Lietuvių Namuose, gavęs 
atskirą kampą ir lentynėlę, ži
nomas spaudos mėgėjas Aug. 
Kuolas įsteigė, turbūt, pirmą
ją skaityklėlę Kanados lietuvių 
tarpe. Čia rasi laikraščių, žur
nalų ir knygų iš visų pasaulio 
kampų, kur tik lietuvis yra įkė 
lęs koją.

Be skaitytojų erdvų kamba
rį panaudoja ir tyliojo sporto 
atstovai — Toronto šachmati
ninkai, taip, kad judėjimas ja
me yra gyvas.

A. Kuolas nepraleidžia nei 
vienos progos ar didesnio žmo 
nių susibūrimo spaudai papla
tinti ir atrodo, kad tai sėkmin
giausiai vyksta penktadienių 
alučio metu.

Lietuviška spauda, Aug. 
Kuolo asmenyj rado tikrai pa
siaukojusį bičiulį, nes jis pats 
prenumeruoja apie 30 leidinių 
ir beveik visą savo laisvalaikį, 
nežiūrėdamas išlaidų, skiria 
jai-

Lietuvių Namų skaitykla vei 
kia kasdien vakarais nuo 7— 
9 vai. ir sekmadieniais nuo 1 
—3 vai. ap.

„TRIMITO“ ORKESTRAS 
po Velykų kiekvieną penkta
dienį gros Lietuvių Namuose. 
EVANGELIKŲ REGISTRĄ 

CIJA KANADOJ.
Registruojami lietuviai evan 

gelikai Kanadoj. Pradedant 
nuo Velykų bus leidžiamas dvi 
savaitinis Parapijos Biuletenis 
lietuvių kalba. Jis bus dalina 
mas po lietuvių evangelikų pa
maldų Toronte, Montrealyje 
ir Hamiltone. Kur tokių pa
maldų nebus, ten Biuletenis 
bus išsiuntinėjamas paštu. Kas 
dar neturi ryšio, prašoma su
teikti apie save žinių, prane
šant savo ir savo šeimos narių 
vardus ir pavardes, amžių ir 
gyvenamą vietą. Kreiptis į Dr. 
Martyną Kavolį, 46 Rusholme

Don Jail kalėjiman Toron
te padėta plačiai žinoma Kana 
dos lietuviams Kathe Grybas, 
arba lietuviškiau tariant — Kat 
rė Grybienė.

Prieš metus laiko atvyko ji 
į Torontą iš Saint-John, N. B., 

Iš laikraščių skilčių ji susira 
do vieno torontiškio lietuvio pa 
vardę ir adresą ir pradėjo jį 
bombarduoti laiškais — gelbė 
ti.

Prašė paskolinti kelionei į 
Torontą 20 dol., o atvykusi, 
čia, kaipo gera „specialistė siu
vėja“, su savo „nuosava“ siuvi 
mo mašina, tuojau atidarys sa 
vo siuvyklą ir skolą grąžins. 
Patikėjo tas žmogus jos aša
roms ir pinigus pasiuntė. Gry 
bas atvyko į Torontą. Tai bu
vo vasario 2 d. 1952 m.

Nespėjo dar ji kojų sušilti, 
kaip nelaimingasis jos „gera
daris“, kuris pagelbėjo jai ke
lionę apsimokėti, gauna iš 
Saint - John tūlos lietuvaitės 
— Vandos Šmitaitės registruo
tą laišką, įspėjantį ką ji ten 
Saint John pridariusi. Toron
te ji dar daugiau pridarė ir to
dėl ji dabar padėta į kalėjimą.

Nukentėjęs.

BSF VALDYBA, 
neradus tinkamesnio sklypo, 
nutarė bažnyčią statyti turi
mam sklype Bloor g-vėj. Sta
tybiniai planai yra gauti. L.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ

šėrus pirko: po 100 dol. — E. 
ir P. Jankauskai, po 50 dol. — 
Pūga Vincas; po 25 dol. — Dil 
kus Antanas, Justinas Baku
tis, Velyvis Algirdas, Kozeris 
Jurgis, Paulikaitis Jurgis, Sta
nevičius Vaclovas, B. Jackevi
čius, Justas Punkris, Jonas Žal

S Raštinė: OLiver 4451 e 

| Dr. P. MORRIS | 
$ DANTŲ GYDYTOJAS $

v Vakarais ir šeštadieniais $ 
v pagal susitarimą.

X 1082 Bloor W. Toronto 4. b 
v į rytus nuo Dufferin St.

Road, Toronto 3, Ontario, Ca
nada.

dokas, Albinas Andriušis, Be
nediktas Rinkevičius, Henri
kas Lukauskas, Alksnis, Jonas, 
Rinkūnas Antanas, Vilkauskas 
Jonas. Visiems ačiū. T. L. N.

DIDELĖ LOTERIJA.
T. L. Namų Parengimų Ko

misija ruošia didelę loteriją na 
mų naudai. Loterijos fantų 
vertė apie 1000 dol. Fantai ar 
timiausioje ateityje bus pa
skelbti. Bilietų kaina tik 25 et. 
Loterija įvyks Lietuvių Na
muose liepos 10—11 dd.

„DAINOS“ GRUPĖS 
šeštadienį buvo susirinkimas. 
Išsiųsta Vokietijon vertingų 
rūbų. Dėkojame visiems auko 
tojams, ypatingai J. Augštai- 
čiui ir Garbės nariui p. Jauniš- 
kiui už 10 dol. auką.

K. L. MOTERŲ B-NĖ
Paskutinėj korespondencijoj 
įvyko klaida.. Moterų B-nės 
Valdybon įeina p. Stepaitienė. 
TIuz. Gailevičiaus vadovauja
mam chorui M. B-nė jau nu
pirko pianiną. Padengimui iš
laidų, gegužės 2 d. Liet. Na
muose rengia pobūvį.

I
H

LIETUVIŲ NAMŲ :į
PATALPOS H

NEMOKAMAI

PIRMADIENĮ - KETVIRH

TADIENĮ VISIEMS RENg

GIAMIEMS |POBŪVIAMS. g

(
Telefonas KE 3027.

235 Ossington Avė. H
T. L. N a m a i. H

.

i Dr. A. V AL ADR A Į
GYDYTOJAS ir CHiFdlRGAS

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

tarimą tel. ME 2933

£ JIEŠKOMAS PARDAVĖJAS $
$ REAL ESTATE FIRMAI REIKALINGAS $
$ PARDAVĖJAS $

J. GREEN Real Estate
> 933 BLOOR St. W. Tel. LA 5804; Toronto LA 4817. £

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

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

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

*

(
Margis Vaistine |

JONAS V. M ARGI S — VAISTININKAS | 
19 St. John‘s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W) Toronto. « 
Receptams naujiems ar- seniems—tik paskambink ar para- ft 
šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa ft 
me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, ft 
ramunėlių, Celsijaus termometru, (foto reikmenų, mažų ft 

vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir tt. ft 
Telefonas MU 9543. Valandos 9 a. m — 9 p. m. ft

>**«♦♦*♦**♦•*♦********

PIRMOJI LIETUVIŲ $

Real Estate įstaiga t
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. J

AL GARBENS - Garbenis į:
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. $
Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543. $
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