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Praėjusi savaite pasižymėjo 

naujų politinių įvykių pakili
mu, kuris reiškiasi daugely 
kraštų.

Pirmiausia, kas domina žmo 
niją, tai

NAUJOS KOMUNISTŲ 
UŽMAČIOS.

Komunistai nusistatė likvi
duoti savo „genijų“ Staliną. 
„Pravda“ jau rašo, kad vienas 
asmuo, nors jis būtų genialiau 
sis ir turėtų didžiausį patyri
mą, vienas negali valdyti. Tai 
esanti nesąmonė. Be to, tai
esą ir neleistin a. Tokiu būdu 
Stalinas nuvainikuojamas. Tai 
drauge yra smūgis visiems, 
ypač esantiems šiapus geleži
nės uždangos, komunistams. 
Tokiu būdu išpūstoji Stalino 
garbė trūnija drauge su jo la
vonu.

Ta pačia proga, atsipaliado- 
ję nuo Stalino globos, Rusijos 
komunistai bando naujus ma
nevrus, kurie leistų jiems dar 
gyventi ir valdyti visą Rusiją 
su užgrobtais kraštais ir su pa 
vergtomis valstybėmis. Todėl

MASKVA SIŪLO NAUJĄ 
„TAIKĄ“.

Šie „taikos“ pasiūlymai taip 
įkyriai kartojami, kad tūlus nai 
vėlius, arba neišmanėlius, arba 
piktavalius žmones vylioja. To 
dėl į tuos „taikos“ pasiūlymus 
rado reikalinga ekstra būdu at 
siliepti prezidentas Eizenhowe- 
ris. Sugrįžęs iš atostogų, jis 
pasakė ilgą kalbą.

Jis labai teisingai pasakė, 
kad kalbi] maža, — reikia dar
bų, kurie įrodytų, kad žodžiai 
nėra tušti, kad jie yra paremti 
gera valia ir tikru nusistatymu 
siekti taikos. Ligšiol komunis 
tai daug prikalbėjo apie taiką, 
bet jų darbai parodė, kad jie ne 
tiktai taikos nenori, bet kad 
yra
DIDŽIAUSI KARŲ KURS
TYTOJAI IR RĖMĖJAI.

Komunistai sukurstė Korėjos 
karą, jie kursto Indokinijos ir 
Malajų karus ir per penktąją 
koloną visur kursto sukilimus, 
pasikėsinimus ir karus. Todėl 
prezidentas Eizenhoweris rei
kalauja įrodymų, kad Rusija 
tikrai nori taikos ir sugyveni
mo1.

TAIKOS ĮRODYMAIS 
BŪTŲ,

jeigu Maskva: 1. Baigtų šal
tąjį karą; 2. Pasirašytų garbin 
gą taikos sutartį Korėjoje, ku 
ri po to būtų sujungta į vieną 
valstybę, kaip tas yra nutarta 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos; 3. Baigtų agresingus veiks 
mus Indokinijoje ir Malajuose;
4. Sutiktų sujungti Europos 
valstybes į Europos bendruo
menę, kurioje visos valstybės 
būtų laisvos ir nepriklausomos;
5. Sudarytų taikos sutartis su 
Vokietija ir Austrija, kurios iš 
sirinktų laisvais demokratiniais 
rinkimais savo vyriausybes. 6. 
Visoms Rusijos valioje esan
čioms tautoms duoti] laisvai ap 
sispręsti dėl savo likimo ir atei 
ties; 7. Sutiktų eiti į nusigink 
lavimą, o visų pirma atsisaky
tų atominiij ir kitų masinio žu
dymo1 priemonių, kurio tikslo 
įgyvendinimui sutiktų su tarp 
tautine kontrole.

Jeigu Rusija tikrai nori tai
kos i rramaus, kūrybingo sugy 
venimo, tai ji turi sutikti su šio 
mis sąlygomis, kurių gyvendi
nimas žmonijai, o jįpač atsili- 
kusiems kraštams, atneštų nau 
ją laimingą gyvenimą ir visuo
tinį gerbūvio pakilimą.

GINKLAVIMASIS BE GA
LO DAUG KAINUOJA.

Eisenhoweris skaičiuoja: už 
vieną bombonešį galima pasta 
tyti 30 mokyklų, už vieną krei 
šerį galima pastatyti 8.000 gy 
ventojų miestą; už vieną nai
kintoją galima nupirkti 12.000 
tonų kviečių. Ir tt. Visa šita 
galima sunaudoti gyvenimui, 
jo patogumams, jo grožiui, jei 
gu būtų tikras noras gyventi 
taikoje. Bet šitam tikslui siek
ti reikia geros valios, gerų no
rų ir kultūringų sąlygų bei

galėjo paliesti, nes sprogo per 
toli. Kita bomba sprogo taip 
pat toli nuo Perono. Taip, kad 
jis nenustojo kalbėti, tiktai ga 
vo progą pagrąsinti, kad visi 
opozicionieriai būsią iškarti. .. 
Na, po to ir prasidėjo vadina
mų peronistų siautėjimas mies
te — namų deginimas, griovi
mas opozicionierių įstaigų ir ki 
ti smurto aktai. Nukentėję so
cialistų, liberalų ir namai 
ir įmonės. Taip rašo spauda.

V. VOKIETIJOS 
PREMJERAS

laisvės grąžinimo į visą pašau 
lį. Reikia žmonėms duoti tei
sę patiems spręsti savo likimą, 
pareikšti savo valią laisvai. Tau 
tos ir valstybės turi pačios lais 
vai pareikšti savo valią.

Ši Eisenhowerio kalba, iš
dėsčiusi konkrečias taikos są
lygas, pasaulio buvo priimta 
kaip labai reali ir konkreti. 
Tuojau į Eisenhowerio kalbą 
atsiliepė Churchillis, kuris vi
siškai pritarė, kaip ir viso de
mokratinio pasaulio valstybės 
vyrai.

Nors Rusija nieku dar konk 
rečiai nereagavo į Eisenhowe
rio kalbą, bet
AMERIKOS BALSAS JAU 

SUŠVELNINO TONĄ.
Ryšium su tuo pasklido kal
bos, kad Amerikos Balsas ga
lįs būti ir panaikintas arba per 
duotas privačioms organizaci
joms. Ypač į tą yra linkę kai- 
kurie respublikonai, nes jie ti
kisi, kad tuo būdu galima bus 
sumažinti biudžetas. Naujasis 
JAV atstovas Maskvoje, įteik
damas savo įgaliojimus Voroši 
lovui, taip pat pažymėjo, kad 
jis tikisi, jog nesklandumai, ku 
rie dabar yra tarp Rusijos ir 
Amerikos, būsią panaikinti.

Šiame politikos bare yra vie 
nas ryškus ženklas, tai tas kad
JAU KEIČIAMI KORĖJOS 

KARO SUŽEISTIEJI IR 
LIGONYS.

Komunistai atiduoda 600 JT 
karių, kas sudar o5 proc. visų 
karo belaisvių ir JTO atiduoda 
5.800 karių ,kas sudaro 4 proc. 
jų nelaisvėn patekusių karių. 
Mainai jau vyksta — jau pra
sidėjo gabenimas per frontą li
gonių ir sužeistųjų. Atgautų
jų tarpe yra ir Kaanados karių, 
nors ir labai mažai.

Po šio pasikeitimo, turėtų 
sekti derybos dėl paliaubų, dėl 
kurių jau derybos atnaujina
mos. Tokiu būdu, šie faktai su 
daro pagrindą spėjimui, kad 
Korėjos karas gali pasibaigti. 
Tai dar būtų vienas įrodymas, 
kad Stalinas buvo taikos prie
šas, nes jis ne tiktai neprileido 
prie Korėjos karo baigimo, bet 
ir prie apsikeitimo 
siais.

PASIKĖSINIMAS
PERONĄ.

Kol kas tai dar 
ypač, kad tariamųjų pasikėsin- 
tojų tarpe yra suimtas ir vie
nas JAV pilietis Jacynas, liūtų 
ir beždžionių dresiruotojas, 
esąs lietuvis. Šis suėmimas ir 
Perono grasinimas, kad reikia 
iškarti visus svetimų valstybių 
agentus, meta šešėlį įtarimo, 
kad ar tiktai šis atentaats ne
bus sukombinuotas? Ypač, kad 
Peronas pradėjo flirtą jau su 
Stalinu, o su Amerika atsisto
jo į priešpriešius...
i Atentatas prieš Peroną įvy
ko bal. 15 d., kai jis kalbėjo 
Buenos Aires miniai apie kai
nų mažinimą. F

Adenaueris apsilankė kaiku- 
riuose JAV miestuose ir Ka
nados sostinėje. Visur jis pra
šė paramos pabėgėliams iš Ry 
tinės Vokietijos. Esą į vaka
rus perbėgę jau 10 milionų vo
kiečių, kurių aprūpinti viena 
V. Vokietija nepajėgianti.

Ottawoje Adenaueris turėjo 
ir politinių pasitarimų, dėl ku
rių išleistas bendras praneši
mas, pasakąs, jog Adenaueris 
su Kanados vyriausybe susita 
ręs.

IRANE TAIP PAT 
NERAMUMAI.

Min. pirm. Mossadegh ban
dė seime pakeisti įstatymą, ku 
riuo šachas netektų teisės būti 
kariuomenės viršininku, bet 
seimas nesurinko kvorumo. Ta 
čiau siautėjo riaušininkai. Dar 
nežinia, kuo Mossadegho ko
vos su šachu pasibaigs. O tos 
kovos eina vis stipryn.

PIETINĖJE AFRIKOJE
į diktatūrą pasimojęs Melanas, 
nauji] rinkimų įstatymu į par-
lamentą pravedė daugiau savo 
šalininkų, bet ar tas padės vie
tos taikai, ar tai dar daugiau 
nepaaštrins santykių? Mela
nas bando juodosios rasės žmo 
nes visai pavergti, nelaiko jų 
lygiais baltiems. Iš to kyla ne
santaika ir vieni kitus galabija.
DR. VYDŪNO MINĖJIMAS

Visame pasauly gyveną lie
tuviai paminėjo Dr. Vilių Vy- 
dūną-Storastą. Minėjimai dar 
tęsiami.

KAIP SOVIETAI STIPRI NAŠI OKUPUOTOJE RYTŲ 
EUROPOJE

Baltijos jūros pakrančių vals 
tybėse sudarytos svarbios avia 
cijos bazės, o pačios pakrantės 
stiprinamos taip, kad savo įsi
tvirtinimais toli prašoka net ir 
pasižymėjusį vokiečių Atlanto 
pylimą.

Ypač sandariai uždaryta 
šiaurės Rytų Prūsija. Šioje sri 
tyje sutelkti žymūs kariuome
nės vienetai, be to, čia yra di
džiulis aerodromų su požemi
niais angarais ir raketiniij gink 
lų stočių tinklas. Rytprūsius 
su likusia Baltijos jūros pakran 
čių dalimi bolševikai sujungė 
nauju dvibėgiu geležinkeliu 
nuo Karaliaučiaus ligi Stetino. 
Šis geležinkelis yra skirtas tik 
kariuomenės ir karo medžiagų 
transportui. Didžiuliuose plo
tuose, seniau gyventuose vo
kiečių, dabar yra įsikūrusi ru
sų kariuomenė, raud. laivyno 
ir policijos daliniai.

Pabaltijo valstybėse pastarai 
siais metais įtaisytos didelės 
oro laivyno ir V ginklų bazės. 
Šios valstybės dabar sudaro 
svarbiausią Sovietų karinį cent 
rą. Klaipėdos uostas aprūpin
tas milžiniškais pov. laivų an
garais tokio pat tipo, kokius vo 
kiečiai karo metu statė Bres
te (Prancūzijoje). Šie angarai, 
kad jų neužpultų preišo povan 
deniniai laivai, apsaugoti di
deliais povandeniniais tinklais. 
Klaipėda dabar paversta svar
biausiąja Sovietų povandeninių 
laivų baze Baltijos jūroj, o Lie 
poja — didžiausiu rusų anti- 
vandeninio laivyno Baltijos jū
roj centru. Bazės stipriai sau
gojamos, ir joks prekinis lai
vas be spec, leidimo negali į 
uostą patekti. Talinas ir Per- 
nu taip pat paversti svarbiais 
kariniais centrais, o Ventspily 
ir Baltisky įtaisyti pagalbiniai 
karo laivyno centrai. Toks pa
galbinis pov. laivų centras 
įruoštas ir Rygoje : Dago, ūse
lio, Runo, Nagro ir Moono sa
los paverstos raketinių ginkit] 
bazėmis. Sovetų pajėgos, ku
rių daugumą sudaro mongolai, . 
čia siekia apie 8 divizijas. Estų 
Baltiskis šiandien yra jau gry 
nai rusiškas miestas. Pakran
tės į rytus ir į vakarus nuo 
Talino visai surusintos, aplink 
visus aerodromus šiandien yra 
tiktai grynai rusai valstiečiai. '

_____  __ __ • Sustiprintos Sovietų įgulos rime kuo skubiausiai
Bomba sprogo ir prie Suomijos pasienio. Jas jiems bent 30.000 svari] rieba-

už 300 metrų ir, žinoma, jo ne- Sovietai pradėjo stiprinti nuo lų ir tiek pat cukraus, tačiau

sužeistai-
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Žinios iš VLIK’o
ORO PAŠTU IŠ TREMTIES

jos nei Lietuvos, nei tremtyje 
ir dabar jos nėra. Tas Atgimi 
mo sąjūdis yra gryniausia fik 
cija. Tai tiktai manevru kom
binuojamieji atstovai, pagal rei 
kalą, kad tiktai Vlike būtų gru 
pės žmonių daugiau, kad gali
ma būtų turėti persvarą, domi
navimą ir diktavimo sąlygas.

Štai, dabar, kiek teko patir
ti, tris dienas Vlikas posėdžia
vo „spręsdamas Atgimimo Są
jūdžio atstovo grąžinimo klau 
simą“... Tris dienas...

Ne konkretų darbą dirbo, 
bet mirusiųjų sielų, iš vienos 
pusės, ir mistika pagrįstos or
ganizacijos atstovo įsileidimo 
klausimą.

Norimas įvesti šios „organi
zacijos“ atstovas esąs pasiūly
tas p. Literskis, KD narys, nie 
kad nebuvęs atgimimo Sąjū
džio (ir kaip galima būti nesa
mos organizacijos) atstovas.. .

Atrodė, kad Vlikas jau bus 
baigęs kadrylius ir partinę arit 
metiką, bet pasirodo, kaikam 
svarbiausia yra partinė aritme
tika, bet ne darbas, kuris, kaip 
žinoma, prie anksčiau buvu
sios aritmetikos buvo neįmano 
mas.

Tenka labai stebėtis, kad ši
tuos, fikcija paremtus teigi
mus, keliąs net pats Vliko pir
mininkas M. Krupavičius. Į do 
mu, kada politinės Lietuvos 
grupės įgaus bent kiek objek
tyvia tiesa paremtos moralės?

Labai gaila, kad prie šitos ne 
kokios žinios aš nieko neveik 
negaliu „NL“ skaitytojams pra 
nešti iš čia gera. Net imu abe 
joti, ar Vlikas ištvers sunku
mus, ar jis gali ir visai suklup 
ti? Jeigu Vlikas tikrai būtų 
konsoliduotas, tai jis netrukus 
ir nesunkiai išspręstų ir santy
kių su diplomatais klausimą, ir 
veiksnių konferencijos, ir kitus 
būtinus ir svarbius klausimus. 
Deja, Vlikas neranda bendros 
kalbos. Bet ir susigrupavimai 
paskutiniu metu atrodą jau pa
krinką. Beliks, gal, vėl ta do
minavusi grupė, kuri kaip lig
šiol nerado būdų susitarti su 
diplomatais, nerado galimybės 
prieiti prie veiksnių konferen
cijos, — taip ir ateity neras.

Yra žinių, kad būseną pasun 
kiną ir kiti, nauji, reiškiniai, 
kurie padėtį painioją,ir kompli
kuoją, o šių tarpe esą ir Mažo 
sios Lietuvos Tarybos naujas 
kursas ir Diplomatų, o gal, 
'vien Diplomatijos šefo, nauji 
sumanymai.

žodžiu „vežimas vietoje", 
nes pasakėčios „veiksniai" — 
gulbė, lydis ir vėžys — tuo tar 
pu, kaip atrodo po paskutinio 
Vliko posėdžio, yra galingiau
si. .. Deja.

Jeigu ne viltis, kad ateitis 
bus šviesesnė, kad vis dar vil
tys į sklandesnį rytojų dar ga
lutinai nepalaidotos, tai būtų 
visai liūdna.

Tokių faktų akivaizdoje kyla 
mintis, ar tiktai nereikia kam 
nors imtis iniciatyvos vežimą 
pastūmėti iš vietos? (Hlj).

Paskiausiai gautomis žinio
mis, Vlikas posėdžiavęs tris 
dienas. Šį kartą vėl ne kokios 
žinios pasiekė visuomenę.

KD grupei kombinuojant, 
Vlikas pradėjęs naują žygį. 
KD grupė, siekdama aritmeti
nės persvaros ir netektos he
gemonijos, esanti nusistačiusi 
grąžinti į Vliką „mirusiųjų šie 
las“.

Niekur, kaip visi žino, nebu
vo ir nėra jokios atgimimo są
jūdžio organizacijos. Nebuvo

miau išnaudoti ir vidaus lai
vyno keliai.

Senosios vokiečių tvirtovės 
prie Mozūrų ežerų susprogdin
tos, o jų medžiaga panaudota 
Soveitų statomai „Maginot“' 
linijai, siekiančiai nuo Dniep
ro iki Klaipėdos. Kalbama, kad 
vokiečių 
ti dirbti 
tutuose, 
pasiekią 
gali kariniams reikalams pa
naudoti infrė raudonus spindu 
liūs, įstengiančius 10 km ats
tumu išvystyti 4.000 laipsnių 
karštį. Šiems spinduliams pa
naudoti rusai jau nuo 1947 me
tų stato požemines stotis, ku
rių tinklas eina nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros. Ši apsaugos 
priemonė yra išplėsta Rygos ir 
Kaukazo naftos versmių srity
se.

Sovietai yra pasiryžę per 
ateinančius 2 metus tik vieno
je Baltijos jūroje pasiekti 300 
pov. laivų skaičių. E.

mokslininkai, privers 
rusų kariniuose insti- 
į šiaurę nuo Maskvos 
gerų rezultatų ir jau

1948 m. Rusų laivyno bazė iš 
Kronstadto perkelta į Taliną. 
Į Porkkalos sritį, esančią apie 
40 km atstu nuo Helsinkiu ir 
bolševikams išnuomotą 50 me
tų, šiandieną neturi teisės įkel 
ti kojos nė vienas suomis. Mur 
mansko aerodromas praplės
tas, pastatyta visa eilė ir stato
ma naujų aerodrom ųKarelijo- 
je, nuo Murmansko į Petroza- 
vodską (Sovietų Karelijos sos 
tinę) vedama autostrada. Bal
tijos jūros pakrantėmis nuo Le 
ningrado ligi Lubecko 1500 
km ilgio srityje yra įtaisytas 
stipriausias pasaulyje aerodro
mų tinklas, kuriuo, kaip bazė
mis, naudojasi Sovietų oro lai
vynas. Visi pakraščiai nuo 
Wismaro iki Pabaltijo valsty
bių ir Porkkalos prikimšti ru
sų radaro stočių, kurios valdo
mos iš Neuruppino.

Pagilintas ir praplėstas Pi- 
luvos kanalas, kad strategi
niams reikalams būtų tinka-

NAUJO PAVOJAUS AKYVAIZDOJE!
Rudenį BALFo pirmininkui 

Kan. prof. J. B. Končiui grį
žus iš Europos, Amerikos lie
tuvių visuomenė buvo iki šir
dies gelmių sujaudinta, paty
rusi iš jo pranešimų apie bai
sią, šiurpią daugelio pasiliku
sių lietuvių tikrai tragišką pa
dėtį. Daugelis jų badavo. Mais 
to stoka ypač žiauriai palietus 
vaikučius, kurių sveikatą rado 
ypač pašlijusią ir jų žymų nuo 
šimtį džiovininkų.

Mūši] geri lietuviai bema
tant sudėjo aukų nupirkti 33. 
000 svarų riebalų, 30.000 sva
rų cukraus. Prieš ir po Kalėdų 
tas maistas buvo padalintas 
5.000 vargšų lietuvių. Taip 
pat per 20.000 dolerių pinigais 
išdalinta tremtinių šalpai.

Bet štai paskutinėmis dieno 
mis pradėjo plaukti kupini su
sirūpinimo laiškai, ypač iš dau 
giavaikių šeimų. Daugelis jų 
jau atidarė paskutinę riebalų 
ir cukraus dėžutę, tų dviejų 
produktų, kurie daugeliui suda 
ro pagrindą egzistencijai, ir at 
sistojo klausimas: ar Ameri
kos lietuviai spės laiku vėl su
teikti jiems papildomo maisto?

Padėtis rimta ir skubi. Tu- 
išsiųsti

tam reikia lėšų. BALFo kasa 
tuščia, nes akyvaizdoje patirto 
tremtinių vargo, negalima juk 
buvo laikyti rezervų ir leisti 
jiems badauti.

Todėl šiandien išeiname į vi 
suomenę su konkrečiu skubiu 
prašymu: skirkite auką reika
lingam maistui pirkti, kad ne
truktų taip gražiai vykdomas 
artimo meilės darbas. Šis gy
vybinės svarbos reikalas reika
lingas visuomenės paramos.

Visi žinome, o ypač tai gerai 
prisimena buvę tremtiniai, 
kaip baisu yra badauti. O ba
daus mūsų brolis ir sesė lietu
vis, lietuvė, jei šiandien, ar 
ryt mes nesiryšime ištiesti pa
galbos rankos.

Prašome ir laukiame jūsų au 
kų, kad kuo greičiau galėtume 
atitolinti vėl pakibusią virš 
tremtinių galvų bado šmėklą.

BALFas labai susirūpinęs, 
kad naujos maisto siuntos spė 
tų išeiti dar prieš liepos mėne
si, nes Kongreso suteikta leng
vata, kad Amerikos valdžia su
moka šalpos organizacijų jūros 
transportą, baigias liepos 1 d.

Prašome aukas siųsti ar per 
vietos BALFo skyrius, ar be
tarpiai į BALFo centrą: 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N. 
Y. USA.
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Pagyvinkime kov^ ož laisvę
Vienas pagrindinių mūsų už 

davinių yra kova už laisvę. Šios 
apimty — kova už mūsų Tėvy
nės Lietuvos išlaisvinimą.

Paskutiniu metu visi esame 
pajutę, kokie pavojai pakibo 
ant laisvės ir pavergtųjų tau
tų išlaisvinimo. Juos sukelia 
naujos komparitijos užmačios, 
kilusios po Stalino mirties.

Nauji tariamosios taikos pa 
siūlymai yra tiesiog grėsmingi 
visoms pavergtoms tautoms, o 
drauge — ir visos žmonijos 
ateičiai. Dėl tų pasiūlymų ra
do būtina atsiliepti ir Ameri
kos prezidentas D. Eisenhove- 
ris. Jo pastatytosios taikos są 
lygos yra humaniškos ir giliai 
siekiančios. Jos yra protin
gos. Bet. . . kas žino, kaip ir 
kiek gali būti ištesėtos, jeigu 
taip Sovietai, verčiami vidaus 
s?lygŲ> eitų į kompromisus? 
Ar pavergtosios tautos neatsi
durtų padėty be išeities?

Todėl mums reikia atsidėjus 
budėti ir reaguoti.

Jau ilgas laikas, kai Kana
dos lietuviai, sutelkti Kanados 
Lietuvių Tarybos rėmuose, lan 
kė Ottawą ir darė organizuotų 
žygių. Atrodo, jog jau bus 
atėjęs laikas tą žygį pakartoti. 
Tačiau; toks žygis, atsižveį 
giant į pakitusias sąlygas, į pa 
daugėjusį tautiečių būrį, tu
rėtų būti nepalyginamai efek
tingas ir našus.

Vyskupas V. Brizgys, žino
damas sąlygas, pasiūlė mums 
Kanadoje sudaryti tokį Lietu
vos laisvinimo reikalui orga
ną, kokį turi Jungtinių Ame
rikos Valstybių lietuviai—kaip 
ir Amerikos Lietuvių Tarybą 
— ALT. Į šį pasiūlymą tenka 
atkreipti ypatingas dėmesys, 
ypač, kad dabar yra susidariu
sios tokios tarptautinės sąly
gos, jog taika ir laisvė atsidu
ria dideliame pavojuje.

Tiesa, mes turime Kanados 
Lietuvių Bendruomenę. Ta
čiau, realiai kalbant, ji visų lie
tuvių neapjungia. Be to, ir for 
maliai imant, kur kas būtų efek 
tingesnis sudėtinis tam tikslui 
organas, organas, kuris atsto
vautų ne vieną organizaciją,

bet daugelį, galimai daugiau
sia.

Šia prasme norisi priminti 
geras Toronto pavyzdys (geri 
pavyzdžiai visur ir visada yra 
geri). Torontas, kaip ir kitos 
vietovės, yra išsirinkęs KLB 
Apylinkės valdybą. Tačiau ta 
valdyba, aiškiai jausdama, kad 
ji visų lietuvių neapjungia, se
nu geru pavyzdžiu, sudarė To
ronto Lietuvių Seimelį, kuria
me yra atstovaujamos visos To 
ronte esamos lietuvių organiza 
cijos. Nėra nė mažiausios abe
jonės, kad Toronto Lietuvių 
Seimelio žodis yra nepalygina 
mai autoritetingesnis, negu 
vienos KLB Toronto apylin
kės valdybos. (Ir Montreliui 
nedelsiant reiktų pasekti šiuo 
geru pavyzdžiu, kuris dauge
liui ir montrealiečių imponuo
ja ir kelia sugestijas).

Tokiu ar panašiu būdu rei
kėtų sudaryti ir bendrąjį, Ame 
rikos Lietuvių Tarybos pavyz
džiu, Kanados lietuvių Lietu
vai laisvinti Organą, kuris, rei 
kalui esant, darytų Ottawoje 
žygius, o kad tie žygiai būtų 
efektingesni, tas organas jiems 
ir rimtai pasiruoštų. Ameri
kos lietuviai sugebėjo gi surink 
ti du 
buvo 
laisvė ir nepriklausomybė, — 
kodėl 
galėtų to padaryti?

Tokio organo sudarymo ini
ciatyva galėtų išeiti iš Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Centro, kaip oficialiai jungian
čio1 visus lietuvius. Galima ne
abejoti, kad Kanados Lietuvių 
Tarybos organizacija mielai 
prisidėtų. Be to, juk yra dar 
daugybė visokių kitokių orga
nizacijų, kurias Amerikos lie
tuviai vadina Fraternalėmis. 
Ir jos be abejojimų prisidėtų. 
Tokiu būdu sudarytasai Lietu
vai Vaduoti Organas, ar kokiu 
kitu vardu, būtų impozantiš- 
kiausis ir efektingiausis ir, be 
ko1 kita, jis parodytų visų Ka
nados lietuvių vienybę.

Kadangi yra aiškus būtinu
mas pagyvinti kovą už taiką ir 
laisvę, tai ir šį reikalą reikėtų 
paskubinti. J. Kardelis.

milionus parašų, kuriais 
reikalaujama Lietuvai

ir Kanados lietuviai ne-

Palinkime Kanaaa
VIII — PRANCŪZŲ

Trisdešimt met ųpo to, kai 
Champlain įkūrė pirmą nauja
kurių koloniją Quebec City, 
Jean Talon'as buvo išsiųstas iš 
Prancūzijos kaipo Naujosios 
Prancūzijos valdytojas, arba 
„Business Manager“. Jis pa
stebėjo, kad kolonijos stipru
mas priklauso nuo nuolatinių 
jos gyventojų ir dėlto jis darė 
viską, kad ragintų imigraciją 
iš Prancūzijos. 1666 me tais, 
kada Europoje buvo atstatyta 
taiką. Talon’as atleido pulką 
prancūzų kareivių, kurie stove 
jo Quebec'e ir perkalbėjo kai 
kuriuos, kad jie apsigyventų 
Naujoje Prancūzijoje.

Prancūzų žvejai tuo tarpu 
įsikūrė Placentia'oje, Newfoun 
land'o saloje, 1662 metais. Jie 
išgyveno nesaugų gyvenimą 
ketvirtadalį šimtmečio karino 
menės saugomi. Kai sala bu
vo britų perimta 1713 metais, 
dauguma naujakurių persikėlė 
į Cape Breton.

Tuo laiku buvo tik keletas 
moterų kolonijoje ir Talon'as 
paprašė Prancūzijos vyriausy 
bės, kad ji pasiųstų tam tikrą 
skaičių mergaičių, kurios nore 
tų ištekėti už Kanados nauja
kurių. Jo atsišaukimas turėjo 
pasisekimą. Iki 1672 metų 
1000 mergaičių buvo atvyku
sios iš Prancūzijos Kanadon. 
Jos atvyko karaliaus kviečia
mos ir buvo užtat vadinamos 
„Karaliaus mergaitėmis“. Jos 
visos ištekėdavo, kai tik atvyk 
davo. Prancūzijos karalius 
dosniai davė kraičius mergai
tėms ir Naujosios Prancūzijos 
apgyvendinimas pažengė 
myn.

Bažnyčia turėjo didelę 
ką organizuoto gyvenimo 
rime. Parapijos kunigas 
vo gyventojų vyriausias patarė 
jas ir mokytojas, ir bažnyčia 
pasidarė bendruomenės gyveni 
mo centru. Bažnyčia taipogi 
buvo vieta, kur sekmadieniais 
ir šiaip švenčių progomis žmo 
nės galėjo susitikti su savo pa 
žįstamais, pasikeisti naujieno
mis arba išgirsti iš milicijos 
viršininko paskutiniausius vy
riausybės įsakymus.

Septyniolikto šimtmečio pa 
baigoje, maždaug trys trečda
liai gyventojų gyveno ūkiuose. 
Žemių dalinimo sistema buvo 
tokia pat, kaip ir tėvynėje. Že

pir-

įta- 
ku- 
bu-

NERIMTOS KALBOS APIE RIMTUS DALYKUS
Tokiomis kalbomis tenka lai 

kyti kalbas visokių slapukų, 
kurie tiek teisingi, kiek ir drą
sūs, — kad dėl savo labai karš 
tų rašinių bijo išlįsti iš po re
daktoriaus kėdės ir drąsūs tiek, 
kiek iškišę iš po kėdžių stipriai 
rašaluotas plunksnas jomis ka 
ringai mataruoja. . .

Taip buvo su tūlu slapuku, 
kuris pirmuoju „Dirvoje“ 
straipsniu apie Lietuvos auksą 
(kaip gi.. . tai juk be galo svar 
bu. . . kai viskas grindžiama 
auksu. . . Amerikoje. . .) buvo 
pakilęs, kaip sakalas, bet se
kančiais nutūpė, kaip vabalas.

Dabar antras toks slapukas, 
prisidengęs Seno Soc. Dem. 
slapyvarde, matyt, sumanė „su 
malti“ (tai ne pirmas „pasikė
sinimas“). . . Kardelį, nors šis 
su tuo auksu nieko bendra ne
turi. Jo pastaba lietė tiktai 
vieną reikalą: kad apie rimtus 
reikalus, kaip valstybės auksas, 
reikia rašyti rimtai ir visa at
sakomybe. Nei rimties, nei at
sakomybės nėra kai rašoma pri 
sidengus slapyvardžiais. Bet 
šis reikalavimas p. Senam Soc. 
-Demui netaikomas, nes jis jau 
veliasi į polemiką. Ir pirmojo, 
kai jis, dengdamasis auksu, 
faktinai puola p. Gylį ir antro 
jo, kai šis, dengdamasis tauti
ninkais ir jų valdymo režimu, 
faktinai puola Kardelį — tiks

lai aišku,—nei pirmam auksas, 
nei antram režimas nerūpi, nes 
jie turi kitus tikslus — pulti 
asmenis. O kai pagrindo tam 
neturi ir savo pavarde viešu
mon tokiu negražiu reikalu ne
smagu, — tai jie ir lenda redak 
toriams po kėdėmis. Jeigu 
šiems slapukams rūpėtų objek 
tyvi tiesa, tai jie apie reikalą ir 
kalbėtų, o jau skaitytojai patys 
susirastų, kas gi yra atsakingi 
už nusikaltimus, jeigu tokie bū 
tų įrodyti.

Nesigilinant į detales, p. se 
nam Soc. Dem-ui reikia paste
bėti, kad jis dar mažiau rimtas 
negu anas, rašęs „Dirvoje“, 
nes pav., pasak Seno Soc. De
mo, Kardelis, gindamas Lietu 
vos valdininką jau esą „tauti- 
ninkėja“, o kai p. Senas Soc. 
Demas gina tautininką p. Gai 
džiūną, tai ne tautininkėja.. .

Senas Soc. Dem. mokina Kar
delį, kur reikia statyti taškus 
ant i. Ačiū, Kardelis pats ži
no ir jį pastato, kai reikia ten, 
kur reikia, o ne ten, kur sau iš 
sigalvoja ir nori Senas Soc. 
Dem. kad būtų pastatytas.

Kad p. Senas Soc. Demas ra 
šo nesąmones, matyti ir iš to, 
jog jis reikalauja iš p. Gylio, 
kad jis būtinai turėjęs tą Lie
tuvos auksą atkariauti. Reikia 
tada paklausti p. Seną Soc. De 
mą, kodėl jis neatkariavo iš

švedų tų kareivių, kurie buvo 
išduoti Rusijai, nors p. Senas 
Soc. Demas (ir ne jis vienas, 
bet ir, galima sakyti, visas hu
manistinis pasaulis) reikalavo 
neišduoti? Tur būt sutiks ir 
p. Senas Soc. Demas, kad šių 
žmonių, kurie buvo viešai pa
karti Pabaltijo valstybių sos
tinėse, gyvybė yra brangesnė, 
negu tas nelaimingas auksas...

Taigi: kas nori mušti, prie
mones susiranda, bet kas bent 
truputį sąžinės turi, tas taip ne 
daro.
KAŽIN, AR TIKSLAS BŪTŲ 

ATSIEKTAS
„Tremtis“ — S. M. rašyda

ma apie lietuvių tarpusavio san 
tykius, prieina prie tokio sam 
protavimo:

„Bene būtų tikslingiausia pa 
svarstyti balsavimo reikalą. Su 
prantama, kad prie mūsų išsi
sklaidymo tai ne nebūtų leng
va padaryti. Tačiau nereikš
tų, kad negalima. Antai latviai 
savo vyriausiąjį komitetą suda 
rė pravesdami balsavimus viso 
se šalyse, kur tik yra latvių 
tremtinių. Svarbiausia, kad 
prajvesti balsavimai parodytų 
esamą padėtį, nusatytų partijų 
buvimą ar jų visišką išnykimą, 
taip pat parodytų naujų susi
telkimų, ypač ištvermingai kai 
bančių kitų negalavimų temo
mis, tiek tikrąjį svorį, tiek at
ramą lietuviškoje visuomenė
je. Kol balsavimo keliu ne
bus tatai padaryta, tol valia 
kiekvienam apie save ir apie ki 
tus manyti taip, kaip jam at
rodo, arba kaip jam yra pato
giau“.

Deja, greičiausia ir liktų ta 
pati problema,kurią mini kiek 
anksčiau „T.” „niekas neuž
tikrins, kad po pusmečio, ar 
ir jo nesulaukus, gali staiga“ 

. kas nauja ir vėl „giesmė iš pra 
, džių“ bus pradėta.
, O svarbiausia, kaip parodė 
• Kanados lietuvių balsavimai, 
i daugiausia lietuvių. . . visai ne 
: atėjo balsuoti. Kaip nustatyti, 
i ką ir kaip kas mano?

ĮSIKŪRIMAS KANADOJ 
mė buvuo duota įvairaus didu
mo, nuo vienos kvadratinės my 
lios iki jų daug šimtų, dvari
ninkams ir feodalams, 
dalindavo savo gautas žemes 
į mažesnius vienetus ir nuomo 
davo juos ūkių nuomotojams 
(prancūzų kilmės kanadie
čiams) už tam tikrą mokestį.

Feodalinės sistemos pri- 
mintoją galima pastebėti pa
lei St. Lawrence upės, kur 
ūkiai išsitęsia siaurais ruo
žais nuo upės pakraščio, kas 
rodo, kaip ūkiai buvo padalin 
ti, kad kiekvienas ūkis turėtų 
priėjimą prie upės. Dabartinių 
ūkių siaurumas pariena nuo 
pirmykščių ūkių padalinimo 
tarp sūnų ir jų sūnų iki šiai 
dienai. Feodalinė sistema iš
silaikė iki 1759 metų, kaip ir 
Naujosios Prancūzijos vyriau
sybė, kada anglai perėme kolo 
nijas po Septynių Metu Karo.

‘ (CS).
IŠSIPLĖTIMAS KANADOS

ŽIBALO PRAMONĖS
Kanados žibalo gamyba at

sirado nuo 1948 mteų. Prasidė 
jo su Leduc žibalo laukų atra
dimu Albertoje 1947 metais. 
Investavimas žibalo industrijo 
je pakilo iki 1.225 mil. dol. 
1951 metais, tai yra keturis 
kart daugiau kaip 1945 m.

Naujų rafinerijų ir vamzdžių 
linijų statyba, kuri kaip tik da 
bar vyksta, duoda darbą ke
liems tūkstančiams darbinin
kų.

Kanada daro didelę pažan
gą savo žibalo aprūpinime. 
1946 metais, prieš Leduc žiba 
lo laukų atradimą, tik devyni 
nuošimčiai aliejaus, kuris bu
vo pavartotas Kanadiškose ra- 
finerijose, buvo pagamintas 
šiame krašte. Pereitais metais, 
kai mūsų refinerijų gamyba 
buvo ypatingai padidėjusi, 
mes pagaminome 37 nuoš. sa
vų pareikalavimų. Neapdirb
to žibalo produkcija padidėjo 
nuo 12.400.000 statinių 1948 
metais iki 48.125.000 statinių 
1951 metais. (CS).

KOKIŲ SPECIALYBIŲ 
TRŪKSTA KANADAI?
Neseniai padarytas tyrimas 

rodo, kad per ateinančius ketu 
rius metus Kanadoje bus di
desnė paklausa pagrindinio ir 
gamtos mokslo grupės žmonių. 
Tokia paklausa galėtų pasi
reikšti kai kuriuo trūkumu tam 
tikrose grupėse. Laukiama, 
kad gan didelis skaičius chemi 
kų, fizikų ir geolegų bus pa
reikalauta 1956 metais. (CS).
KANADOS MAITINIMOSI 

TAISYKLĖS
Valstybinis Sveikatos ir So

cialinio Aprūpinimo 
mentas pasiūlo, kad 
tinos ir šeimininkės 
sekančių maitinimo 
Sekantis maistas tarnauja svei 
katai:

1. Pienas — suaugę, % iki 
1 pint. Vaikai, 1 — % pints 
arba 1 quart.

2. Vaisių — vienas patieka
las citrininių vaisių arba pami- 
dorų arba jų sunkos; ir vienas 
patiekalas kitų vaisių.

3. Daržovių — mažiausiai 
vienas patiekalas bulvių, ma
žiausiai du patiekalai kitų dar 
žovių, geriau lapų, žalių arba 
geltonų ir dažnai nevirtų.

4. Cereals ir duona —■ vie
nas patiekalas „whole grain 
cereals“ ir mažiausiai keturios 
riekutės „Canada Approved 
Vitamin B“ duonos (kvietinė, 
juoda ar balta) su sviestu.,

5. Mėsos ir žuvies — vienas 
patiekalas mėsos, žuvies, paukš 
tienos arba mėsos patiekalo, 
kaip pupų, žirnių, riešutų, kiau 
šinių arba sūrio. Taipogi var
tokite kiaušinių ir sūrio ma-

Šie vėl

Departa- 
visos mo- 
laikytųsi 

taisyklių:

Neužmarskime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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LIETUVIŲ JAUNIMUI 
STIPENDIJŲ REIKALU

Susivienijimas Lietuvių Ame 
rikoje ne nuo šiandien rūpinasi 
lietuvybės išlaikymu Ameriko 
je. Išleista šimtai knygų, laik
raščių, turėta daugybė lietuviš 
kų mokyklėlių ir SLA stipen
dijų dėka šimtai jaunuolių pa
siekė augštesnį mokslą.

Šiandieną, kada mūsų kraš
tas ir vėl okupuotas, jo žmo
nės kartu su kultūra naikina
mi, mums dar labjau reikia su
telkti visas jėgas išsilaikyti 
stipriais, šviesiais lietuviais.

Jaunime mūsų ateitis: koks 
jis bus, toks bus ir lietuvišku
mas. Mokslas yra labai kon
kretus darbas mūsų ateičiai.

Susivienijimas, norėdamas 
duoti kuodidesniam skaičiui 
jaunuolių mokintis, nebeapsiri
boja tik kelių stipendijų me
tams davimu. Matydami, kaip 
mūsų jaunimas gerbia darbą, 
ypač tą, kuris surištas su lietu 
vybės idėja ir nori visur ne tik 
sau, bet ir artimam padėti, mes 
nutarėme duoti tų stipendijų 
tiek, kiek jaunimas pats pasi
darbuos tam reikalui.

Duosime stipendiją kiekvie 
nam-ai, kurie savo kreditui 
■įrašys narius į Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje. Pavyz
džiui jei pavienis ar grupė įra
šys tiek narių, kurių mėnesi
niai apdraudos mokesčiai bus 
apie 1440,— dol., tai gaus 700, 
— dol. stipendijos sumą, jeigu 
prirašys didesnei sumai, gaus 
daugiau, mažesnei — mažiau.

Tas ar ta, kurie šiame Lie
tuvybės Vajuje prirašys dau 
giau kaip 25 narius, gaus pri
zą priedo prie uždirbtos stipen 
dijos, kuri bus galima panau
doti tolimesnių metų stipendi
jos tikslams.

Tai yra graži galimybė sau 
pačiam stipendiją užsidirbti ir 
pasidarbuoti mūsų vajuje. Kvie 
čiame jaunimą tam darbui, ir 
mūsų visuomenė tepadeda 
jiems. Padėję jiems, pasidar
buosime Lietuvos ateičiai.

Visais šio vajaus reikalais 
kreiptis: SLA Stipendijos, 
307 West 30-th Street, New 
York 1, N. Y.

SLA Lietuvybės vajaus 
komisija:

K. J. Kalinauskas, M. J. Vini 
kas, A. Devenienė.

žiausiai tris kartus savaitėje ir 
dažnai kepenų.

Žuvies taukai, tai yra vitami 
nų D šaltinis ir jų turi gauti 
vaikai ir nėščios motreys, bet 
yra taipogi patartina kitiems 
suaugusiems juos vartoti.

Rekomenduojama vartoti 
druską, kuri turi jodo. (CS).

KANADOS PIRMOIJ
PAŠTO ĮSTAIGA

Pašto įstaiga buvo įsteigta 
Kanadoje pirmučiausiai Hali- 
fax‘e, Nova Scotia, 1755 me
tais. (CS).

KANADOS PIRMASIS 
ŽIBALO ATRADIMAS
Kanadoje pirmą kartą žibalo 

buvo atrasta Petrolio‘oje, On- 
tarijoje, 1860 metais L. B. 
Vaughan'o, 85 nėdu gilumoje.

(CS).

ATSIŠAUKIMAS.
Rugsėjo 18 dieną 1953 me

tais Kauno Arkivyskupui - 
Metropolitui Juozapui Skvi
reckui sukanka aštuoniasde
šimt metų amžiaus. Tai nepa
prastai sukakčiai - jubilėjui at 
minti, J E. vyskupui Vincen
tui Brizgiui vadovaujant, Chi 
cagoje yra sudarytas iš įvairių 
lietuviškų katalikų organizaci 
jų komitetas, kurio pavedimu 
skelbiamas šis atsišaukimas — 
kvietimas į visame pasaulyje 
pasklidusius lietuvius - katali
kus tam garbingam jubilėjui 
pasiruošti ir galimai tuo pačiu 
metu jį apvaikščioti.

Taikydamasis prie vietos są
lygą, Chicagos lietuvių komi
tetas J. E. Arkivyskupo — 
Metropolito jubilėjų yra nuta
ręs minėti š. m. rugsėjo 13 die 
ną, sekmadienį. Kadangi mū 
sų garbingo sukaktuvininko 
gimtadienis išpuola darbo die
ną, tai minėjimui sutarta pasi
rinkti sekmadienis prieš tą su 
kaktį, arba sekantis sekmadie
nis, rugsėjo 20 d., kur vietos 
sąlygos tai atlikti leidžia.

Jei kitose JAV lietuvių ko
lonijose ar išviso kituose konti 
nentuose, kur šiuo metu lietu
viai gyvena, kiltų mintis, kaip 
Chicagos lietuviai yra nutarė 
tą jubilėjų minėti, tai keliais 
sakiniais to minėjimo planą ga
lime taip atpasakoti:

1. Rugsėjo 13 d., ar 20 d., 
(kur ka mbus patogiau), viso
se lietuvių — katalikų bažny
čiose laikomos iškilmingos pa 
maldos Arkv. J. Skvirecko in
tencija;

2. Tą pačią dieną surengia
mos iškilmingos akademijos su 
atatinkama paskaita apie mūsų 
didįjį kultūrininką, pirmąjį vi
so Šventojo Rašto vertėją lietu 
vių kalbon, tam pašventusį vi
są savo gražųjį amželį; antroji 
akademijos dalis meninė.

3-ju, bene svarbiausiu punk
tu, eina platesnės monografi
jos paruošimas ir jos išleidi
mas. Tam tikslui yra davę sa
vo pasižadėjimus ir atitinkama 
medžiaga ruošiama. Tikimasi, 
kad atsiras ir ne viena auka, 
reikalinga monografijos išleidi 
mo išlaidoms padengti.

Kadangi Arkiv. J. Skvirec
ko visas gyvenimas buvo pa
švęstas tam, kad lietuvių tau
tai duotų pilną viso Šventojo 
Rašto vertimą, kuriuo visi ly
giai juo gali naudotis, tai Chi
cagos Komitetas kviečia ir pra
šo visą lietuviškąją spaudą ne
atsisakyti paskelbti šį atsišau
kimą ir išviso deramai prisimin 
ti tą retą sukaktą, pagerbiant 
pirmoj eilėj didįjį mūsų tau
tos kultūrininką, mokslininką, 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
profesorių, Lietuvos Bažnyti
nės Provincijos pirmąjį Metro 
politą ir šimtų — šimtais Lie
tuvos kunigų mokytoją ir glo
bėją.

Chicagos Lietuvių Katalikų 
Arkiv. J. Skvirecko Jubiliejui 

ruošti Komitetas.
P. S. Visi turintieji asmeniškų 

atsiminimų apie garbingąjį 
Sukaktuvininką, medžiagos 
monografijos papildymui 
prašome siųsti Chicagos Ko 
mitetui: 6821 So Washten
aw Ave., Chicagos 29, Ill.,

PASIŽADĖJIMAS

Aš, šj pasižadėjimą pasirašęs,gyvenąs , pasižadu pirkti

Lietuvių Namams Montriealy įsigyti ........................ šėrus - akcijas už
dolerių ir tuo pačiu įstoju nariu į Lietuvių Namų bendrovę.

Parašas: ........................................................

Montreal, 1953 m....................................d.
Iškirpkite šį pasižadėjimą ir siųskite šiuo iždininko adresu: Mr. Julius Trumpa, 5655 — 

15th Ave, Rosemount, Montreal, P. Q.
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Velykinis „Christ und 
Welt“ 3-čiam puslapy įsidėjo 
platų straipsnį apie siūlomą vo 
kiečių Rytų politikos koncep
ciją ir taktiką. Kai kurie Vyk 
domosios Tarybos nariai ga
vo laikraštį tiesiog iš redakci- 1 
jos su prašymu dėl šio straips 
nio pasisakyti atskirai laiškais.

Vokiečių užsienio politikos 
aktyvumo rodyklė visą laiką 
rodo į Vakarus. Marshalio pla 
nas, Vokietijos suverenumo at 
statymas, Saaro problema, dip 
lomatinių ir konsuliarinių pos
tų įsteigimas, generalinė sutar 
tis, Europos gynimas, Monta 
no unija, Strasburgo parlamen 
tas etc — vis tai klausimai, ku 
rių aptarimas ir sprendimas rei 
.kalauja aktingumo Vakaruose. 
Rytų klausimais Vokietijos vy 
riausybė dažnai pasisakydavo 
už rytinės ir vakarinių Vokie
tijos zonų sujungimą, laisvo 
Berlyno išlaikymą ir jo aprūpi
nimą ir visomis tik įmanomo
mis progomis griežtai paneig
davo Oderio — Neissės liniją. 
Kitais Rytų užsienio politikos 
klausimais Vokietijos vyriau
sybė laikėsi gana santūriai.
Vokiečių visuomenė ir Rytų 

klausimai
Vokiečių visuomenė, pirmo 

jje eijėje iš seniau Vokietijos 
’valdytų kraštų pabėgėliai, taip 
pat vokiečiai ir Pabaltijo, Len 
ikijos, Čekijos ir Dunojaus sri
čių ir jų organizacijos — Lan 
desmannschaften — nėra tokia 
'vyriausybės laikysena paten
kinti ir kaltina ją dažnai pa
syvumu. Taip „Badische Neu 
(este Nachrichten“ kavo 12 d, 
rašo: „Vokietija tedaro maža 
^pastangų ta linkme, ką vadin
tume Rytų politika“. Klaipėdo pageidavimų ir reikalavimų pre 
jje seniau ėjęs „Memeler Dampf 
boot“ š. m. sausio 5 d. numery 
je taip rašo: „Tik iš Bonos už
sienio reikalų ministeri
jos nenusivokimo Rytų klau
simais galima spręsti, kad kai 
kurie tuomet į paviršių iškilę 
lietuviai „politikai“ galėjo gau 
ti pabėgėlių (Asylrecht) teisę 
Vakarų Vokietijoje“.

Pabėgėlių spauda (jos pagal 
'lenkų šaltinius Vakarų Vokie
tijoje išeina 300 periodinių lei
dinių), atstovaujama trijų sta 
.mbesnių savaitraščių: „Die 
Stimme“, „Ost-West-Kurier“ 
ir „Volksbote“ (pastarasis ra
šo daugiau Sudetų klausimais), 
labai gyvai reagavo į Eisenho 
werio pareiškimą, kad JAV at 
šauksiančios visas slaptąsias 
sutartis, kurios toleravo kokios 
nors Jautos pavergimą.

VOKIETIJOS UŽSIENIO POLITIKOS KRYPTYS
„Die Stimme“ š. m. 7 n-ryje 

paskelbė efektinga antrašte 
„Tautos apsisprendimas dėl grį 
žimo į gimtinę“ vokiečių pabė
gėlių ideologų sambūrio „Got- 
tinger Arbeitskreis“ tokią ži
nią: „Antruoju planu numato
ma Vokietijai grąžinti Pomera 
niją, Brandenburgo rytines da 
lis ir Žemutinę Sileziją. Augš- 
tutinė Silezija ir Rytprūsiai bū 
šią perduoti Lenkijai, išskyrus 
Karaliaučiaus kraštą, kuris pa
tiksiąs rusų rankose“. Pabė
gėlių informacijos tarnyba pa
brėžė, kad tai esanti visai pa
tikima žinia ir kad Oderio — 
Neisės linijos klausimas JAV 
vis daugiau pripažįstamas ne 
tik Vokietijos, bet ip Europos 
gyvybiniu klausimu. Visa vo
kiečių spauda šitas žinias gy
vai diskutavo.

Kai po savaitės pasigirdo, 
kad Eisenhowerio pareiškimai 
vokiečių neliečia, spaudos to
nas keliais laipsniais atvėso. 
Tačiau pasuntinys von Dierck- 
sen taip pareiškė: „Mums turi 
būti aišku, kad amerikiečių už 
sienio politikai vokiečių Rytų 
problemų nesprendžia izoliuo
tai, bet Eisenhowerio paskleb- 
tos tezės pavergtųjų tautų iš
laisvinimo rėmuose. . . Mums 
nereikia Rytų programą išvys 
tyti iki reikalavimų maksimu
mo, bet tuo aspektu, kad ji trip 
tų bendruose Rytų ir Pietų Ry 
tų Europos rėmuose. Kadangi 
kancleris balandžio pradžioje 
vyks j Vašingtoną, jam bus ge 
riausia proga šituos klausimus 
pagilinti ir pabūti pabėgėlių

Dabar vokiečiai palieka juos sa 
vo noru ir bėga tiesiog lyg be 
galvos. Savanoriškas Rytų zo 
nos palikimas palaidoja visas 
viltis kada nors beatgauti kraš 
tus anapus Oderio — Neisės 
linijos. Jeigu vokiečiai dabar 
jau nebesilaiko patys vidurinės 
zonos, tai kaip jie begali galvo 
ti apie tų kraštų susigrąžini 
mą? Persikraustymas į vaka
rus yra vokiečių tautos pajėgu 
mo išsekimo simptomas“. Taip 
teigia „Frankfurter 
ne“ š. m. kovo 25 d.

Allgemei- 
numeryje.

KlaipėdosVokiečių pažiūra į 
kraštą

Vokiečių vyriausybė Klaipė 
dos krašto klausimo iki šiol nie 
kur nekelia. Taip pat ir Va
karų Vokietijos vokiečiai juo 
maža ir nevienodai pasireiškia. 
Žemėlapiuose kai kur Klaipė
dos kraštas priskiriamas prie 
Vokietijos, kai kur prie Lietu
vos. Tačiau pabėgėlių spaudo 
je, šventėse, susirinkimuose ir 
minėjimuose klausimas pastato 
mas visai kitaip. Ten griežtai 
ir besąlyginai Klaipėdos kraš
tas skelbiamas vokiečių žeme 
ir Vokietijos dalimi. Daugely 
je Vokietijos miestų paskelb
tos „Memeler Strasse“ arba 
„Memellandstrasse“. Mannhei 
mo miesto tarybos administra 
cinis skyrius 1953 m. kovo 10

zentatorinm, Du klausimų 
komplektus reikės Vašingtone 
aiškinti žodžiu ir raštu: terito
rines ir politines vokiškųjų Ry 
tų problemas ir . ..“

Vokiečių visuomenė seka su 
dideliu susirūpinimu savo tau
tiečių bėgimą iš rytinės zonos 
į vakarines, Nors žmoniškumo 
atžvilgių tai ir suprantama, ta 
čiau nuo to nukenčia tautinis 
reikalas, „Frankfurter Allge- 
meine“ tuo reikalu neseniai 
taip pasisakė; „Ar vokiečiai at 
sisako savo Rytų?, , , Nebega
lima kalbėti apie pabėgėlius ir 
pabėgimą, bet jau apie tautos 
persikraustymą. Vokiškuose 
Rytuose dabar vyksta tokie 
reiškiniai, jog vokiečiai pradė
jo apleisti kraštus anapus El
bės. Tie kraštai buvo vokįęr 
čių kadaise sunkiai atkariauti,

d. posėdyje vienu balsu sutiko 
būti Klaipėdos miesto ir klai
pėdiečių kūmu (Patenstadt). 
Ten ateityje vyks klaipėdiečių 
vokiečių sąskrydžiai, bus kom 
plektuojamas Klaipėdos archy
vas, steigiamas klaipėdiečių vai 
kų našlaitynas, ten numatomas 
spaudos ir leidėjų centras.

Klaipėdiečių, kaip ir kitų vo 
kiečių pabėgėlių, vokietinė pi
lietybė, kuri iki šiol ne visų įs
taigų buvo vienodai tvarkoma, 
ateityje įgaus tvirtą statusą. 
Kovo viduryje Vakarų Vokie
tijos rninisterių kabinetas per
davė parlamentui naują piliety 
bės įstatymo projektą, kuriame 
pasakyta, kad, neatsižveligant 
į tarptautinės teisės aiškini
mus apie galiojimą ar negalio- 
jimą Muncheno sutarties, įpi- 
lietinimo patvarkymą buvusia
me Bohemijo s ir Moravijos 
protektorate, įpilietinimo dek
retus Aukštutinei Silezijai, 
Klaipėdos kraštui, Dancigui 
etc, dabar kabineto paruošta
sis įstatymas bus pagrindu nu 
statyti vokiečių pilietybei ir ta 
da, jei vėliau taikos sutartis ar 
ba kitokios tarptautinės sutar 
tys nustatytų, kad nacių pag- 
rindan paimti dėsniai kolekty
viniam įpilietinimui būtų pa
skelbti negaliojančiais.

Klaipėdos krašto vokiečiai ir 
šiaip dar būdingai reiškiasi:

prieš 3 metus Miuncheno mst. 
įsteigtas studentų ir filisterių 
sambūris „Ordensland“ (Orde 
no žemė) sukaktuvių proga pa
kėlė, o solenizantai sutiko būti 
garbės nariais Dr. Ottomarą 
Schreibtrį (buvusį Klaipėdos 
krašto direktorijos pirminin
ką), dabartinį viceministerį pa 
bėgėlių ministerijoje (Staats- 
sekretar im Bundesvertrieben- 
ministerium) ir Rytprūsių ra
šytoją Agnes Miegel.

Vokiečių Rytų politikos 
aktyvėjimas ateityje

Nebūsime pranašai tvirtinda 
mi, kad vokiečių Rytų politika 
ateityje gerokai aktyvės. Da
bar, 
bos 
čiai 
L i o
se.

n-ryje rašo:
kelias į aktyvią Rytų politiką“. 
Taip pat yra pagrindo manyti, 
kad dalis tos politikos pasireikš 
diplomatiniu būdu Vašingtone, 
nes „Ostbote“ (1953. 3. 21.) 
susirūpinęs teigia: „Reikia vie
na prasme konstatuoti, kad mfl 
sų emigrantai JAV toli gražu 
neįgavo to svorio, kokį ten tū
li kitų tautų egzilinės grupės“. 
Kuria linkme vokeičių politinė 
veikla pasuks šiais klausimais, 
parodo mums jau anksčiau mt-

nėtos „Stimme" jautrus pasi
sakymas: „Daug rūpesčio su
kėlė žinia, kad JAV esančios 
Pietų Rytų ir Rytų Europos 
egzilinės grupės rengiasi įteik 
ti amerikiečių užsienio politi
kams planus apie būsimų „plo
tų“ sudarymą, kurie apima ir 
iš yokiečių pagrobtuosius kraš 
tus. . E.

pasirašius Europos gyny- 
sutartis, aišku, kad vokie- 
už jas sieks atpildo, ir to- 
mano dalimi rasti Rytuo- 
Taip „Die Stimme“ 14-e 

,,Dabar atsivėrė

į Toronto 23® S LA kuojos prakalbos ir šokiai

Šeštadieni, balandžio mėn. 
25 d, Lietuvių Namuose, 
Dundas ir Ossington gat
vių kampas, įvyks

PRAKALBA, 
kurią pasakys šių dienų 

aktualiais klausimais

p. ALENA DEVENIENĖ, 
plačiai žinoma žymi visuo- 
meninkė ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Iždo 

globėją.
Po viešnios kalbos, seks 

smagūs ŠOKIAI,

grojant lietuvių orkestrui 

„TRIMITAS“ 
pilnam jo sąstate. 

Šokių metu, veiks

BUFETAS 
su įvairiais gėrimais 

užkandžiais.
Pradžia 7,30 vai. vak.

Įėjimas: 
vyrams 1 $, moterims 7 5 et. 
Lietuvių visuomenė malo
niai kivečiama gausiai da
lyvauti žymiosios viešnios 
prakalboje, o vėliau sma
giai pasišokti prie geros 

muzikos.

ir

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa.
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AUSTRALIJOS SOSTINĖJE 
CANBERROJE

veikia lieutvių šeštadieninė mo 
kykla, kurioje mokosi 15 lietu 
vių vaikų: mokytojais yra Li
lija Velioniškytė ir Jonas But
kus.

Canberros lietuviai ir šiaip 
plačiai veikia — turi chorą, da 
ro kultūrinius parengimus ir 
šelpia Vokietijoje likusius ne
pajėgius tautiečius.
ĮJ Žiemos metu pasitaiko, kad 
žmogus, eidamas gatve, paslys 
ta ir išsilaužia koją ar ranką. 
Vokietijoje veikia įstatymas, 
įpareigojąs namų savininkus 
prižiūrėti ties jų namais esan
čius šaligatvius. Jei dėl nepa
kankamos šaligatvio priežiūros 
praeivis paslys ir susižeis tarp 
7 vai ryto ir 11 vai vakaro — 
namo savininkas privalo pa
dengti gydymo išlaidas. O jei 
paslydusis tiek susižeis, kad 
taps invalidu — namo savinin 
kas privalo invalidu tapusiam 
mokėti pensija.

Užsieniečių Žurnalistų Są
jungos Taryba Vokietijoje va
sario pabaigoje turėjo posėdį, 
kurio metu aptarti bėgamieji 
reikalai. Tremties redaktoriui 
Simui Miglinui iškėlus mintį 
užsieniečiams laikrašininkams 
dėti pastangų pastatyti nepri
klausomą radijo siųstuvą, ku
ris įvairiomis kalbomis duotų 
transliacijas anapus geležinės 
uždangos, mintis laikraštinin
kuose susilaukė ridelio prita
rimo. Nutarta vokiečių įstai
gose aiškinti klausimą dėl lei
dimo gavimo siųstuvui statyti. 
Gavus leidimą ir siųstuvą pa
stačius — kiekviena tautybė 
galėtų turėti atskirus pusvalan 
džius į savo kraštą transliaci
joms. Sąjungoje atstovaujama 
14 tautybių.
H Daugelyje anglikonų bažny
čių po vakarinių pamaldų susi
rinkusiems rodomi tikėjimo 
prasmę aiškinantieji filmai. Ši
tokie filmai turi didelį pasise
kimą ir į bažnyčias sutraukia 

; nepalyginti didesnius žmonių 
; būrius. Įsitikinta, kad vaizdai 
: giliau palieka žmogaus sieloje, 

negu pamokslininko žodžiai.

BAISIOSIOS STALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS A, ORLOV.
Rašo Aleksandras Orlovas 

buv. NKVD generolas, Vyriau 
siojo Teismo prokuroras, Sta
lino įgalotinis Ispanijos Res
publikai jos civilinio karo me
tu, per 21 metus pažinęs slap
čiausius Sovietų valdžios už- 
.kampius ir visus lyderius ir 
1938 metais pabėgęs. Greit pa 
asiro dy s jo pilnas veikalas apie 
Stalino galios pasibaisėtinas 
paslaptis.

1934 metais gruodžio 1-ąją 
jaunas komunistas Leonidas 
Nikolajevas įėjo į Smolny na
mus Leningrade ir nušovė įžy
mųjį Politbiuro narį S. M, Ki- 
rovą, Leningrado rajono gal
vą. Žudikas nusikaltimo vietoj 
buvo suimtas. Tučtuojau spe
ciali komisija su Stalinu prie
šakyje, strimagalviais išvyko 
iš Maskvos į Leningradą.

Pirmutinis paskelbtas oficia 
lūs pranešimas Kirovo nužudy 
mą priskyrė rusams baltagvar- 
diečiams teroristams, kurie esą 
iš Suomijos, Latvijos ir Lenki 
jos įsibrovę į Sovietų Sąjungos 
žemę, Po kelių dienų Sovietų 
laikraščiai pranešė, kad NKV 
D suėmė ir sušaudė 104 balta
gvardiečius teroristus. Tačiau 
šešioliktąją dieną po nužudy
mo visa šita iškart paskelbta 
nužudymo versija staiga buvo 
palaidota. Visiškai nauja ver- 

.si ja priskyrė Kirovo nužudy
mo kaltę dviem įžymiem bol- 

■ ševikam, kuriuodu buvo Stali- 
:no valdžios opozicionieriai. So 
■vietų laikraščiai ėmė baisiai 
pulti šituos lyderius: Zinovje 
wą ir Kamenevą. Juodu ir dau
gelis kitų buvusių opozicionie
rių buvo suimti.

x Gruodžio 28 d. buvo paskelb 

tas Nikolajevo ir kitų 13 asme
nų, šio nužudymo bendrininkų, 
oficialus kaltinimo aktas, ir 
sekančią dieną Sovietų laik
raščiai pranešė, kad visi 14 nu 
sikaltėlių prie uždarų durų nu
teisti mirti ir teismo sprendi
mas įvykdytas. Bet tie ląikraš 
čiai nė puse žodžio nepažymė 
jo, kad Zinovjevas ir Kamene
vas būtų dalyvavę Kirovo nu 
žudyme.

Tuo metu aš nebuvau Sovie 
tų Sąjungoje ir tad mano vie
nintelis žinių šaltinis apie šią 
bylą tebuvo oficialusis komu
nikatas spaudoje, Kai aš tik 
perskaičiau, kad 1Q4 baltagvar 
diečiai buvo sušaudyti, ąš tuoj 
suabejojau šios žinios tikrumu. 
Kaip buvusia Užkaukazės pa
sienio kariuomenės viršininkas, 
aš puikiai žinojau, jog teroris 
tai grupėmis nepereina stropiai 
saugomą sieną. Antroji versi
ja — apie Zinovjevą ir Kame
nevą buvo perdaug didelė ne
sąmonė, kad aš jai tikėčiau. 
Bet labjausiai mane nustebino 
tas dalykas, kad Stalinas, kai 
tik jis sužinojo apie Kirovo nu 
žudymą, išdrįso vykti į Lenin 
gradą. Žinodamas, kokių fan
tastiškų priemonių Stalinas im 
davosi savo saugumui patik
rinti, jo staigus vykimas į Le
ningradą tokiomis neramiomis 
valandomis man atrodė visiš
kai negalimas daiktas .

Kai tik pargrįžau į Sovietų 
Sąjungą, mano įtarimas dėl Ky 
rovo bylos dar labjau padidėjo. 
Aš patyriau, kad buvusis Le
ningrado NKVD viršininkas 
ir jo padėjėjas nepasodinti į 
kalėjimą, nors jie ir neužkirto 
kelio nužudyti Kirovą. Užuot 
to, jiedu Stalino įsakymu ga

vo augštus postus turtingiau
sioj Sibiro aukso kasykloje.

Maskvoje aš dar daugiau pa
tyriau :

1934 metais pavasarį ir va
sarą įvyko keletas tarp Kirovo 
ir kitų Politbiuro narių konf
liktų dėl prieštaraujančių jų 
nusistatymų liečiančių statybą 
Leningrado rajone. Vieno to
kio konflikto priežastis buvo 
ta, kad Kirovas surekvizavo at 
žymėtą ir skirtą Leningrado 
kariuomenei maisto dalį ir ją 
atidavė fabriko darbininkams, 
Kąro ministeris Vorošilovas 
įsižeidė dėl tokio Kirovo žygio 
ir jį kaltino perdideliu valdžios 
pasisavinimu.

Kirovas paaiškino, kad jis 
buvo1 priverstas tai padaryti, 
nes maisto darbininkams tie
kimas buvo sutrikęs. Į tai Vo 
rošilovas klastingai tepastebė
jo, kad Kirovo žygis esąs „pi
gi priemonė jam pasidaryti po 
puliariu“. Kirovas užsidegė ir 
su jam būdingu įsikarščiavimu 
atrėžė: „Jeigu Politbiuras nori, 
kad darbininkai tiektų gami
niu, tai reikia juos ir maitin
ti!“.

„O kodėl Leningrado darbi 
ninkai turi geriau valgyti ne
gu kiti darbininkai?“ — paklau 
sė Stalinas. Kirovas nebesusi- 
valdė ir karštai atkirto; „Aš 
manau, kad jau atėjo pats lai
kas panaikinti maisto kortelių 
sistemą ir pradėti maitinti mū 
sų darbininkus“.

Toks teisybės pykštelėjimas 
į akis jau buvo tikras neloja
lumo gestas pačio Stalino atž
vilgiu. Ilgainiui, santykiai tarp 
Kirovo ir Politbiuro narių vis 
tempėsi ir jo važinėjimai į 
Maskvą vis ėjo retyn. Itin Sta 
linui kėlė rūpesčio nuolat ky
ląs bei populiarėjąs geras Ki
rovo vardas: tai ypač buvo pa
stebima 1934 metais 17-ame 
Komunistų Partijos suvažiavi 
me. Šituose Partijos suvažia

vimuose viskas iš anksto yra 
iki smulkmenų numatyta ir su 
tvarkyta, net ir entuziazmas, 
kurį delegatai turi pareikšti sa 
vo vadams. Atstovai žinojo, 
kad kiekvienas Politbiuro na
rys turi teisę į dviejų minučių 
plojimą atstovų delnais, o Sta
linui jie turėjo ploti pilnas de 
šimt minučių. Tačiau, kai Ki 
rovas pasirodė prezidiume, 
Leningrado atstovų delegaci
ja taip nuoširdžiai ir audringai 
antnormiškai ėmė ploti, kad su 
važiavimas savo plojimais įsi
liejo į tą entuziastingą ploji
mą.

Nepakęsdamas Kirovo pasi
reiškimo savarankiškumo, Sta
linas nutarė jį atšaukti iš Le
ningrado. Tačiau Kirovas ne
skubėjo vykti. Šiai padėčiai 
pašalinti Stalinas sugalvojo 
velnišką planą. Jis sumanė su 
organizuoti Kirovo nužudymą 
ir kaltę primesti buvusiems opo 
zicijos vedama Zinovjevui ir 
Kamenevui: vienu kirčiu paša 
linti ir artimiausius Lenino 
draugus.

Tam tikslui Stalinas turėjo 
panaudoti tuometinį NKVD 
viršininką Jagodą. Šisai tuoj 
iškvietė iš Leningrado NKVD 
įstaigos jo globojamąjį Vanią 
Zaporožecą. Ogi tuo metu Le 
ningrado NKVD įstaigos bylo
se gulėjo slaptas pranešimas 
apie tokį Leonidą Nikolajevą, 
jauną komunistą, kuris buvo 
tiek užsirūstinęs dėl jo išmeti
mo iš komunistų partijos, kad 
jis savo vienam draugui net 
pasisakė esąs pasiryžęs nužu
dyti Kontrolės komisijos narį, 
kuris jį išmetė. Beveik nerei
kia nė sakyti, kad tas pats jo 
„draugas“, o ne kas kitas, pra
nešė NKVD įstaigai apie tą jo 
sumanymą nužudyti. Zaporo- 
žec panoro patsai asmeniškai 
susitikti su Nikolajevu. Jo nu 
rodymu „draugas“ sutvarkė ne 
parastai atsitiktiną susitikimą 

su juo ir pristatė Nikolajevui 
Zaporožecą kita sugalvota pa
varde ir kaip neva buv. jo dar 
bo draugą. Nikolajevas pada
rė Zaporožecui palankų įspū
dį. Po to, Zaporožec davė 
„draugui“ nurodymų stengtis 
dar arčiau susidraugauti su Ni 
kolajevu, paskolinti jam nedi
delėmis sumomis pinigų ir pra 
nešinėti NKVD apie kiekvieną 
savo žingsnį.

Toliau Zaporožec nurodė 
„draugui“ _ sugestionuoti Ni
kolajevui, kad mažai žinomo 
komisijos nario nužudymas su 
keltų nereikšmingą beveik ne
pastebimą įspūdėlį, tuo tarpu 
kai šūvis į kokį Politbiuro na
rį, — lyg griausmas nudardė 
tų per visą šalį.

Nikolajevas susižavėjo minti 
mi. Vienintelė kliūtis: — jis 
neturėjo šaunamojo ginklo. 
„Draugas“, kuris taip dažnai 
ir noriai ėjo Nikolajevui į pa
galbą pinigais ir savo paslau
gomis, parūpino jam ir pišta- 
lietą.

Pagaliau lemiamoji diena 
atėjo. Pasiėmęs savo portfelį, 
Nikolajevas nuėjo į Smolny na 
mus. Komendanto įstaigoj jis 
gavo leidimą įeiti. Tačiau vie 
nas sargybinis jį sulaikė ir pa 
prašė atidaryti portfelį. Jame 
rado užtaisytą pištolietą ir die 
nyną. Čia jau Nikolajevas bu
vo sulaikytas ir atvestas į ko
mendantūrą. Už ginklo be lei
dimo laikymą buvo baudžiamas 
trejis metus kalėti. Bet jei Ni
kolajevą sulaikiusieji pareigū
nai būtų žvilgterėję į jo die
nyną, jie būtų patyrę ir jo ten 
atsilankymo tikrąjį pagrindą. 
Praėjo viena valanda. Įvyko 
nelauktas netikėtas dalykas: 
Nikolajevui buvo grąžintas 
ginklas, dienynas ir portfelis 
ir jam pasakyta apleisti Smol 
ny namus.

Tai buvo rimtas Zaporožeco 
nepasisekimas. Kai jam pra

nešė, kad komandantūra sulai
kė Nikolajevą, jis įsakė jį pa
leisti, grąžinti jam portfelį su 
dienynu ir pištalietu, tikėdama 
sis, jog gal jam pavyks įtikin
ti Nikolajevą dar kartą eiti į 
Smolny.

Po dešimt dienų Nikolaje
vas vėl ėmė kalbėti apie savo 
ruošimąsi į pasikėsinimą. Jis 
vėl pasiryžo tai padaryti. 
„Draugas“, veikdamas pagal 
Zaporežeco instrukcijas, pata 
r ė Nikolajevui šį kartą eiti į 
Smolny namus vakare.

Gruodžio pirmąją vakare jis 
vėl nuėjo į Smolny, vėl nešėsi 
savo portfelį su dienynu ir piš 
talietu. Šįkart Zaporožec vis
ką iš anksto numatė. Nikolaje 
vas gavo leidimą įeiti ir laimin
gai praėjo pro pirmuosius sar
gybinius. Kurį laiką jis suka
liojosi koridoriuose, kol paga
liau pasiekė Kirovo patalpą. 
Prie įėjimo į koridorių, kuris 
ėjo į Kirovo sekretoriatą, nebe 
buvo ten įprastai esančio sar
gybinio. Ten nebuvo nė vie
no žmogaus, išskyrus tokį vie
ną vidutinio amžiaus vyrą, var 
du Borisivą, kuris ruošė ant 
padėklo arbatą ir sumuštinius, 
netrukus jis tą arbatą nunešė 
Kirovui. Nekantraudamas Ni 
kolajevas laukė. Dar valan
dėlė, ir Kirovas išėjo iš posė
džių kambario, uždarydamas 
paskui save duris.

Tą momentą pasigirdo šū
vis. Dalyvavusieji posėdyje 
pribėgo prie durų ir gan sun
kokai jas atidarė. Prie durt; 
gulėjo Kirovo kojos ir jis visas 
—> kraujo klane. Kirovas mir
tinai buvo nukautas. Art 
jo gulėjo apalpęs Nikolajevas 
o šalimais Nikolajevo portfe
lis ir pištoletas. Jokio gyve 
sutvėrimo nebuvo koridoriuje 
Beveik tą pačią valandėlę pas 
rodė NKVD ir suėmė Nikola 
jevą. (D. b.j
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LITERATŪRINĖMIS
TEMOMIS---

HENRIKAS NAGYS
V.

Jurgio G 1 i a u d o s roma
nas „Namai ant smėlio", laimė 
jęs 1951 m. „Draugo" romano 
konkursą (išleistas 1952 me
tais Draugo Bendradarbių Klu 
bo; Viršelis dail. A. Varno), 
buvo recenzentų ir kritikų su
tiktas šiltai. Dėlei to, Gliau
dai antrą kartą iš eilės ir vėl 
laimėjus Draugo romano kon
kursą, to paties dienraščio ve
damajame mūsų literatai buvo 
netgi pabarti. Esą antį asai 
Gliaudos laimėjimas Įrodąs, 
xad „Namais ant smėlio“ be 
reikalo nepasitikėta. Esame, be 
jc, kiek kitokios nuomonės.

J. Gliaudą debiutavo 1950 
metais eilių rinkinėliu „Avė 
America“. Joje buvo maža po 
ezijos. Taip recenzentai au
toriui ir pasakė. J. Gliaudą ta 
da arogantiškai ir piktai išsity 
čiojo iš jo knygą „nedaverti- 
nusių“ recenzentų, savo straips 
nyje įpindamas daug keistų, ir 
vargiai toleruotinų, posakių ir 
vaizdelių.

„Namai ant smėlio“ pasiro
dė Draugo atkarpoje jau 1951 
metais. 1952 m. ir pati knyga. 
Mūsų kalbininkai (Prof. Skar 
džius labai išsamiai pasisakė 
„Dirvoje“) išreiškė savo nusi
stebėjimą nepaprastai silpna 
lietuvių kalba ir Įvairiomis kal
bos, sintaksės ir stilistinėmis 
keistenybėmis. Knyga atrodė 
parašyta žmogaus labai sun
kiai valdančio lietuvių kalbą! 
Tiesa, siužetas naujas, intryga 
vystoma pakenčiamai, kaikurie 
charakteriai įtikinamai pagrįs
ti. Bet sunku būtų tvirtinti, 
kad vien tik medžiagos vertė 
apsprendžia literatūrinę visu
mą. Įforminimo problema yra 
meninėje kūryboje esmingiau
sias momentas. Literatūroje 
įforminimas vyksta per žodi, 
kalbą. Gliaudos kalba „Namuo 
se ant smėlio“ yra, švelniai kai 
bant, kupina elementarių klai 
dų (jas nurodė ir išnagrinėjo 
Prof. Skardžius „Dirvoje“, to 
dėl čia, dėlei vietos stokos, jų 
necituosime). Ta proga, klau
simas ir jury komisijai, ir šį 
romaną liaupsinusiems asme
nims : Kuriam kultūringam pa 
šaulio krašte būtų premijuoja
ma knyga, parašyta netaisyk
linga gimtąja kalba? Kurioje 
šalyje recenzentai įvertintų tei 
giamai literatūrinį kūrinį — 
nesvarbu kokią idėją atstovau 
jantį kūrinį — jeigu jo auto
rius pasirodytų nepajėgiąs ra
šyti sava kalba be klaidų? Tam 
tikri sąmoningi tarmiškumai 
ir kalbiniai nukrypimai, be abe 
jonės, pateisinami, bet Gliau
dos knygoje neįžvelgiama pa

naši tendencija. Gliaudos sti
lius realistinis, aiškiai suponuo 
jąs, jog buvo norima rašyti 
bendrine lietuvių kalba.

Tiek apie „Namų ant smė
lio“ kalbą. Antroji pastaba lies 
tų knygos genezę. Ją, aišku, 
tiktai pats autorius žino. To
dėl ne mūsų uždavinys spelio 
ti ir rašyti užuominas. Ir vis- 
dėlto įdomu, kad į vieną aiškų 
klausimą nebuvo susilaukta jo
kio atsakymo. Būtent, šiame 
savaitrašty, maždaug prieš 
metus laiko, buvo iškelta vie
nos Gliaudos novelės (Krau
jas ir smiltys, Naujienos, 1952 
metų sausio mėn. 9 dienos nr. 
5 pusi.) keista giminyste su A. 
Tūlio novele, atspausdinta 
1951 metais „Aidų“ 6 Nr. 272 
puslapyje. Abiejų novelių siu 
žetinis traktavimas toks arti
mas, kad nenorom tenka susi
domėti, kaip toks kurjozas ga
lėjo įvykti.

Paskaitę antrojo romano at 
karpas („Orą pro nobis“; 
spausdinama „Drauge“) tik
tai dar tvirčiau galime akcen
tuoti, jog Gliaudą tikrai lietu
vių kalbos nevaldo tiek pajė
giai, kiek būtų pageidautina iš 
lietuvio rašytojo. Be to, ant
rojo romano silpnesnis psicho 
loginis pagrindimas ir žymiai 
nepajėgiau išvystyti charakte
riai, bei visa eilė naivių pseudo 
filosofinių ekskursų, nemalo
niai sustiprina ir pabrėžia, mū 
su kritikų jau minėtą, genezi 
nę „Namų ant smėlio” mįslę.

R. Spalis, debiutavęs fel
jetonų rinkiniu (Trylika nelai
mių), praeitais metais išleido 
net dvejas knygas: „D i d ž i o 
sios atgailos’’ (Novelės; 
Išleido Tremtis) ir „G atvės 
berniuko nuotykiai“ 
(apysaka jaunimui ir senimui; 
išleido Tremtis).

Pirmoje knygoj randame ke 
lėtą novelių, kur, pro sausoką, 
beveik kronikinį stilių ir daž
nai naiviai nubrėžtus charak
terius, praspindi tikros kūrybi 
nės ugnies žėrėjimas. Deja, di 
desnė novelių dalis tokios šilu 
mos neturi, todėl visa knyga 
palieka blankų įspūdį. Nešino 
ri sutikti su rašytoju Ignu Šei 
nium, randančiu Spalio kūry
boje metmenų, lygintinų su 
Jurgio Savickio proza. Mūsų 
nuomone, toksai lyginimas gal 
būt bus kada nors įmanomas, 
jeigu R. Spalis tokiu pat atkak 
lumu jieškos savo rašytojisko 
pašaukimo ir.. . jeigu jį ras. 
„Gatvės berniuko nuotykiai“, 
apysaka skirta visdėlto dau
giau jaunimui. Senimui, ypač 
literatūriškai labjau išprusu
siam, „G. b. n.“ tebus banalo

ka, laikui praleisti skirta, isto 
rija, ir perdaug ištęsta, ir pa
viršutiniška. Literatūriškai 
knygą vertinant, galima iškelti 
labai daug nedateklių. Pirmiau 
šia, palaida knygos kompozici 
ja. Antra, pigiom literatūri
nėm priemonėm (gatvės žargo 
nas!) charakterizuojami veikė
jai. Trečia, ištęsta ir labai daž 
nai visai pasimetanti fabula. 
Ketvirta, dirbtinom priemonėm 
supinama ir atraizgoma intry
ga. Penkta, perdaug akyvaiz 
džiai peršama didaktinė min
tis. Šešta, neryškus, neišdailin 
tas, sausas pasakojimo stilius. 
Knygos teigiamoji pusė: pa
lietimas kiek šviežesnės tema
tikos, bandymas vaizduoti mū 
sų miesto vaikų gyvenimą.

Dar viena pastaba: Teko ne 
seniai skaityti lietuviškam dien 
rašty pasipiktinusio piliečio ra 
šinį, kaip, girdi, toks ir toks re 
cenzentas šią Spalio knygą pei 
kęs, jeigu tą knygą godžiai 
perskaičiusi ir jo bobutė, ir jo 
žmona, ir duktė su sūneliu, ir 
jisai pats ją net keletą kartų 
su malonumu tiesiog ryte pra
rijęs. . . Ką gi padarysi, rizi
kuojant pakliūti tos uolios šei 
mos nemalonėn, reikia tik pasi 
džiaugti, kad literatūra nėra 
dar vertinama vien tik malo
naus pasiskaitymo kriterijum. 
Tuom kriminaliniai romaniu- 
kai būtų vieninteliai ir iškiliau 
si literatūriniai šedevrai.

Daugiau bus.
ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Juozas Grušas: PABUČIA

VIMAS. Novelės. Išleido Ga
bija, 335 Union Ave., Brook
lyn 11, N. Y. Dail. V. K. Jo
nynas. 155 psl., kaina 1,50 dol.

Autorius yra vienas stip
riausių Lietuvos novelistų, ga 
biai iškeliąs žmogaus dvasinį 
pradą, gausus charakteriais, žo 
dingas kalboje ir stiprus intry 
goję. „Pabučiavimas“ yra ge
riausių J. Grušo novelių rinki
nys .

Francois Mauriac GIMDY
TOJA. Romanas. Vertė A. 
Vaičiulaitis, išleido Knygų Lei 
dykla TERRA, 748 W. 33 rd 
St., Chicago 16, Ill., 133 psl., 
kaina 1,75 dol.

Francois Mauriac yra vie
nas žymiausių šiandieninės 
prancūzų literatūros pajėgų, 
už savo kūrybą praėjusiais me 
tais apdovanotas Nobelio lite
ratūros premija. Savo kūry
boje yra didelis problematikas 
ir gilus analitikas, ypač daug 
dėmesio kreipiąs šeimos prob
lemoms. Jo romanai įdomūs 
stipria intryga, ryškiais tipais 
ir dideliu atvirumu, kuriuo he 
čiamos šiurkščiausios situaci
jos, o taip pat puikiu stilium ir 
dideliu svarstomų klausimų pa 
žinimu. Nepriklausomybės me 
tu buvome išsivertę kelias jo 
knygas, bet emigracijoje ir

VASARIO 16 D. GIMNAZIJOS ATSIŠAUKIMAS.
Lietuviai!

Vasario 16 Gimnazija prade 
da ketvirtuosius mokslo metus. 
Pasaulio lietuviai, kurių auko
mis ji išlaikoma, gali didžiuo
tis. Reta tauta tremtyje pa
sirodė tokia sąmoninga, kad 
taip, kaip mes, giliai įvertintų 
tautinio švietimo reikšmę, ir to 
kia solidari ir organizuota, kad 
pajėgtų pastoviai telkti lėšas 
gimnazijai išlaikyti.

Šiais metais Jūs mokslinate 
ir aprūpinate Vasario 16 Gim
nazijoje šimtą septyniasdešimt 
vaikų, kad su laiku tas jauni
mas, tvirtas dvasia ir kūnu, 
stotų į darbą už Lietuvą, mūsų 
Tėvynę.

Aplinkybės dabar verčia su
sirūpinti gimnazijai pastoge.

Dabartinės patalpos karei
vinės, eilę metų netaisytos, 
yra tokios prastos ir angštos, 
kad būtų žala jose toliau vai
kus laikyti. Netinkama gim
nazijai ir pati vieta. Antra ver 
tus, atsikurianti vokiečių armi
ja kiekvienu metu gali kareivi 
nių pareikalauti sau ir gimna
zija visai netektų pastogės. 
Dėl pastarosios priežasties ne
būtų tat prasmės dabartinių 
patalpų remontuoti, nes reikė 
tų išleisti daug pinigo, neži
nant, kaip ilgai tektų tomis pa 
talpomis naudotis.

Mūsų visos pastangos gauti 
iš vokiečių tinkamesnes gim
nazijai patalpas buvo bergž
džios. Kad trejų metų gimna 
zijos darbas ir jūsų aukos ne
būtų veltui, išeitis tebuvo ar
ba patiems gimnaziją statytis 
arba įsigyti jau gatavus na
mus. Jei ir būtų mūsų tarpe

/MdAwC-tetfZwAs MUUtenOi'
BRITAI KOPS

Britų ekspedicija, kuriai 
vadovauja pulk. Jahn Hunt, 
pasiruošė naujam žygiui-įkop- 
ti į iki šiol žmogaus nepasiek
tą Everesto viršūnę, Himala
juose. 10 ekspedicijų per eilę 
metų bandė įkopti ir nė viena 
jų nepavyko.

Britų ekspedicijoje dalyvau 
ja 13 narių, šio mėn. 7 d. ši 
ekspedicija išvyko į Katmandu, 
o iš ten pėsti žygiuoja prie 
Everesto kalno. Pagal paruoš 
tą planą, ši ekspedicija pirmą
ją stovyklą įkurs 3.000 metrų 
augštyje, iš kur gegužės arba 
birželio mėn. pradžioje bus 
tęsiamas žygis toliau.

tremtyj ši knyga kol kas pir
moji.

Ši knyga gaunama „NL“ re
dakcijoje 7722 George St., Vii 
le Lasallle, Montreal, P. Q. 

galvojančių, kad gimnazija su 
laiku turės užsidaryti, toks 
pastatas visuomet būtų panau
dotinas ir kitiems naudingiems 
reikalams, pav., lietuvių sene
lių ir invalidų prieglaudai, kaip 
kad turi įsirengę latviai, ar pa 
našiai. Ir Lietuvos valstybei 
atsikūrus, tas turtas jai būtų 
naudingas.

Ilgai jieškojus, pagaliau pa 
vyko rasti gimnazijai ir bend 
labučiui tinkamus rūmus prie 
Mannheimo - Heidelbergo. Ka 
dangi jie yra ne paties miesto 
ribose, tai ir eventualaus karo 
atveju mažiau pavojaus, kad 
jie nukentėtų. Namai kaštuo
ja 200.000 markių ir apie 100. 
000 markių reikalinga jų re
montui ir pertvarkymui. Taigi, 
iš viso 300.000 markių arba 
75.000 dolerių, kuriuos mums 
reikia metų bėgyje sumokėti. 
Namų pirkimo sutartis jau pa
sirašyta. Turint galvoje, kad 
naujos gimnazijos pastatymas 
kaštuotų per vieną milioną mar 
kių, kaina, palyginant, nėra 
didelė.

Tautiečiai! Mes kviečiame 
Jus į šią didelę talką. Mes pra 
šome visų lietuviškų organiza
cijų paramos. Vasario 16 Gim 
naziją sukūrę, pasiryžę ją iš
laikyti, nesustokime pusiauke
lėje. Sutelkime reikalingas lė 
šas ir baikime tą lietuvybės pa 
minklą, kuris visam pasauliui 
liudys mūsų tvirtą tikėjimą į 
šviesią Lietuvos ateitį, kuriai 
mes dirbame ir ruošiamės. 
PLB Vokietijos Kr. Valdyba

Pr. Zunde, E. Simonaitis, 
J. Lukošius, A. Venclauskas, 

E. Žilius.

I EVERESTĄ f
Pasikalbėjime su laikrašti

ninkais ekspedicijos vadovas, 
pulk. Hunt, pareiškė, kad jis 
turįs įspūdį, jog Himalajų slė
nyje gyvena nežinomas gyvū
nas, kuris, pulk. Hunt, nuomo 
ne, yra kažkas tarp beždžio
nės ir žmogaus.
MONTREALY IŠRASTAS 

NAUJAS GATVIŲ 
GRINDINYS.

Montrealio miesto gatvės lig 
šiol buvo duobėtos. Bet kelių 
departamentas tuo susirūpino 
ir dar bandymus. Eksperimen
tai sėkmingi. Daromi bandy
mai pirmiausia dėti skysto as
falto eilę, paskui skaldytų ak
menų, vėl asfalto ir pagaliau į 
šlapią asfaltą įvolioti sluogsnį 
smėlio.

Bandymai, kurie dabar dar 
pakartojami, davė gerų vaisių.

Be to, lig šiol gatvės buvo 

liejamos, kad išlaikytų 1.500 
svarų spaudimą kvadratinio co 
lio plotyje. Nuo dabar bus da 
romą, kad išlaikytų 3.000 sva
rų spaudimą.

BUS ATOMINIAI 
LAIKRODŽIAI

Mūsų laikrodžiai tikslūs tik 
kasdieniniam gyvenimui. Kur 
mokslas prasideda jie mažaver 
čiai. Net ir kvarco kristalo laik 
rodžiai, — mokslui dar nėra už 
tektinai tikslūs. Jų paklaida 
per metus — 0,002 sekundės, 
bet tyrinėtojams reikia dar 
tikslesnio laiko.

Iš kur gi kilo laiko sudalini
mas į valandas, minutes ir se
kundes? Ligi šiol vartotas lai 
ko matas yra saulės diena. Se
kundė gi 86.444-ji saulės die
nos dalis. Saulės dieną — že
mės apsisukimo dieną, kvarco 
laikrodis parodo tiksliai. Šis 
laikrodis varomas ritmiškai ly 
giai pasikartojančių kvarco 
kristalo svyravimų, tačiau per 
metus vistiek gaunasi 0,002 
sek. netikslumas.

Daug taisyklingesni svyravi 
mai yra atomuose. Todėl, su
prantama, kad jau bandoma su 
konstruktuoti atominius laik
rodžius, kurie tam tikro atomo 
vibravimo įtakoje bus tiksliai 
reguliuojami.

Tačiau ne vien tik laikro
džiai kalti. Pati sekundė, laiko 
matas nėra tikslus. Pats di
dysis laikrodis, pagal kurj visi 
kiti nustatomi — mūsų žemė 
neina tiksliai, nes iš tikrųjų že 
mės apsisukimas nėra vienodai 
tikslus. To priežastimi yra 
trys faktoriai: 1. Jūros potvy
nių ir atoslūgių vandens trin
tis lėtina žemės kasdieninį su
kimąsi. Per 100 metų žemės 
apsisukimo dienos laikas pail
gėja 0,001 sek. Gal juokingas 
trupinėlis, tačiau astronomijo
je gali tai labai daug reikšti.

2. Žemės apsisukimo laikas 
svyruoja ir pagal metų laikus. 
Pavasarį, kai viskas sujuda, že 
mė sukasi lėčiau, negu, pvz., 
rudenį. Ir čia žemės dienos 
skirtumas gali būti 0,06 sek. 
žemės apsisukimą lėtinančių

3. Pagaliau, yra ir dar kitų, 
priežasčių. Taigi, žemė nėra 
tikslus laikrodis ir mokslas jau 
pradeda šio laiko mastelio atsi 
sakyti. Punktualumas turi bū
ti!

Pagal paskutiniuosius moks
lo davinius, žemės aplėkimas 
apie saulę — sideriniai metai, 
yra pastovus laikas. Reikia ma 
nyti, kad metai vietoj dienos 
moksle bus paimti kaip laiko 
matavimo vienetas.

wiiwqiiwtwww
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

„Vien tik aukso
(PIETŲ AMERIKOS

Ant. B <
1. Atiduok auksą — būsi 

laisvas!
Iš apsamanojusių, šimtmečių 

dulkėmis apneštų Pietų Ame
rikos daugumos miestų vienuo 
lynų, bažnyčių, valdiškų ir pri 
vatinių rūmų dvelkia tolima, 
liūdna ir graudi praeitis. Ta 
praeitis šiandien viešai vadina 
ma garbinga, didvyrių praei
timi, tačiau neviskas joje gar
binga ir didvyriška.

Prieš puspenkto šimtmečio 
pavykus rizikingai Kolumbo ke 
lionei, tada pasauly dominuo
jančią Ispaniją apėmė neregėta 
aukso karštligė. Ir šimtai tūks 
tančių jaunų ispanų pramušt
galvių plaukė į tą aukso kraš
tą, Naująją Indiją, Pietų Ame
riką. Kokius jie rūbus vilkėjo, 
kokios oficialios ar privatiškos 
misijos buvo — viskas tiktai 
priedanga pagrindiniam tikslui 
— surasti aukso ir pralobti.

Atvykę P. Amerikon, jie ne 
sivaržė jokiom priemonėm įsi 
gyti kiek galima daugiau bliz
gančio metalo. Jie visi atke
liavo kaip krikščionys ir kata
likai, o su jais drauge keliavo 
vienuoliai, tačiau visa tai jiems 
netrukdė baisiausiais būdais 
žudyti ir kankinti siaubo ap
imtus ramius ir konservaty
vius indėnus, kad iš jų išplė- 
šus paskutinį krislą aukso.

Atradus Ramųjį vandenyną, 
šešioliktojo šimtmečio pradžioj 
atplaukė garsusis Francisco de

s valdo mus..."
VAIZDELIS)

r r č i u s
Pizarro. Jis buvo beraštis, 
tamsus avantiūristas, tačiau 
šiandien jis yra laikomas vie 
nu iš didžiausių P. Amerikos 
herojų, Incų valstybės sunai
kintojas.

Išžudęs pajūrio tauteles, ku 
rios norėjo taikingai sugyven
ti su naujais nukariautojais, jis 
veržėsi į krašto gilumą, kur 
jam buvo pranešta gyvenąs ka 
ralius, garsusis Inca. Atvykęs 
netoli karaliaus būstinės, jis 
pasiuntė pasiuntinius, kviesda 
mas karalių į svečius. Inca, 
garsusis Atahualpa, ilgai svyra 
vo ir kvietė Pizarro pas save. 
Tačiau Pizarro pasiuntiniai tol 
maldavo, kol Inca pavakary pa 
siryžo su 20.000 karių armija 
aplankyti „geležinį žmogų“.

Pizarro, kiemo kertėse išsta
tęs užstaitytas patrankas, lau
kė. Ir, kai tik visi kariai su
ėjo, jo kariai apsupo Inca, o Į 
jietim ir lankais ginkluotus In 
cos palydovus atidarė patran
kų ugnį. Ir per kelias minutes 
išžudė Incos akivaizdoj visus 
jo karius, o jį patį paėmė į ne
laisvę.

Atahualpa buvo garbingas 
vyras ir jis savo kalintojų tie
siai paklausė:

— Ko jūs norite iš manęs?
— Atiduok savo auksą ir bū 

si laisvas, — jam atsakė.
— Kiek norite aukso? — 

vėl paklausė per vertėją.
— Tiek, kiek pats sveri, — 

atsakė conquistadores.

Inca nusišypsojo ir pasakė:
— Pašaukite mano tarnus 

iš mano rūmų ir jie jums tuo
jau pristatys tiek, kiek telpa 
šiame kambaryje mano iškeltos 
rankos augštyje.

Bet conquistadores, t .y. nu 
kariautojai, suvokė pasipiginę 
ir po kelių dienų drauge su In 
ca nukeliavo į jo sostinę, išplė 
šė visas šventyklas ir rūmus 
ir, susirinkę visą auksą, vėl grį 
žo.

— Dabar turite visą mano 
valstybės auksą, tat mane pa
leiskite.

Bet nukariautojai buvo ne
pasotinti ir reikalavo daugiau 
aukso, kurio jau Inca neturėjo. 
Pamatę, kad jį paleidus jis ga 
ii tapti jiems pavojingas, parei 
kalavo, kad jis atiduotų visus 
savo turtus, visas žemes ir vai 
džią.

— Šitas žemes mums atida
vė mūsų tikėjimo vyriausia gal 
va, — išdidžiai kalbėjo nuka
riautojai, uzurpuodami ir vy
riausiojo vardą..

— Kaip jis gali atiduoti 
jums tai, kas jam nepriklauso? 
— nusistebėjo Atahualpa.

Ir jis buvo nuteistas mirti 
sudeginant ant laužo. Kai jis 
surištas buvo užneštas ant lau
žo, prie jo prišoko vienuolis 
ir riktelėjo:

— Įtikėk, išgelbėk savo sie
lą!

— Išgelbėk mano gyvybę, 
tai įtikėsiu, — oportunistiškai 
atsakė Atahualpa.

Atahualpa, milžiniškos incų 
imperijos karalius — Inca mi
rė didvyriškai.

2. Naujieji nukariautojai.
Praėjo tamsūs ir niūrūs šimt 

mečiai. Šie kraštai gyveno au 
tarchišką, savitą, konservatyvų 
gyvenimą. Nedaug kas jų gy
venime pasikeitė per tuos šimt 
mečius. Tačiau paskutiniais 
dešimtmečiais pramoniniai Eu
ropos ir Š. Amerikos kraštai 
pradėjo neišsitekti savo ribose 
ir iš jų pakilo naujos moderniš 
kų conquistedores bangos. Jie 
tuose kraštuose puolė jieškoti 
ne tiek aukso, kiek kitų bran
gių metalų ir mineralų, o taip 
pat pigių žaliavų savo nepaso
tinamai pramonei. Su jais drau 
ge atvažiavo ir paskutiniai tech 
nikos laimėjimai: traukiniai, 
automobiliai, lėktuvai ir visa 
kita, kas čia buvo niekad nema 
tyta: drabužiai, batai, net kak 
laryšiai ir skustuvai. Ir nuste 
bęs, prabangoj ar skurde gyve 
nas pietų amerikonas paklausė 
naujai atvykusių:

— Ko jūs čia atvažiavote?
— Uždirbti, jieškoti pini

go? — ramiai atsakė naujieji 
nukariautojai.

— Ak, pinigo? Aukso? — 
nustebo vietinis.

Ir dabar, jau moderniškai
siais laikais, jis pamatė, kad 
pasauly niekas per tuos šimt
mečius nepasikeitė. Iš naujųjų 
nukariautojų pamatė, kad vi
sos priemonės yra geros auksui 
įsigyti ir jis pradėjo uoliai juos 
pamėgdžioti.

Naujieji žmonės išmokino vi 
šokių gudrybių auksui įsigyti, 
tačiau neišmokino jo praustis, 
skustis barzdą, nepilti į gatvę 
nešvarumų, nemesti degančių 
cigarečių nuorūkų kitiems kai

mynams už apikaklių.
Tačiau ir iš Europos kraštų 

naujai atvykstantieji nieko taip 
greit nepersiima kaip aukso 
troškuliu. Svetimšalis, t. y. ne 
kilęs iš Pietų Amerikos, bet 
čia atkeliavęs, nežiūrint savo 
išsilavinimo, luomo ir sociali
nės padėties ūmai tampa kele
riopai piktesniu conquistadore 
negu tikrieji. Jis siekia savo 
tikslo — aukso per lavonus, jis 
neturi jokios užuojautos, mora 
lės, sąžinės, garbės. Jo nevar
žo jokie tikėjimo ar padorumo 
principai, nes visa tai yra ver
ti tiktai rankos mostelėjimo— 
vienintelis vertas daiktas — 
tai auksas.

3. Aukse paskendęs.
Lietuviai nuostabiai greitai 

svetmouse kraštuose persiima 
tų kraštų kalba, papročiais, gy 
venimo būdu, ir jų tautinis 
jausmas nuostabiai greitu lai
ku priblėsta, jei ne visai užgęs 
ta. Dažnai jie, užmiršę savo 
gimtąją šiaudinę pastogę, ima 
net niekinti viską, kas juos ri
ša su liūdna, bet gražia pra
eitimi. Tačiau jų neginčytinas 
gabumas P. Amerikoj, rodos, 
kaip ir kitose Amerikose, kiek 
galima skubiau įstoti į aukso 
garbintojų sektą, kuri mielai 
priima visus, be luomo ir tikė
jimo skirtumų.

Jeigu žmogus sunkiai ir są
žiningai dirbdamas deda centą 
pre ceinto — kas gal jį už tai 
papeikti! Jis nori aprūpinti 
save ir šeimą sunkiai likimo die 
nai, nors dažniausia ir miršta 
tos sunkios dienos nesulau
kęs, o prakaitu persisunkusias 
santaupas vėjai išnešioja į vi

sas keturias puses. Tačiau yra 
žmonių, kurie ir taip aprūpin
ti visam gyvenimui, juodai ir 
baltai dienai, tačiau kala cen
tus kiečiausiomis ir neverto
mis priemonėmis .

Netaip seniai gyvenant Ko
lumbijoj, visokių nuotaikų pa
gauti, objektyviškai ir subjek- 
tyviškai stengėmės atspėti vie 
no asmens psichologiją. Vi
siems mums buvo aiškus jo 
naiviškas garbės troškimas, nes 
rodos yra dėsnis: juo didesnė 
dvasinė menkystė, tuo dides
nis garbės troškulys. Tačiau 
mums liko mįsle, kad žmogus, 
turėdamas banke pinigų ir ak
cijų, graudena gailestingas vie 
tinių širdis ir naudojasi jų duos 
numu.
4. Gal ir tėvynė taps nemiela...

Tačiau šitoki pavyzdžiai yra 
užkrečią ir yra tautiečių tyliai, 
niekam nieko nesakant, viena 
veido puse velnius rodant, o 
antra angeliškai besišypsant, 
uoliai jais seka. Tarpusavės 
veidmainystės, netikę pasielgi 
mai, kurie Tėvynėj buvo la
bai retas reiškinys, tapo kas
dieniniais prajovais.

Yra jau net tautiečių, kurie 
kalba apie tėvynę, partizanus, 
moralę ir tt., tačiau kurių veiks 
muose daug kas netvarkoje.

Gal vieną dieną sugrįšime na 
mo su savo naujai įsigytomis 
„tradicijomis“, su savo nauja 
prakitka ir jau išbandytais me 
todais, su savo nauja iki karo 
visai negirdėta Lietuvoj mora 
le ir pradėsime „šviesti“ ir mo 
kyti vergijos iškankintus tau
tiečius. Iš miškų jau bus su
grįžę sudriskę ir kruvini parti
zanai ir jie mūsų nepažins...
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.TORONTIŠKIO FUTBOLO STRUKTŪRA
Nežiūrint, kad iki sezono 

atidarymo teliko apie 3 savai
tes laiko, pilnas atskirų lygų 
išdėstymas dar nėra žinomas, 
nes kai kuriose yra neužpildy 
tų vakansijų.

Toronto futbolo lygų struk
tūra kenčia dėl sistematiško ne 
tvarkingumo ta prasme, kad 
nėra nustatytų klasių, kurių 
nugalėtojai eilinėse pirmeny
bėse galėtų kopti Į augštesnes, 
kas tik padeda ir skatina pro
gresuojančius klubus. Du pa
stovieji — nacionalinė lyga ir 
senjorų klasė taip pat neturi 
to pereinamumo ryšio ir todėl 
kiekvienais metais jų sudėtis 
vis kinta. Nacionalinėj lygoj 
dalyvavimas priklauso ne tik 
nuo komandos žaidimo lygio, 
bet ir nuo žiūrovų užnugario, 
kam kartais darant nuolaidas, 
gaunasi neperdaug vykęs su
grupavimas.

Šiais metais jau bandoma 
žengti truputį toliau Į priekį, 
nes sukurta antroji tos pačios 
lygos grupė, iš kurios stipriau 
pasireiškusios komandos papil 
dys pirmąją.

Į pirmąją grupę po didelių 
kabinetinių „kovų“ įsikraustė 
ir antroji ukrainiečių koman
da „Tridents“, jai įsipilietinti 
didžiausių kliūčių darė. . . kito 
ukrainiečių klubo atstovai. Be 
jų dar priimta pereito sezono 
Continental grupės nugalėto
jas temperamentingų Italo-Ca 
nadians komanda.

Taigi, šiais metais pirmeny
bės žada spalvingas varžybas: 
be kanadiečių Ulster, E. E. Ca
nadians ir St. Andrew, dar

žais vengrai, lenkai, italai ir 
dvi ukrainiečių komandos. Kol 
kas tiek ir tebėra pastoviųjų 
dalyvių.

Vokiečiai, kurie paskutiniu 
metu gerai sukruto, šiais me
tais pasiruošę žemesnėse lygo
se išstatyti net 4 komandas, vi 
sas su tikrais tautoniškais pa
vadinimais — Germania, Allc- 
mannia ir tt.

Metro lyga, kuri Įprastai lai
kysis Earlscourt aikštės, yra 
kaip jau ir užpildyta. Silpniau 
sekasi su visokiais Balkanų pa
daliniais Continental grupei, 
kuri pasiekė tik pusę savo bu
vusios sudėties. Joje, tarp kit 
ko, šiais metais pradės žaidi
mus rusų komanda, kuri nau
jai susiorganizavo paėmusi lie
tuvių, kaip mažesnės tautinės 
bendruomenės atkaklų pavyz
dį.

Pabaigai lieka senjorų klasė, 
kurioje kaip ir pernai dalyvaus 
lietuvių futbolininkai. Šioj dis 
trikto sąjungos prižiūrimoj 
klasėj iki pat žaidimų pradžios 
nėra aišku ar pavyks sudaryti 
dvi grupes su 20 dalyvių, nes 
iki šiol pareiškimus Įteikė tik 
14 kolektyvų, ap.

„VYTIES” KREPŠININKAI 
TURNYRE

„Vyties“ krepšininkai Mel 
bourne vasaros sezonui perėjo 
lošti pas „South Australian 
Amateur Basketball Associa
tion Inc.“.

Sezoną pradėjo dar 1952 m. 
ir turėjo 3 rungtynes, iš ku
rių visas laimėjo šiuo rezulta
tu:

Vytis — Glenelg 46:25
Taškus pelnė1: Gurskis 16, 

Jačunskis 9, Pctkūnas 8, Pyra 
gius 5, Stankevičius 4, Visoc
kas su Petruška po 2.

Vytis — North Adelaide 41 
:31. Taškus pelnė: Gurskis 
18, Jaciunskis 15, Pyragius 5, 
Merūnas 2, Petkūnas 1.

Vytis — South Adelaide 28 
:27. Taškus pelnė: Gurskis 
10, Merūnas 8, Petruška 6, Py 
ragius 4.

Vytis — Port Adelaide 68: 
39. Sausio 15 d. Vytis leng
vai nugalėjo savo priešą, nors 
neparouė nieko ypatingo, kas 
publikai būtų įdomu.

Šiose rungtynėse geriausiai 
pasirodė Ignatavičius, Gurskis 
ir Alkevičius puolime, o Kitas 
su Petkūnu gynime. Taškus 
pelnė: Gurskis 21, Ignatavičius 
16, Alkevičius 11, Petruška su 
kitu po 6, Merūnas 4, Petkū
nas ir Pyragius po 2.
„VYTIES” FUTBOLO KO

MANDA VASAROS
TURNYRE

Turnyre dalyvauja dešimt 
pajėgiausių komandų. Rungty 
nes vyksta puikiame Melbour
ne Norwood stadione vakarais 
prie elektros šviesos. „Vyties“ 
iutbolo komanda, puikiai pasi
rodžiusi per žiemos sezoną, pa
teko į dešimtuką. Žiemos tur
nyre „Vytis“ turėjo geriausią 
įvarčių santykį visoje S. A.:: 
maždaug po šešis įvarčius sa
vo naudai kiekvienoms žais
toms rungtynėms. Visos ko
mandos, dalyvaujančios vasa
ros turnyre, stengiasi pasiro
dyti stipriausiame pajėgume. 
„Vytis“ taip pat papildė sąs
tatą keletu naujų žaidėjų. Ko
mandas padalintos į dvi gru
pes. Grupių nugalėtojai susi
tiks baigmėje. „Vytis“ turėjo
pirmas rungtynes

priešu „Sturt“ — australų ko
manda. Žiūrovų prisirinko 
apie 5000. Lošimą pradėjus, 
mūsiškiai stipriai spaudžia prie 
šą ir žavi publiką puikiomis pa 
suotėrnis. Keletai minučių pra 
ėjus, A. Kitas kerta pirmą įvar 
tį. „Sturt“ lygina 1—1. „Štur 
tą gelbsti geras vartininkas. 
Lošimas daugumoje priešo pu
sėje. Antrą įvartį mūsų nau
dai įmuša Stupar. Puslaikis 
baigiamas 2—1. Antrame pus- 
laikyje abi komandos kiek pa
vargę, bet kovoja kietai. Beli
kus žaisti 10 minučių, priešas 
muša baudą ir rezultatą lygi
na 2—2. Taip ir baigiasi rung 
tynės 2-2.
„KOVO” SUSIRINKIMAS

„Sydnėjaus Sporto klubas 
„Kovas“, žengdamas į trečiuo 
sius savo darbo metus, vasario 
22 d. sušaukė visuotinį narių 
susirinkimą. Dalyvaujant apie 
50 sportininkų ir mėgėjų, susi 
rinkime paaiškėjo, kad stip
riausiai veikė krepšinio ir sta
lo teniso sekcijos.

Susirinkimas išrinko naują 
klubo valdybą, atsisakius iš pa
reigų ligšiolinei. Valdybon iš 
rinkti ir pareigomis pasiskirs
tė : A. Laukaitis — pirminin
kas, J. Ilčiukas — vicep., V. 
Šutas — sekr., V. Binkauskas 
— ižd., A. Saulitytė — mote
rų vadovė. Į Revizijos komisi
ją buvo išrinkti: V. Šutas, Peš 
tenis ir A. Šimaitis.

Klubo valdyba pasiskiretė 
sekcijoms šiuos vadovus: Krep 
šiniui — Vyt. Šutą, Stalo te
nisui — A. Šimaitį, Lauko te
nisui — V. Binkauską, Šachma 
tams — V. Šutą.

Naujoji Klubo Valdyba, pra 
dėdama savo darbą, kreips ypa 
tingo dėmesio Į mūsų jaunimą 
ir geriausiomis sąlygomis ska
tins jį Įsitraukti į lietuvišką

su stipriu sportinį gyvenimą.

| VICTOR HARDWARE 5 
$ 5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Teh: FI 1492 <

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI

RADIO ir TELEVIZIJA

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

There is a 
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

tnEXTERIOR USES

C. C. M. DVIRAČIAI

::
::

g

SEMI-GLOSS
^-GLOSS'—

FINISHES

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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| DR. K. Z1 A. A N -7 AK A E
: GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
i

430 DUNDAS Str. West Toronto.

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

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. $ 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. * Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Į LA 7570
3 WILLIAM BENDENA
š REAL ESTATE
c 1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto.
Id Pirkdami ar parduodami Namus pasitarkit su mumis) —
|į| mielai jums patarnausimi

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

Vi.ų

TEL. FA 0299 HH

OC S b L i

1918 1 RON FENAC ST. (prie Ontario St.) 
(buvusi Juozo Paplausko)

SAV JUOZAS LAURINAITIS.

::::

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS.
288—6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniškienė 5

S

g
::
4

::r

misų maisto nroduk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

g 
A| DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRU1V P

| LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT
I Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
| 2521 CENTRE St.. Montreal FItzrov 3292.

. ... ..-. ' .. " .. . A .......
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DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDR.’ UDEJAS

$ Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių ji 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. &

« Skambinkite telefonu arba užeikite: $
® Kasdien;
« Nuo 9 ryto iki 7 va
B Tel. Fa 6844

Antradieniais ir ketvirta- ft 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. ft 

3664 St. Famille St. ft 
Tel. HA 6708 Montreal.Que. ft

; VICTORIA
■ CLEANERS
I OYERSC0.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED (
CITY-WIDE }■ I c |< . u r

ARC DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

-’ //X ŽC ■

® Bl 7 a

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
telius (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.

įgiMONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

■51
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i 
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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!

b DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS 
, llvzr_ „ „ , _

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

I3l

t

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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

Jonas Znniicizinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas' 

3420 Drummond, Montreal,P.Q..Canada. Tek: PI. 6580

di

i.

.5
-

APLANKYTI.

Ė S

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

■

KAS SKAITO 
NEPR1KL. LIETUVA“

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVA !

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR Š V A R I A I.

KAINOS PIGUS
KAIP KITUR.

.51

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — vi»«

?-

LIETUVIŠKA MA1«'H) i-pr

Telefonas: HE 0100

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

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

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

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50 
B 20 sv.trv. miltu $3 9f
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5 25 
Siun • 7NT7iT^T6?50" 

sv. cukraus

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo

Jcno LABYGGS 
baidų 

studijoje 

j

5 sv. baltų kv. mil'ų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

Šilini. Nr. 12--$6.40 
? sv rūkytų laUruu 
c sv. kiaul. taiiKą

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

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 
t sv. šokolado

iš priimami užsakymai ir pa 
taisymai sofų, foteliu 

; (chesterfields). „St. Lo 
: uis Textiles“ medžiagų ii 
j baldų atstovybė fabriko 
č kainomis.

•5 Biuras St. Denis 1251,
!s (prie St. Cathemre). Spe 
iš| ciahai lietuviams šešta- 
įsl dieniais iki pietų.
5 Telef.: TAlon 3345.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MAMERTAS MAČIUKAS j 
i; 

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ $ 
SIUVĖJAS. §

v

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. |

SKUBUS PATARNAVIMAS.

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. RA 2-1726. t

DELHI, ONT.

liimiinui>«><H41>li imliem 
DĖMESIO!

Lietuvis Elektros — Radio | 
Technikas

ANTANAS ČEPONIS 
Taisau, patikrinu, prijungiu 

ar perstatau: 
europietiškus ir vietinius ra 
dijo aparatus, patefonus, vi 

sų paskirčių automatus. 
Kintamos ar tiesioginės 

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

patarimus.
Skambinti telef. KE 1080 

190 Wright Ave., Toronto.

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

WINDSOR

___ ______________________ 1953. IV. 22. — Nr. 16 (314)

? NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, I
| iį: Alberto Norkeliiino I
| Agentūroje |

MONTREAL ENTERP1SES Reg’d ®

Į us fo.ol $l.000.oo I
0 .01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. S 
0 Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. a) 
v Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių. ®

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

TABAKO ŪKIŲ SRITY ATI DAROMI ALYVOS 
LAUKAI

SKAUDI SIMANKEVIČIAUS NELAIMĖ.
Balandžio mėn. 12 d. 1 vai.

Delhi, Ont. Prieš 25 metus 
šilčiausis Kanados kampas ne
pasižymėjo jokiais savo turtais. 
Prieš 20 metų ši apylinkė iš
garsėjo savo didele ir augštos 
kokybės tabako produkcija.

Kaip žinome, Kanados vy
riausybė kasmet išleidžia šim
tus milionų dolerių jieškoti tur 
tų po žemėmis. Prieš metus 
laiko Amerikos plieno kompa
nija supirko augštomis kaino
mis daug tabako ūkių Simcoe, 
Ont. srity (10 mylių nuo Del 
hi), metalo kasykloms.

Prieš 18 mėn. the Mount 
Royal Petroleum Co. of Mont 
real, tarp Delhi ir Cortlando, 
paskyrė 1.360 akrų žemės plo
tą alyvos jieškojimui, bet iki 
šiol nieko nedarė ir niekas apie 
tai nieko nežinojo. Balandžio 
8 d. „The Simcoe Reformer“ 
laidoje pasirodė didžiausiom 
raidėm: „Lands Leased for oil 
west of Delhi“ Rights on 1.360 
acres bought by Montreal Pet 
roleum Firm; believe part of 
US. oil field.

Vienas žemės savininkų, 
kur bus jieškoma alyva, A. S.

Wagner, Delhi Imperial Banko 
manager (čia jį vadina dypukų 
tėvu) vakar pasakė laikraščio 
raporteriui, kad jis turįs tris 
žemės gabalus, po 50 akrų, pa
skyręs Montrealio Petroleum 
firmai.

A. S. Wagner yra patyręs iš 
C. Smith, kuris yra Mount Ro 
yal Petroleum vyriausioji gal
va, kad Pensylvanijos provin
cijos alyvos laukai turi takus 
apačioje Erie ežero į pietų va
karinę Ontario dalį. Kompam 
jos, kurios šioje srityje ekslo- 
atuoja dujas, būtų jau seniai 
suradusios alyvą, — pasakė 
Smith, jei jos būtų pakanka
mai giliai gręžusios.

Apie gegužės mėn. vidurį, 
2 ml .nuo Delhi, jau prasidės 
gręžimo darbai.

Be Montrealio M. R. firmos 
yra ir daugiau, kurios rodo di
delį dėmesį čia alyvos jieško- 
jimui. Todėl drįstama manyti, 
kad daugeliui tabako auginto
jų nusišypsos laimė, galbūt 
vienam kitam ir iš lietuvių.

Korespondentas.

ryto šios kolonijos gyventojas 
Siminkevičius Viktoras 22 me
tų amžiaus ant plento nr. 2 
prie Tillsenburg kebo turėjo 
avariją su savo lengva mašina. 
Važiuojant greit, netikėtai bu 
vo apšviestas stipriom didelės 
mašinos šviesom ir apakintas. 
Jo mašinos ratai nuėjo nuo 
grindinio, mašina, netekus pu
siausvyros, atsitrenkė į stulpą 
ir sugniužo. Pats Siminkevi
čius labai sunkiai sutrenktas, 
neteko sąmanės ir paguldytas 
Windsoro Hotel Dieu ligoni
nėn. Dabar sąmonę atgavo, 
girdi ir mato. Siminkevičius 
mėgėjas ir turi gabumų muzi
koj. Yra vedęs orkestrą ir sa
vo kūrinių turi įgrojęs plokšte 
lėse.

Lietuviška muzika per 
CBE—CBC radijo Windsore

Prieš vasario 16-tą Apylin
kės Valdybai pavyko susitarti

su CBE — CBC radijo stotim,
ta proga davė radijo valandėlę 
ir pažadėjo daugiau tokių pro 
gų sudaryti, jei mes parūpin
siu! lietuviškų plokštelių. Po 
ilgų pastangų gauta keletas 
tinkamesnių plokštelių. Per 
tą pačią radijo stotį, banga 
1550, šio mėn. 25 d., 6.15 — 
6.30 vai. vėl bus lietuviška 
radijo valandėlė. Kviečiame vi 
sus pasiklausyti. Radijo sto
tis yra galinga — girdima ir to 
Ii gyvenantiems ir po to 
parašyti radijo stočiai padėką 
ir pageidavimą daugiau tokių 
pusvalandžių.

Bus subuvimas.
Gegužės mėn. 2 d., 7 vai. 

2520 Seminole — Kroatų sa
lėj ruošiamas lietuviškas pobū 
vis. Kviečiame gausiai atsilan
kyti.

Apylinkės V-bos įgal.
J. Ražauskas.

Duodame ir kreditan 
' fc; h 
363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 

78 SAVAITĖS 1ŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai 
■ CYMA BLONGINES
13 BULOVĄ B OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus. 

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

Port Arthur ir Fort William, Ont.

| DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
11 taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- 
I jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros

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

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

’ VISIEMS LIETUVIAM.1 GERA! ŽINOMAS |
F LAIDOTUVIŲ |
r

r
FUNERAL DIRECTOR

I
 NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI į 

AMherst 0694 2102 FULLUM ST. |

& VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ X
RŪBŲ SIUVĖJAS |

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. $

ED. KONDRATAS.
$ 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington).
X Tel. LL 9626.

Toronto. *'

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E« BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4538.

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

CAPITOL FURHHURC 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.

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ 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

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

MOTINOS DIENA IR DARBO PLANAI.
Šiemet čia gyveną lietuviai 

atšventėme Motinos Dieną ba 
landžio 11d. Tai anksčiau už 
kitus metus. Bet mes norėjo
me tą dieną atšvęsti drauge su 
vyrais prieš jų išvykimą į toli
mųjų miškų darbus.

9 vai. ryto buvo atlaikytos 
Šv. Mišios už mirusias ir ken
čiančias Motinas Tėvynėj ir Si 
biro tyruose.
Vakare minėjimą pradėjo KL 

B vietos skyriaus pirmininkė 
trumpai apibūdindama didžiu
lį Motinos vaidmenį žmogaus 
ir žmonijos gyvenime. Miru
sios ir Tėvynėje bei Sibire ken
čiančios Motinos buvo pagerb
tos tylos ir susikaupimo mo
mentu.

Garbės prezidiumai! pakvies 
tos seniausiai atvykusios į šį 
kraštą ir daugiausia vaikų išau 
ginusios motinos: p. Drukte- 
nienė, P. Bružienė, P. Jonai
tienė ir mok. Mitalienė. Pri
segdama rožes jas papuošė Ni
jolė Kašinskienė. Dienai pri
taikytą paskaitą skaitė p. Si 
monaitis.

Gražiai deklamavo motinai 
skirtus eilėraščius Jūra Mita- 
laitė ir Irutė Bružaitė. Skambi 
no pianinu p. Jonaitytė ir p. 
Bružaitė. Smuikavo p. Tribau- 
dytė.

Minėjimui labai gražiai pir
mininkavo B. Kašinskas (ang
lų laikraščio redaktorius ir ofi 
cialus fotografas Geraldtone), 
sekretoriavo p. Kajutis. Baig 
ta Tautos Himnu.

Po to sekė draugiškas pobū 
vis. Šio metu padėkota vyrams 
išvykstantiems į miškus už jų 
bendradarbiavimą ir talkininką 
vimą vietos Liet. Bendruome
nei ir palinkėta jiems geriau
sios kloties jųjų darbe. Taip 
pat nuoširdžiai padėkota nuo
latiniams skyriaus darbuoto
jams: p. Druktenienei, p. Bru
žienei, p. Kaminskienei, p. Jo
naitienei, p. Kuolaitienei ir kt.

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU {VAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022
1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL

= BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,

::
H

jį

TR 5151 , Ville La8alle. ji
{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. SI 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. h

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
/ Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817 J
! 2379 Rosemount Blvd., Montreal. į

I
Danray Shoe Store

DĖMESIO! |

Naujai atidarytoje Batų Krautuvėje.
1229 DUNDAS St. W. (netoli Lietuviu Namu).

DIDELIS PASIRINKIMAS' ĮVAIRIAUSIŲ BATŲ. :

P. Bružas ir p. Kaminskas la
bai i rlabai daug padeda kiek
vieno parengimo metu. Sky
riaus darbe daug energijos ro
do p. Kajutis, mok. p. Žadei- 
kis, p. Mitalas ir k.

Mūsų pobūviuose muzikinę 
dalį atlieka gana gražiai p. Ka 
jutis ir Leonas Druktenis su 
savo draugais.

Visa dienos programa pra
ėjo gražiai ir jaukiai dalyvau
jant daugeliui tautiečių.

Sekantieji skyriaus svarbūs 
darbai: suorganizuoti sekma
dieninę liet, mokyklą jaunuome 
nei ir dalyvavimas Fort Wi
liam ruošiamoj metinėj paro
doj rugpjūčio mėn. Prie to dar 
bo labai prašome visus, kuo tik 
kas gali, prisidėti. E.

— Dr. E. Jasevičiūtė, vietos 
komiteto pirmininkė, šiuo me 
tu atlieka svetimšaliams priva
lomą praktiką sanatorijoje ir 
laiko egzaminus. Dalį egzami
nų jau sėkmingai išlaikė. Lin
kime sėkmės ir ištvermės toli
mesniuose egzaminuose.

— Vietos sanatorijoje gydo> 
si keli lietuviai ir jau visi bail 
gia sveikti. Tikimasi, kad! 
greitu laiku visi apleis sanato
riją.

— Keli metai kai Fort Wil 
liam psichatrinėje ligoninėje 
yra Aloyzas Bačiulis, kurį, at
rodo, pamiršo visi jo buvusie
ji draugai. Jis turi dėdę, gyve 
nantį JAV, bet nežino jo ad
reso.

— Čia jaučiamas ypatingas 
lietuvaičių trūkumas, nes jau
nų vyrų yra gražus būrys, bet 
lietuvaičių — nė vienos! Gai
la, bet moterims gerų darbų 
čia veik nėra.

— Šiomis dienomis pp. Jo
naičių namuose įvyko įdomios, 
vestuvės, kuriose jaunasis bu-- 
vo latvis, jaunoji — anglė, o iš; 
18 pokylio dalyvių buvo net 
septynių tautų asmenys.

Ben. Kašinskas,

LONDON, Ont
VIEŠAS KONCE RTAS PARKE

Jau tikra tradicija liko — 
įvairių Londone gyvenančių 
tautų viešieji koncertai Vic- 
taria parke. Pernai ir užper
nai Londono lietuviai tokius 
koncertus suruošė ir turėjo di 
delį pasisekimą. Šiemet tautų 
koncertai prasideda birželio 
mėn. 19 dieną. Lietuvių kon
certas įvyks— liepos mėn. 10 
dieną. Plačiąjai keliatūkstan- 
tinei Londono miesto publikai 
koncertų programą sudaro: so-

g H

lo ir chorų dainos, tautinė mu 
zika, tautiniai šokiai ir kt.

Šie koncertai Londono lie
tuviams yra geriausia proga 
supažindinti kitataučius su mū 
sų dvasine kultūra ir menu.

Dėl lietuviškų koncertų spal 
vingumo, miesto savivaldybė 
pakvietė lietuvius pasirodyti; 
ir ruošiamose karūnacijos iš
kilmėse š. m. birželio mėn. 2l 
dieną. L. E-tas.

F. N. Prebble
REAL ESTATE

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

PARDAVĖJUS:

J. Rukša-VL. Jankaitis
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193

Dr. A. PaceviČius |
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto S
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 X

a Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. V 
X Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. <A 
$ ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. g

A
v)
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-(H£>-W Hamilton '©m.
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gegužės mėn. 2 d. renįiamiiosė nuo’birželio $0 d/uzeUfromaj. 
šokiuose, įvyks taip pat Šalpos Teks kreiptis į generalinį kon- 
Fondo suorganizuota loterija, 
kurios visas pelnas bus paskir
tas Vokietijoje neturtingiems 
lietuviams sušelpti.

Šiai loterijai jau daugelis 
hamiltoniečių prisiuntė paau
kotus fantus, tačiau Šalpos Fon 
do komitetas, norėdamas šią lo 
teriją padaryti kuo įspūdinges 
ne ir turtingesne, kreipiasi dar 
kartą į visus Hamiltono lietu
vius, prašydamas iki balandžio 
mėn. 25 d. prisiųsti (adresai ir 
pavardės buvo paduotos NL 
Nr. 13) Šalpos Fondo Komite 
to nariams loterijai skiriamus

■’.ntus.
J E. VYSKUP. V. BRIZGYS 
lankėsi Hamiltone šį sekmadie 
nį, buvo priimtas iškilmingai 
ri daug įnešė atvangos.
HAMILTONO LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOS
didinimo darbai jau beveik bai 
giami. Bažnyčios pašventini
mas įvyks birželio mėn. 7 d.

| ŲVAT SO.ISO'S'nNĖJHVUT.'na OTMOSIOT 
___Balandžio 8 — 9 ’diėhomiš^AetyS'' V$£l$po žodžiai la-

atnauuma*ac /Kn^10 “ ^amy., ,Se gumtfi glWtf ftiWbJlsamas. ‘ ’/<
ATNAUJINAMĄ-S-,.vi<ma(90;proc. viso pasaulio nikelio BapwMOs buvo laikomos § v -.iv aMviunyv yri 

JAROŠEKO KVARTETAS..gamybos yra čia) — aplanke Kristaus Karaliaus bažnyčioje, g 
Lietuvoje ir vėliau V'okąefi- ‘,BV° k^dm&'Hrąaau g

joj pagarsėjęs studentų kvdr- pa^ep4rąu.ta. su Vyskupu, bu- gJ J P 8 J Y . ų KVdr pas JirlKŠdidniskhljMtab^šteaįMHę^^bĄ^Ą^įį^^a^jčta P
tTvta V^I*S & !
tuvių nuotaikas^ Jis Kalbėjo pasveikintas ir apdovanotas ♦♦ 
apie lietuvio' misiją' daisvame'WidsUteike^NMrid^' g 
pasauly. Jis rag^ A<Ig 8
visus be religinių ir politinių ,. . .
skirtumų, būti vieningais)iir r si pjV)f^k^o(> alsdąn^^.
visiems drauge, petys į petį9ttern-4j&)’3zWsPaiEpŽl^i<rijBg to in.j« 
dirbti lietuvių tautos ir Lietu- ,i rv>ll .ČLit . >į0
vos labui, visos žmonijos su- »s ovr.m to 
fiuiiiIiĄimiiimii ■ ■ ■ «.>* uiu t a i»ii «■ unm»
TORONTO LIETUVIŲ KRE DITO KOOPERATYVAS1^ 

„PARAMA“. INDĖLIAI IR APDRAUDlMAt"'-'.’’’'1^.- 

kas gali indėlį visada atsiirbti1'"^ 
per 30 dienų nuo pareikalavi-"'* 
mo. Didelio indėlio pajudėji- 
mas gali valdybą ir patį ban- j 
kelį pastatyti į keblią padėtį. 
Todėl ir apsiribota kol kas di- ; 
dėsnių indėlių nepriiminėti. 
Operacijoms išsivysčius, šito
kie apribojimai bus be abejo 
panaikinti. (

Kanados kredito bankeliai ; 
praktikuoja savotiškai įdomų 
ir naudingą draudimą. Kiek
vienas indėlininkas yra ap
draustas mirties atveju. Ir yra 
apdraustas tokioj sumoj, ko-

.Jgrl 8
Didžiausiai naiiiu pa si rink imas- h

J KANADOJE DIDŽIAU&įpŲE NUOSAVYBIŲ

RUl ESTATE ĮU1IU3,

L! /įj/hMaušių hžimų. H
S oixbriZiftip .pfttHig! tiv į g>

tetas, vad. Jarošeko, po ilgos 
petraukos vėl atgijo ir greit 
pasirodys viešumai .

Šio kvarteto dalyviai, prasi
dėjus emigracijai, išsiskirstė i 
įvairias šalis, kaip kam likimas 
lėmė: Jarošekas, Žmuidzinas 
ir muz. Mrozinskas pateko į 
Ameriką, o Paulionis ir D ar gis 
•l Kanadą. Dabar padedant To 
ronto muzikos studijai šis kvar 
tetas vėl susiorganizavo, tik 
vieton Žmuidzino dalyvaus A. 
Peškys iš Čikagos ir vieton 
Mrozinsko, muzikas Gailevi- 
čius. Pirmus savo koncertus 
kvartetas duos š. m. gegužės 
1 d. Hamiltone, gegužės 2 d. 
Toronte ir gegužės 3 d. St. 
Catherines. L.

K nW>3U;'i£Js?P£©3iS'i >1 .1 II .nHįiijfi •> 1 dūo’dame. paskolas.- ,j 
g ilsqtaua u pioynxKd .V .A saocilGl^c] aoh

PJąA^ųįų! įųforraapijų, įr.,y^ąig,^aipy pjrkiwPrpar4ąvįn}^ -Ų
S avutBOV ęjr»v > luKrikalaįs kreipkifcšs u 1 Iiu;7yIi.I> imOŠS i'l s 
» ĮhojM .<{ oriotaoH ;ii i p:-))! ri

I A. Kiršonis V.
2OI.1GUir KE'0415'I asrniiinnTaua ..i

-jrėnifn blživuiail ilūi sia^vv p n y u v H
REALi Ę§JĄ,TE..LIMITED RIŲV^PSIanup. H
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'^ERNEST RIDOUT REAL ESTATE LIMIUD iV \
| 913 MAIN St., East, HAMILTON. 9-^1121 A
$ Mūsų sritis — PAJAMŲ NUOSAVYBĖS, rooming na- $ 
v mai, nuosavybių mainai, išrūpinimas paskolų (mortgage). X 
j TARPTAUTINIS PERSONALAS — kalbama 8 kalbo- | 
8 mis — vokiškai, latviškai, rusiškai, lenkiškai, estiškai, 

suomiškai, švediškai ir vengriškai.
| DIDŽIAUSI KANADOS NEJUDOMO TURTO 
1 VERSLININKAI. Y

t::::::::::::::::;::;:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::;, 
R u

GERIAUSIAI IR GRAŽIAUSIAI APSIRENGSI
HAMILTONE TIK PAS

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

GATAVI IR UŽSAKOMI KOSTIUMAI.
26 SAVAITĖS IŠSIMOKĖTI.

Mes kalbame vokiškai, lenkiškai, rusiškai ir ukrainietiškai.

■
 TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS g 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS |

8
 Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE, g 

Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau H 
jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- H 
Imui iki dvejų metų.

Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis: 
TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. L.O. 8951 g 

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

R. TESLIA
«*< TOK

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS. 
HAMILTONE,

KREIPKIS Į LIETUVĮ PARDAVĖJĄ

Z. Didžbalį
Hamilton, 1294 King St. E. Tel. 9-3558 nbo 9—9 v.

PADĖKOS PAJIESKOJIMAI
LK Moterų Draugijos Mont 

realio skyrius nuoširdžiai dė- 
>'ja meninikui p. J. Akstinui, 

už taip meniškai paruoštą J. 
E. Vyskupui V. Brizgiui adre
są. Valdyba.

Už išpildytą nuotaikingą šo 
kių programą, įvykusiame ba
landžio 18 d. šokių vakare, šo
kių studijos vedėjai p. B. Vait 
kūnaitei ir jos mokinėms N. 
Kličiutei, J. Narbutaitei, S. Pa 
kulytei ir I. Šipelytei tariame 
sportišką ačiū.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja 
me p. p. M. Lukui, S. Urbonui, 
Čekauskienei, J. Mačioniui, J. 
Jocui, V. Kiškiui, E. Bukaus
kienei, E. Kerbelienei, J. Vaši 
liauskui, J. Vieraičiuų A. Vis
kantui, R. Pacauskienei, B. 
Bagdžiūnui, J. Lukošiūnui, A. 
Dauderienei, P. Juodeliui, K. 
Toliušiui, A. Ratavičiui, Sk. 
Vyčiams, J. Lukoševičiui, A. 
Kudžmai, A. Kalvaičiui, J. In-

— Pajieškau Genės Valiu
lienės, buvusios Šimkūnaitės, 
Lietuvoje gyvenusios Šiauliuo 
se ir Tauragėje, o Vokietijoje 

s— Augsburge. Žinančių pra
šau pranešti šiuo adresu: Ca
nada, Toronto Ont. 35 Oak- 
mount Rd Jadvyga Virmaus- 
kaitė-Rukšienė.

— Elena Misevičiūtė - Lau 
nukonienė (iš Argentinos) 
jieško brolio Juozo Misevi
čiaus, kilusio iš Birščių kaimo, 
Krosnos parapijos, Marijampo 
lės apskr., emigravusio Kana- 
don apie 1925 metus. Prašo
ma atsiliepti: Consulate Gene 
ral of Lithuania, 11 Granadier 
Heights, Toronto, Ont.

Kiekvienas bankelio narys 
ir tik jis gali laikyti bankely in 
dėlį ligi 5.000 dol. sumos. Už 
indėlius mokamas tvirtas pro
centas — 2%%. Gali kilti 
klausimas ne vienam, kodėl tik 
5000? Tada, kada bankelis iš
vystys savo operacijas, reikia 
manyti, kad ši suma bus padi
dinta. O pradžioje, kada tik 
prasideda darbai, valdyba nori 
būti tikresnė dviem atvejais: 
I — už įdėtą indėlį reikia mo
kėti tuojau procentą. Kad tą 
procentą uždirbtų, reikia duoti 
ir paskolas. O tas viskas augs 
tik palaipsniui. 2-ras momen
tas svarbus tuo, kad indėlinin-

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM. 6-4132 

Toronto

PARDUODAMI NAMAI
Visose miesto dalyse 
Taip pat turime naujų namų 
su žemu imokėjimu nuo 2500 
—3000 dol. Mielai Jums pa
rodysiu ir suteiksiu daugiau 

informacijų.
A. T A M U L A 1 T I S 

Tel. MA 1177 
Namų OR 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yongle St. Toronto.

1

^oj IhcT^iis,1 ’b'įt’ rk' ’įnas,. peįpiąi, ;pįhąĄiz k,i
tfauWi'YfcOO'MV-,,kdmąą{jką^u4^ų/Įdpaą?,.in4ėįx 
kolai''K^'tUrJ'bžĮh'ldiy'jbb OQPr.ftMi. f J?
indėlį. ’Jd šMa'Yiektp šŲmą
gauna ir indėŲSOO1 Ifol'.NF'dNKi 9 ’ DN ,,tp, .^Tr-
dimo sumoje 5001 'd'6T.l;;Jfei^UriW1 ^hvft.iųdHiu^ųe^^Ų^o^neąe 
dėlis būtų 15.000Y1O1. 'tąy-viš>J“af b^kHbs^^ųy.^r'^'r^cerjtas 
tiek draudimas išmoltttiiialS'tlk mažas ir jjpJjįUjpremijų ’neijnoka, 
1.000 dol. sumoje. Jei'pay.;iwJ rtta. Ar nevertėtų Juos perk^I 
dėlininkas turi indėlį 1000 d^i.xlti’ į „PahdhidTL.'lV 2O1X/aRO 
sumoj, ir kartu tas pats asmuo 
turi ir skolos tame pačiame 
bankely 1000 dol. sumoj. Tai 
faktinai jis nieko neturi. Bet 
jeigu jis miršta, tai jo skola su 
mokama iš draudimo bendro
vės. Jo turėtas indėlis išmoka

Ina ui 
ižųnsV

: s t> asų

di.ic ubui. I ng J
KEISDAMF'ADRESUSjnepav.^

• .ovjįvvlfib. antsįiujJmirskite vĮsjnuL
kiais ptLšb'ci'JžeMtlAiils’Jl -aii>l 
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REAL ESTATE | į
1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont. | >

MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 8 ' 
FIRMA ĮSIGIJO GERĄ VARDA TORONTO VISUO- & i 
MENĖJE. PAS MUS DIRBA VIRŠ 80 ĮVAIRIŲ 1 
TAUTŲ AGENTŲ. KASDIEN GAUNAME APIE 60 § 
NAMŲ PARDAVIMUI. TODĖL, JEIGU TAMSTA 8 j 
JIEŠKOSI NAMO, BIZNIO, SKLYPO ir t. t., ATSI- | j 
MINK IR SAVO PRIETELIUI PATARK, KAD, VI
SUOSE PIRKIMO - PARDAVIMO — PASKOLŲ 
GAVIMO REIKALUOSE TAMSTOMS MIELAI PA

TARS IR PATARNAUS

P.LEONAS
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425 | g

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont. g g

Ą

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.

Tabako Ūkiai Pirkti
4 g Jieškomas pusininkas su $ 2.500 įnešti. Ūkis pilnai 

♦| įrengtas, su traktorium ir visom mašinom, 140 akrų, 
g su 33 Rights. Kreiptis pas
H CHARLESPOCIUS

Real Estate. Tillsonburg, Ont.::

« Brockton Tire & Radio Co.
INGLIS SKALBIMO MAŠINOS 

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

ELEKTRINĖS IR GAZINĖS VIRYKLOS 
RADIO APARATAI IR KITA 

LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. 
Ypatingas dėmesys Naujiems Kanadiečiams! 

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

::

g

i Ll

CAR MARKET INC
MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO
MOBILĮ ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- 

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS
MIESTE.

* *
PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS 
GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET 

KUR KITUR MIESTE.

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME 
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR

SKAMBINKITE
L i e t u v i ui atstovui

Mr. HENRY ADOMONIUI

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager g
8945 L a j e u n e s s e, M o n t re a 1. Y

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

BRONIUS AMBAKAS |į

SPECIALISTAS IŠ 
BUOKSŲ — BRIKSŲ 

dėjime 
MALONIAI PATARNAUS 

Vakarais 3867 Henri Julien St.,
KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR. g

EUROPOS
— PLYTELIŲ

TAMSTOMS.
Montreal. LA 9460.

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool

4337 Verdun A., Verdun 
YO 3323

Alcide Blais, 
29—4ieme Av„ Ville Lasalle. 

TR. 7849.

LIŪDESIO V A L A N !

KREIPKITE S P \ S

L '■' d o < r v I ų E) i t ® k t s r ė l
t C. Halpin Funeral Home RegMJ
I i
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tui, R. Bukauskui, L. Balza- 
rui, J. Narbutienei, A. Blauz- 
džiūnui ir visiems kitiems pa
aukavusiems vertingus loteri
jai fantus ir parėmusiems klu
bą kitu būdu.

„Tauras“ Sporto Klubas.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.GORDON’S BEAUTY SALON X 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3 I

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, « m
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek g $ - --- Kalba lifiuvišaa.
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081. $ Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.
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AY O M T^RE AL
KLCT PILNATIES SUSIRINKIMAS . |

liūs. Jėzuitų vyresnysis vie
nuolis Br. Kristanavičius lan
kė A. V. bažnyčią ir susipaži 
no su bažnyčios statybos reika 
lais. Pp. Stankevičių vestuvė
se lankėsi iš Bostono p. Mont 
vilas.

MUZIKOS STUDIJOS 
KONCERTAS

Šį sekmadienį, balandžio 26 
dieną, 6 vai. po pietų, 220 Pi 
ne Ave, McGee salėje, kur 
vyksta tūli lietuviški minėji
mai, bus naujųjų lietuvių muzi 
kų koncertas, kuriame pasiro
dys apie 20 E. Kardelienės mu
zikos studijos mokinių. Visi 
Montrealio lietuviai maloniai 
prašomi atsilankyti jaunųjų 
muzikų pasirodyme ir pasižiū
rėti, kokią per metus jie pada
rė pažangą, arba kokių naujų 
gabumų atsiranda mūsų jau
nimo tarpe. Jeigu nuo kon
certo išlaidų liks kiek pinigų, 
jie bus paskirti Vasario 16 gim 
nazijai paremti .

DIDĖJA MONTREALIO 
LIETUVIŲ KOLONIJA
O. Malinauskienė .pagimdė 

dukrelę ir p. Mickuvienė-Žem 
gulytė — sūnelį. Abi šeimos 
džiaugiasi naujais šeimos na
riais.
NUMATOMI NAUJI LIETU 

VIŠKI FILMAI
Gegužės mėnesį numatomi 

nauji lietuviški filmai, kuriuos 
yra pagaminęs p. K. Motuzas, 
apie kuriuos Amerikos lietu
vių spauda atsiliepė labai gra
žiai. Data dar nenustatyta, bet 
bus paskelbta kai tiktai ji pa
aiškės.

PIANISTO
A. KUPREVIČIAUS

koncertas numatomas gegu
žės 17 dieną, 7 vai. vakare Pla 
teau salėje. Visi tą vakarą re
zervuoja šio žymiojo pasaulinio 
mąsto pianisto koncertui.
MONTREALIO KARDINO

LUI PAGERBTI
balandžio 24 d. Forume ruošia 
mos iškilmės, kuriose pasiro
dys įvairios tautos, šių tarpe ir 
lietuviai. Į šias J. E. Kardino 
lo P. E. Leger pagerbtuves bi 
lietai gaunami klebonijose ir 
prie įėjimo į Forumą.
SKAUTŲ-ČIŲ IŠKILMINGA 

TUNTO SUEIGA.
Šį sekmadienį, bal. 26 d. Ne

ringos skaučių ir Montrealio 
skautų tuntai dalyvauja skau
tų patrono Š>v. Jurgio šventės 
minėjime. 10 vai. A V bažny
čioje bus pamaldos, po kurių 
parapijos salėje seks iškilmin
ga abiejų tuntų sueiga.

Tuntininkai.
PAVYKĘS PIRMAS 

PARENGIMAS
„Tauro“ sporto klubo šokių 

vakaras, įvykęs balandžio 18d„ 
praėjo sėkmingai. Įdomią šo 
kių programą išpildė B. Vait- 
kūnaitės šokių studijos moki
nės, buvo vausi loterija ir ki
tos pramogos.

KURIASI ŽEMĖS ŪKYJE
Montrealietis p. Puzaraus- 

kas už 40 mylių nuo Montre
alio nusipirko žemės ūkį, kuria 
me ir kuriasi.
GREITINTI SUSISIEKIMUI 
miestas yra suplanavęs praves 
ti augštą kelią nuo Atwater li
gi Jaque Cartier tilto.

Ketvirtadienį, balandžio 23 
dieną, 8 vai. vakaro „NL“ re
dakcijos patalpose šaukiamas 
KLCT pilnaties posėdis, ku
riame prašomi dalyvauti ir Re
vizijos komisijos nariai ir KLT 
Montrealio skyriaus valdyba.
8 vai. nesusirinkus kvorumui,
9 vai., susirinkimas bus teisė
tas nežiūrint dalyvaujančių 
skaičiaus, Tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš vasaros atos 
togas.

VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS

Balandžio 11 d. Marijai ir 
Petrui Vaupšams artimieji su
ruošė 10 metų vedybinio gy
venimo sukaktuves, kuriose da 
lyvavo apie 150 asmenų. Gra
žų subuvimą vedė Antanas 
Vaupša, iniciatorėmis buvo p. 
Ūsienė ir p. Vaupšienė senjo
ra. Sutuoktuvininkai gražiai 
pasveikinti, apdovanoti ir pa
linkėti laimingos ateities.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Bal. 18 d. susituokė V. D. 

Daniliauskaitė su Liudu Stan
kevičium. Vestuvių pokylis, 
kuriame dalyvavo arti 100 as
menų, buvo labai gražus ir jau 
kus. Pobūvio dalyviai, kurių 
tarpe buvo net iš Bostono at
vykęs p. Mantvilas, jaunave
džius gražiai apdovanojo ir Ini- 
kėjo našaus gyvenimo. Ir mes 
naujai lietuvių porai linkime 
laimingo gyvenimo.

NELAIMĖS IR LIGOS
P. Gailevičienė senj. nelai

mingai paslydo nu olaiptų ir 
nusilaužė ranką. Gydosi namie. 
Vytautas Oželis, sunkiai su
trenktas Malartic aukso kasyk 
lose, ilgai buvo be sąmonės. Da 
bar, atvežtas į Montrealį, gy
dosi Institute, 3801 Universi
ty. Stasės ir Kazio Gricių 12 
metų dukrelei Danutei mokyk 
loję nelaimės metu nulaužtas 
alkūnės kaulas. P. Markevi
čius nukentėjo auto katastrofo
je. Bal. 18 d. paguldytas į 
St. Mary ligoninę.
MONTREALIO L. TAUTI

NĖS SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

įvyko bal. 18 d. Išrinkta nauja 
valdyba: pirm. agr. K. Andruš 
kevičius, vicep. p. Lapinas 
senj., sekr. S. Kęsgailą, ižd. Z. 
Lapinas ir dr. Drevinskienė — 
narys. Nusistatyta birželio 13 
d. Toronte suruošti S-gos ats
tovų suvažiavimas, kuriame bū 
tų išrinktas organizacijos cent 
ro komitetas ir aptarti kiti ak
tualūs klausimai.

LIETUVIŲ NAMŲ 
REIKALU

šiame ,,NL“ n-ry yra įdėtas pa 
sižadėjimas, 2-me puslapyje. 
Tautiečiai kviečiami užpildyti 
tuos pasižadėjimus, juos iškirp 
ti ir prie jų nurodytu adresu 
greičiau siųsti Namų Valdybos 
iždininkui.

LANKĖSI MONTREALY
O. Martinkaitienė lankėsi iš 

Toronto pas p. Slėnienę. P. Šo 
pienė buvo atvykusi iš Čika
gos ir lankėsi pas pp. Kerbe-

IŠNUOMOJAMAS moteriai 
dviem — keturiems mėnesiams 
dviejų kambarių butas su vi
sais patogumais po 25 dol. mė 
nėšiui, prie Morgano, 2031 
city Counsilleurs, skambinti 5 
vai. 30 min., HA 5851, šešta
dieniais ir sekmadieniais visą 
dieną.

I
 TORONTO LIETUVIŲ MOKYKLOS TĖVŲ |

KOMITETO REGIAMAS |
PASIUNKSMIhIMAS |

įvyksta »

šį šeštadienį, bal. 25 d. 7 vai. U. N. F. salėje g

PELNAS SKIRIAMAS LIETUVIŠKAI MOKYKLAI. | 

Gera muzika — Alutis — Paįvairinimai. $SPAUDA NEO - KANADIEČIŲ ORGANIZACIJOJE

Balandžio 16 d. Neo-Kana- 
diečių organizacija savo būsti
nėje, 4225 Berri, suruošė spau 
dos priėmimą ir informavo apie 
šios organizacijos tikslus ir už
davinius.

Priėmime dalyvavo visa or
ganizacijos valdyba: pirm, 
kun. R. Drouin, dir. R. Gaut
hier ir nariai — J. L. Houle, 
W. Babinski, M. Clauser, M. 
da Silva ir I. Kibirkštytė. At
silankė Montrealio spaudos ats 
tovai — Staro, Gazette, Pat
rie ir kitų ir du lietuvių spau
dos atstovai.

Spaudos atstovai teiravosi 
apie Neo-Kanadiečių organiza
cijos tikslus ir uždavinius. 
Trumpai suglaudus, organiza
cijos tikslas yra padėti naujai 
atvykusiems į šį kraštą kiekvie 
nos tautos žmonėms.

Ši organizacija būdama prie 
katalikiškųjų miesto mokyklų 
organizacijos, yra katalikų ži
nioje ir daugiausia veikia per 
parapijas. Visokių atveju ji 
kiek tiktai gali naujai atvyku
siems padeda visais reikalais, 
kokių tiktai kas turi: vertimų 
reikalu, darbo suradimo, butų 
suradimo ir tt.

Be ko kita, Neo - Kanadie
čių organizacija rūpinasi ir 
prancūzų kalbos mokymu ir 
tam tikslui yra išleidusi specia 
lių kalbai mokytis vadovėlių.

Informaciniai jos leidiniai 
yra spausdinami daugeliu kal
bų, jų tarpe ir lietuviškai. Rei 
kalingieji kokios paramos visa 
da gali į šią organizacijų kreip
tis.

MIRĖ SENAS 
MONTREALIETIS

Ville Emarde populiarus bu
vo senas biznierius Jonas An
tanavičius, Anton vardu. Jis į 
Kanadą yra atvykęs iš Kazlų 
Rūdos prieš 45 metus ir nuo 
1913 metų Ville Emarde laikė 
groseriją ir bučeriją. Deja, už 
vakar Jonas Antanavičius mirė, 
sulaukęs 75 metų amžiaus. Ve 
lionis turėjo širdies ligą, kuri 
jį paskutiniu metu stipriai var 
gino. Miręs paliko žmoną Mag 
daleną Karpavičiūtę-Antanavi 
čienę, vieną sūnų ir tris duktė 
ris. Ilgamečiu! „Nepriklauso
mos Lietuvos“ skaitytojui Jo 
nui Antanavičiui mirus, jo žmo 
nai, vaikams ir giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

ONUTĖ SALALYTĖ
praėjusį savaitgalį gavo pro
gos su įstaigos, kur ji dirba, 
draugėmis lėktuvu pirmą kartą 
paskraidyti po Kanadą ir JAV. 
Visos kelionės dalyvės paten
kintos.

Tautos Fondo apyskaitoje 
vietoje8) Ft. William & Kows 
kash, Ont. 219,50 dol., turi bū 
ti: 7) Ft. William & Kowsk- 
kash; Ont. 319,50 dol.

LAS SUSIRINKIMAS
Balandžio 26 d., tuojau po 

pamaldų, A. V. parapijos sa
lėje įvyksta visuotinis Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio Montrea
lio sk. susirinkimas. Bus ren
kama sekantiems metams val
dyba ir aptariami kiti svarbūs 
organizaciniai reikalai. V-ba.

PRAŠOMA PILDYTI 
PAŽADUS

Vasario 16-tosios Gimnazijai 
remti komisijos iždininkas p. 
Pr. Šimelaitis nusiskundžia, 
kad yra asmenų, pasižadėjusių 
gimnazijai remti kas mėnesis 
daryti įnašus, bet ligšiol nėra 
įmokėję nė vieno dolerio. Pri
menama visiems pasižadėju
siems, kad jie tesėtų pažadus 
ir kas mėnesis siųstų pasižadė
tus įnašus. Iždininko adresas: 
Pranas Šimelaitis, 1271 Alląrd 
Ave, Verdųn, P, Q,

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Vilasalietis p. Jankevičius ga 

vo iŠ Lietuvos laišką, kuris ke
liavo apie mėnesį laiko. Laiš
ke rašoma bendrybėmis, bet pri 
dėta foto nuotrauka, vaizduo
janti gimnazijos klasę. Vaiz
das labai prastas: mokiniai kla 
sėje apsirengę vieni megstu- 
kais, kiti žieminiais paltais, tre 
ti nudriskę. Tai, „laimingo gy 
venimo“ vaizdas. . .
STREIKUOJA MEZGĖJAI 
net trijų iškart įmonių, nes įmo 
nės nesutinka padidinti atlygi
nimų ir kitų darbo sąlygų pa
gerinti.

SUSISIEKIMO 
DARBININKAI,

kurių Montrealy yra apie 5. 
000, pareikalavo iš miesto sa
vivaldybės pakelti atlyginimus 
10 et. už valandą ir darbo sa
vaitę sutrumpinti iš 48 į 40 va
landų.

MIESTO SVEIKATOS 
SKYRIUS

ragina visus gyventojus pasitik 
rinti savo sveikatą, peršvie
čiant Rentgeno spinduliais. Ta 
operacija atliekama per minutę 
laiko ir yra daroma nemoka
mai. Be ko kita, nemokamai 
Rentgenu galima pasinaudoti 
ir klinikoje 3446 City Hali 
Avė, nuo 9 vai. ryto ligi 9 vai. 
vakaro.

SKAUČIŲ VAIDINIMAS 
praėjusį sekmadienį buvo la
bai įvairus ir įdomus. Daugelis 
humoristiškų numerių žiūro
vus gražiai prajuokino.

KLAIDŲ PATAISYMAS
Praėjusiame NL nr. per ne

apsižiūrėjimą įsibrovė klaidos: 
Montrealio Lietuvių Namų tu
ri būti Valdyba, ne komitetas 
ir antraštėje apie Atgimimo Są 
jūdžio susirinkimą turėjo bū
ti parašyta LAS, o ne SLA. 
Rašant apie Lietuvos vysku
pus, prie arkivyskupo Rainio 
buvo padėta J raidė, turėjo bū
ti M, nes Rainio vardas yra Me 
čislovas.

TO Į^^NTT O
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BALAN- DŽIO 25 DIENĄ, LABAI 

SVARBU BŪTI LIETUVIŲ NAMUOSE
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje — SLA — Iždo Globė
ja; BALFo vicepirmininkė ir 
plačiai besireiškianti visuome
nininke, — Alena Devenienė 
balandžio 25 dieną atvyksta į 
Toronto ir lietuviškajai Toron 
to ir apylinkių visuomenei pa
sakys didelę kalbą, kurioje bus 
plačiai aptarti Lietuvos laisvi
nimo, lietuvybės išlaikymo ir 
savitarpinės šalpos reikalais. 
Visi lietuviai balandžio 25 die 
ną kviečiami dalyvauti p. Ale
nos Devenienės, atvykstančios 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių, pranevimuose. Apie šį pa 
rengimą smulkios žinios yra 
įdėtos šio „NL“ nr. 3-me pus
lapy. Pastebėtina, kad ne pra 
nešimo bus šokiai, grojant 
Trimitui, veiks bufetas ir bus 
labai linksma. Taigi yra pro
ga suderinti naudą su malonu
mu.
TORONTO LIETUVIŲ OR 
KESTRO „TRIMITAS” JU
BILIEJINIS KONCERTAS - 

- BALIUS.
Tenka pasidžiaugti, kad To 

ronto kolonijai teks išgirsti tu 
rinigą koncertą, kurį atliks lie 
tuviai muzikai instrumentalis
tai ir kitos meno pajėgos išpil- 
dydami iš operos „Carmen“ iš 
traukas, bei St. Gailevičiaus 
lietuvišką popuri, kurį instrų- 
mentavo muz. A. Prialgauskas. 
Programoje dalyvauja sol. 
Vacį. Verikaitis. Koncerto pro 
gramą praves poetas Vyt. Kas 
tytis. Orkestras yra paruošęs 
puikų šokių repertuarą. Veiks 
turtingas bufetas ir vertingais 
laimėjimais loterija. Būtų ma
lonu, kad Toronto lietuviškoji 
visuomenė išanksto rezervuo
tų laiką tam iškilmingam kon
certui.

Koncertas įvyks š. m. gegu
žės 8 d. penktadienį 8 vai. va 
karo UNF auditorijij, 297 Col
lege Str.

TORONTO LIETUVIŲ 
CHORO KRIKŠTYNOS
T. L. Choras iš tikrųjų ne

snaudžia. Vedamas muz. St. 
Gailevičiaus, dirba išsijuosęs. 
Repeticijos vyksta Lietuvių Na 
muose net po 3—4 kartus per 
savaitę. Porą kartų pasirodęs 
su trumpesne programa svetim 
taučiams (Massey Hall tauty
bių kavalkados koncerte ir Ea- 
tono auditorijoj Priešbolševiki 
nio Fronto programoje) ir Va
sario 16-tos minėjime lietu
viams, šį kartą ruošiasi plates
nio mąsto koncertui, įvykstan
čiam gegužės 9 d., 7,30 vai. va 
karo Victoria Auditorium. 

DĖMESIO!
Visuomenės patogumui High Parko rajone naujai ati

daryta valymo, prosinimo įmonė.
ATLANTIC CLENERS DYERS & PRESSERS.

Rūbai išprosijami tuojau (palaukus) 
Rūbai priimami ir pristatomi į namus.

Skambinti: MU 2263 
2763 DUNDAS W. TORONTO.

(prie Indian Rd. crs.) 
Savininkas Br. NORKUS.

SŪNŲ IR DUKTERŲ 
25 METŲ SUKAKTUVĖS 

Montrealy buvo atžymėtos va 
kariene, už kurią nariai turėjo 
mokėti po 2,50. Žmonių buvo 
pilna Lenkų salė, jų tarpe —- 
keli dipukai
ŽVĖRYNAS MONTREALY?

Esąs kilęs sumanymas Mont 
realio mieste įsteigti žvėryną, 
bet projektas dar nėra priim
tas.

g Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- 8 
g leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- g

bės, paskolų parūpinimo, cyilinės metrikacijos ir kiti g
& reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- 
it tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- $ 
g pos informacijos.—Lietuvi t interesus gina prityrę spe- g 
g cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose. X 
g UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. $

I JONAS J. JUŠKAĮTIS | 
g 932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

f!

Koncertui talkininkauja sol. B. 
Marijošius ir kiti menininkai. 
Ta pačia proga krikštatėviai — 
visuomenės atstovai suteiks 
naujagimiui ir vardą. Po pro
gramos — linksmoji dalis: šo
kiai, grojant T. L. O. „Trimi
tui“, bufetas su stipresniais ir 
silpnesniais atsigaivinimais, už 
kandžiais ir kt. paįvairinimai. 
Bilietų jau galima gauti „Tul
pės” svetainėje, „Baltic“ resto
rane ir p. Beržinsko krautuvė 
je. Žinoma, jei dar liks, ir prie 
įėjimo. Kaina tik po 1,50 dol., 
kaip koncertui ir šokiams, tik
rai nedidelė. Pasiruoškime 
šiam koncertui, iš anksto, įsi
gydami bilietus ir rezervuoda
mi gegužės mėn. 9 d. (šešta
dienio) vakarą šiai maloniai 
pramgoai. Tuo pačiuu parem- 
sime mūsų plušantį chorą ir 
moraliai ir materialiai. O jis 
to tikrai vertas. Kvietkas.

BIRŽIEČIŲ DĖMESIUI.
Balandžio 25 d., 7 vai. vak. 

visi biržiečiai kviečiami į jau
kų alutį, kuris įvyks Lietuvių 
Namuose. Čia susitikę aptarsi 
me įvairius reikalus.

Iniciatoriai.
ATIDARYTA NAUJA 

VALGYKLA.
Šiomis dienmois atidaryta 

nauja lietuvio Br. Norkaus At 
lantic Cleners rūbų valykla, 
2763 Dundas W, Toronto.

Linkėitna gera sėkmė.
TAUTOS PRIEAUGLIS
Laimingos šeimos suislaukė, 

pp. Maurukai sūnaus, pp. Bra- 
žukai sūnaus, pp. Šarūnai duk
ters, pp. Zelanskai sūnaus, pp. 
Besąsparai dukters.
ŠEŠTADIENINĖS MOKYK

LOS NAUDAI 
ruošiamasis pobūvis, apie ku
rį plačiau skaitykite šiame pus
lapy dedamame skelbime, 
įvyks balandžio 25 d., 7 vai. 
vakaro UNF salėje.

SESERŲ KOTRYNIEČIŲ 
NAMŲ 

pašventinimas įvyksta balan
džio 2 5d., 3 vai. po pietų, o 
bal. 2 6d. 12—6 vai. lankyma-

Dr. A.VALADKA
I GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 Bloor St. W.-Toronto
priima ligonius ir gimdyves 

' šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

g
v

t

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys, Verdune. Teirautis 

telefonu HE 0473.

NEPAPRASTA! H 
50 naujų SPRINGFIELD^ 

matracų iš pertekliaus H 
dirbtuvėse.

Iki $ 39.00 vertės — H 
kaina $ 18.00.

Miegamojo drabužinė $ 
Liuksusinis šaldytuvas 

nepaprastai pigiai.
4693 CHRISTOPHER 

COLUMBUS 
ARNOLD 

MANUFAKTURING 
AGENT.

J. J. E L LIS, Realtor
383 RONCESVELLES AVE., TORONTO, ONT. r

24.1

JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, FARMAS, ^GAZOLINO 
STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

II
 PIRMOJI LIETUVIŲ |

Real Estate įstaiga 1
TORONTE. |

NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA g 
$ VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR g 
i BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO | 

REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE | 
OBLIGACIJOS. g

ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER | 
PASKUTINIUS 25 METUS. |

AL GARBENS - Garbenis |
REAL ESATE and BUSINESS BROKER | 

1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. |

Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543. f


	1953-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1953-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1953-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1953-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1953-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1953-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1953-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1953-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

