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Pasaulinė Įvykių savaite
Korėjos kare sužeistųjų ir Ii 

gonių apsikeitimas atidengė 
naujus komunistų žiaurumo ir 
nežmoniškumo faktus, dėl ku
rių kyla nauja didelė byla.

Mums labai gerai žinoma, 
kodėl Rusija negiąžina kelių 
miliono Antrojo Pasaulinio ka
ro nelaisvių: jie yra išžudyti. 
Dabar tą faktą netiesiogiai pa
tvirtina buvę Kinijos nelaisvė
je grąžintieji Korėjos kare su
žeistieji ir sergantieji.

SUGRAŽINTIEJI KALBA 
APIE BAISIUS KOMUNIS

TŲ ŽIAURUMUS.
Paimtus j nelaisvę JTO jėgų 

karius sovietiniai komunistai 
marina badu. Kol varo j sto
vyklas, visai neduoda kelias die 
nas valgyti. Nusilpusius ir par 
griūvančius kelyje komunistai 
sušaudo. Tokiu būdu yra iš
žudyta apie 2.000 karo belais
vių. Stovyklose komunistai ne 
tiktai prievartauja, reikalauda
mi smerkti savo kilmės kraštus 
ir jų santvarką, bet marina ba 
du, kankina ir nepasiduodan
čius prievartai žudo. Dėl to 
JAV parlamentarų tarpe yra 
susirūpinimas ištirit šią pikta
darybę. Tuo tikslu sudaryta 
speciali komisija. Pasikeitimas 
invalidais vyksta, ir dar paaiš
kės daugiau sovietiniųi pikta
darybių.

Praėjusią savaitę pasibaigė 
NATO posėdžiai, kurie turėjo 
gana dramatiškų momentų.
REALŪS POLITIKAI ŽINO, 

KAD REIKIA STROPIAI
BUDĖTI.

Todėl yra būtinas reikalas gink 
luotis ir ruoštis pasipriešinti 
sovietiniam užpuolimui, nes ko 
munistai doktrinieriškai yra 
nusistatę užvaldyti visą pasau
lį. Bet posėdžiuose Prancū
zijos atstovas Bidault ėmė abe
joti, ar reikalinga Europos ka
riuomenė, nes .girdi, Rusijoje 
kintanti politika. Esą, galimas 
dalykas, kad Rusija pasitenkins 
tuo, ką ji dabar turi ir toliau 
nesiverš. . . Vadinasi, pagal Bi 
dault nuomonę — reikia Rusi
jai atiduoti tai, ką ji turi pasi
grobusi, leisti jai tą suvirškinti, 
o patiems sėdėti ir žiūrėti, kaip 
gerai veikia Rusijos imperializ
mo apetitas ir kaip gerai vei
kia genocidinis Rusijos virški
nimo aparatas, naikinant pa
vergtas tautas ir valstybes. . .

Laimei, kad yra dar realių 
žmonių, kurie toliau mato, ne
gu tokia žliba Bidault akis.
KADA PRANCŪZAI BIJO 
VOKIEČIŲ, TAI RUSIJAI 

REIKIA UŽLEISTI... 
VISAS PASAULIS...

Bidault sako, kad jeigu bus nu 
sistatymas sudaryti Europai 
ginti kariuomenę, tai turės bū
ti leista ir Vokietijai apsigink
luoti. . . O tai jau prancūzams 
baugu. Dulles į tai pareiškė: 
reikia patvirtinti Europos sau
gumo bendruomenės susitari
mus ir reikia budėti! Jeigu to 
nenorima, tai Amerika Europos 
nerems ir ji bus palikta pati

BROLIAI MOTUZAI

DU SVARBUS
B B

pranešimai:
Andrius Kuprevičius

sau, o tokią Rusija tuojau su
doros. . . Šie žodžiai paveikė 
ir prancūzus. . .

Deja, ir Vokietijoje yra arti 
regių ir doktrinierių, todėl nors 
Adenaueris daro visa, kad mi
nėtieji susitarimai būtų patvir 
tinti, bet ir ten dar tiriamas. . . 
jų suderinimas su V. Vokieti
jos įstatymais. . .

Tuo tarpu
POSTALININĖ RUSIJA 

MANEVRUOJA VIDUJE IR
UŽSIENIŲ ATŽVILGIU.
Stalinas jau numaskuotas ir 

jo valdymo sistema oficialiai 
paneigta. Bet naujieji valdovai 
įstatymus bando sau priderinti. 
Yra net prielaidų, kad jie Sta
liną pribaigė. Tam yra daug 
pagrindo. Po Stalino mirties 
dingo kaip į vandenį Stalino ar 
tirniausis bendradarbis A. Po- 
skriobyšev, kuris tik vasario 
mėn. buvo perrinktas į Pol.t- 
biurą. Jis žinojo visus Stalino 
planus, o šiuose buvo numaty
tas „generalinis valymas“, ku
ris turėjęs paliesti ir Malenko- 
vą su Berija. Tai prileidžiama, 
kad šie, turėdami savo ranko
se dabar jau išteisintus 15 gy
dytojų, ir pasirūpinę Staliną 
pribaigti. Faktas neginčija
mas, kad Stalinas vieną po ki
to likvidavo eilę NKVD vyriau 
siu budeliui (Ježovą, Jagodą ir 
kt.), tai ir Berijai kito kelio ne 
buvo. Bet Berija — gruzinas 
ir, matyt, kytresnis už Stali
ną. . . Kai dabar dingo Poskrio 
byševas, kuris viską žinojo, ką 
tiktai Stalinas planavo, tai šis 
faktas sukėlė neatspėjamą sen
saciją.

MČARTHURAS IŠKĖLĖ
LABAI REALIĄ MINTĮ.

Ji nepaprastai nepatinka Ang
lijai ir Prancūzijai. McArthu- 
ras sako, kad metas dabar pa
spausti Kiniją ir ją atjungti 
nuo Rusijos, o, gal, ir pačią Ru 
siją tuo priversti pildyti tai, 
kas iš to bus pareikalauta, 
kaip sako Dulles. Tai tikrai 
sveika mintis. McArthuras 
šiuo kartu, atrodo, visai realiai 
protaująs. Nėra abejojimų, 
kad dabar pats metas būtų tai
kiu būdu susitvarkyti su Rusija 
ir atlaisvinti jos pagrobtas tau 
tas ir valstybes, Rusija dabar 
tokius reikalavimus išpildytų 
tikriausiai. Tai būtų jau rim
tas ėjimas į pastovią taiką ir pa 
dėtų pačiai Rusijai tvarkytis 
viduje.

Beje, po NATO posėdžiui dar 
tarėsi Dulle, Bidault, Edenas.

Pasibaigė ir Jungtinių Tautų 
Organizacijos pilnaties posė
džiai, kurie dar kartą išryški
no, priešingai Stalino ir kitų 
komunistų teigimams, kad ka
pitalistinis ir komunistinis pa
saulis gali sugyventi, jog 
DEMOKRATINIS PASAU
LIS NIEKO BENDRA SU 

KOMUNISTINE DIKTATO 
RA NETURI.

Vienoje pusėje yra visas pa
saulis, o kitoje komunistinis. 
Kai dabar Rusijos nauji dikta-

Tautos Fondo atstovybės Kanadoje Hamiltono skyrius dabar mini dvejų metų savo veik 
los sukaktuves. Atvaizde dabartinė TF skyriaus valdyba (iš kairės sėdi) : M. Lazdutis, 
O. Čcrskutė, J. Giedraitis, A. Patamsis, (stovi) V. Kazlauskas, K. Baronas, Stasys Bak
šys (skyriaus pirmininkas), B. Aselskis ir V. Urbaitis. Tai yra veikliausis Tautos Fon
do skyrius visoje Kanadoje. Šis skyrius lietuviui skaitlingumu būdamas tiktai trečioje vie 
toje, yra pirmasis visoje Kanadoje aukų didumu, kas parodo ne tiktai TF atstovybės Ha
miltone veiklumą, bet ir Hamiltono lietuvių duosnumą bei pasiaukojimą Lietuvos laisvės 
reikalams. Apie skyriaus sukaktuves plačiau skaitykite paskutiniame šio numerio 

puslapyje.

toriai pakartojo „taikos“ parclš 
kimus, o į Laoso valstybę pada 
rė naują įsiveržimą, tai panei
gia bet kokius žodinius pareiš
kimus, nes darbai rodo prie
šinga.

Laoso valstybės užpuolimas 
rodo naują blogą vaizdą: Vals
tybė užpulta, o JTO nieku ne
reaguoja. Todėl komunistams 
yra lengva grobti šalį po ša
lies, valstybę po valstybės, nes 
jiems JTO nesipriešina. JTO 
nariui, tokiu būdu galima būti 
agresorium, ir niekas dėlto jam 
realių priekaištų ir pasiprieši
nimo nerodo. . . Šia prasme bur 
žuazinis pasaulis eina į sūnyki 
mą. Tiktai reali demokratija 
galėtų pasipriešinti, kaip tai 
pastebima dabar Kuboje (pui
kiai jos atstovas Dr. E. Nunez- 
-Portuondo pasisakė JTO pil
naty, kartojęs Lietuvos nelai
mės pavyzdį). Prie progos, J 
TO pasisakė už komisiją tirti 
sovietinius kaltinimus Korėjos 
kare, bet Rusijai pasiprieši
nus. . . nutarimas lieka nevyk
domas.

Mums įdomu, kad 
PREZIDENTAS EIZENCHO 
WERIS PASIŪLĖ AMERI
KAI PRISIDĖTI PRIE ŠV.

LAURYNO PERKASŲ 
KASIMO.

Dabar JAV sudaroma tam 
reikalui komisija. Šio klausi
mo išjudinimas yra labai svar
bus. Jis bvou jau apmarintas.

Į KARALIENĖS ELZBIE
TOS KARŪNAVIMA JAU 

RENKASI PUBLIKA.
Jau nuvyko, aplankęs Kana

dą (Montreal}) Japonijos prin 
cas - sosto įpėdinis, Malajų ša 
chas net su trim šauniausiom 

1. BROLIŲ MOTUZŲ FILMAI MONTREALY. Gežužės 9 ir 10 dienomis Montrea
lio ir apylinkių lietuviai gauna progą PAMATYTI SAVO IŠSILGTĄJĄ TĖVYNĘ LIE
TUVĄ ir pagyventi jos laukuose ir pievose, su pjovėjais, artojais, šiariapjūtėje, rugiapjū
tėje, pasilinksminti vestuvėse, paritinėti Velykose kiaušinius, pažūklauti, aplankyti jomar 
kus, atlaidus, pamedžioti Lietuvos miškuose ir lapkuose, pažvejoti Lietuvos ežeruose, upė 
se, pasižiūrėti žirgų lenktynių ant ilgo Sartų ežero ledo Dusetose, pakvėpuoti žydinčių 
Lietuvos pievų ir kvapiu Lietuvos miškų ir girių oru... Be to, PAMATYTI IR SPALVI 
NĮ LIETUVOS PAŠTO ŽENKLŲ filmą ir pasižiūrėti Amerikos lietuvių parodų ir Lietu
vių dienų. Tai vis naujai padaryti ir mūsų NEMATYTI FILMAI. Nepraleiskime retos 
progos. Visa tai bus gegužės 9 ir 10 dienomis Aušros Vartų salėje, 377 Willibrord Ave, 
Verdune.
2. PIANISTO A. KUPREVIČIAUS KONCERTAS. Gegužės 17 dieną, sekmadienį, 7 va 
landa vakaro Montrealy, Plateau salėje, bus vienintelis pa-sižymėjusio PASAULINIO 
MASTO LIETUVIO PIANISTO ANDRIAUS KUPREVIČIAUS koncertas. Pianistas 
Pietų ir Šiaurės Amerkose turėjo nepaprastą pasisekimą. Didžioji New Yorko spauda jį 
ypatingai augštai įvertino. Čikagoje jis turėjo net du koncertus, kuriuose atsilankė po 
3.000 publikos. Nepraleiskime progos neišgudę šo žymiojo mūsų pianisto, vienintelio pla
čiai koncertuojančio Amerikoje ir Europoje. SEKITE PRANEŠIMUS APIE KON

CERTĄ SPAUDOJE.

savo geremo pačiom. . . Jau 
pasiruošę vykti ir kitų valsty
bių atstovai.
DERYBOS DĖL PALIAUBŲ 

KORĖJOJE VĖL 
NUTRŪKO,

nes komunistai neturį nurody
mų iš Maskvos. Jie paprašė pa 
sitarimus atidėti iki antradie
nio.

— Popiežius pripažįsta Ge
gužės 1 dieną darbininkų šven
te, ir kadangi šiemet ji išpuo
la penktadienį, tai popiežius 
leido tą dieną valgyti su mesa.

— Jordano ir Izraelio pasie 
ny įvyko susisaudymas. Jeru
zalėj yra sužeistų.

— Anglijos karo įstaigos 
įspėjusios grąžintus iš komu
nistų nelaisvės, kad jie nepa
sakotų nieko bloga apie komu 
nistus ir elgseną su nelais- 
viais...

— Pranešama, kad Malenko 
vo petkomas amnestavęs ir ke
lis lietuvius.

— Amerikos Tarptautinių 
rūmų taryba pasiūlė palaips
niui mažinti muitus ligi jie vi
sai bus panaikinti.

— JAV demokratLi partijos 
žmonės randa, kad JAV demo
kratų viltys laimėti sekančius 
rinkimus didėjančios, nes žmo
nių masėse nepasitenkinimas 
respublikonų valdymu kyląs 
kasdien.

— Gegužės 15 Amerika iš
bandys atominę artileriją.

— Atlanto pakto valstybių 
kariuomenitĮ manevruose ge
gužės mėnesį bus parodyta, 
kaip reikia panaudoti kare 
atominius ginklus.

— Montrealy lankėsi Mont- 
gomeris.

lNADA tęsia savo tai 
KOS METO ATOMINĮ 

IŠSIVYSTYMĄ
Gynybos gamybos ministe- 

ris C. D. Howe pareiškė, kad 
Kanada yra išleidusi iki dabar 
60 milionų dolerių savo atomi
nei programai. Trečioji krašto 
atominė atsarga, NRU, yra da
bar sudaroma ir kainuos maž
daug 30 milionų dolerių, o ant 
roji, NRX, kuri neseniai suge
do, dabar taisoma.

Mr. Howe sakė, kad reikia 
pastatyti dar ketvirtą atsargą, 
jei Kanada nori pradėti atomi
nės energijos komerciniam pri
taikymui bandymus. Jis turi 
vilčių, kad kokia nors kompa
nija, ar tai būtų privati arba 
visuomenei priklausanti, dalin
sis su federaline vyriausybe iš 
sivystymo išlaidomis. Buvo 
spėjama, kad ketvirtoji atsar
ga kainuotų 100 milionų dol., 
bet Mr. H(owe pareiškė, kad iš 
laidos nebus tokios didelės.

Jungt. Valstybėse buvo ap
skaičiuota, kad galima gaminti 
elektros energiją iš atominės 
atsargos už tokią pat kainą, 
kaip dabar paprastai gamina
ma. Žinoma, šios gamybos pa
laikymui reikalinga rinka, ku
rioje būtų galima parduoti ato 
minti šalutinį gaminį plutoniju 
mą, kurs dengtų veikimo išlai 
das. (CS).

TAUTŲ PASIRODYMAS 
FORUME

Kasmet Neo-Kanadiečių or
ganizacija Montrealy ruošia 
tautybių pasirodymus. Ir šie
met, bal. 24 d., Montrealio kar 
dinolo J. E. Leger garbei, buvo 
suruoštas tautų pasirodymas 
Forumo salėje, kuri sutraukė

PLB KANADOS APY 
LINKIŲ VALDYBOMS.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės apylinkių pirmininkų su 
važiavimas beveik vienbalsiai 
pasisakė už technišką išjungi
mą renkant pinigus, kurie pio- 
centualiai priklausytų Tautos 
Fondui nuo kitų pinigų. Kana 
dos Krašto Taryba nustatė so 
lidarumo mokesčio į metus 6 
dol. Tautos Fondui priklauso 
pagal PLB statutą solidarumo 
mokesčio 40 proc. Taigi išeitų, 
kad 2,40 dol. iš 6 dol. priklau
so Tautos Fondui, kurie turėtų 
būti surenkami pačių Tautos 
Fondo atstovybių. Kiti 60% 
t. y. 3,60 dol., kurių 90 centų 
eina švietimo reikalams, 1,35 
dol. — apylinkės reikalams ir 
1,35 Krašto Valdybos reika
lams turėtų būti surenkami 
pačių apylinkių vaidybų.

Krašto Valdyba, apsvarsčiu
si šitą apylinkių pirmininkų pa 
sisakymą, randa, kad solidaru
mo mokesčio išrinkimo būdas 
yra daugiau techniškos reikš
mės reikalas, ir tociėl nutai e 
pritarti šiai nuomonei ir soli
darumo mokesčio rinkimą su
skaldyti : tas, kas priklauso T. 
Fondui, renka Tautos Fondo 
Atstovybė, visą kitą renka apy 
linkių Valdybos.

Iš Surinkto ligi šiol solida
rumo mokesčio apylinkės Vai 
dybos 40 % atskaito ir persiun 
čia Tautos Fondo Atstovybei 
Kanadoje arba perduoda vie
tos Tautos Fondo Atstovybei.

Antras aiškus apylinkių pir
mininkų pasisakymas buvo, 
kad solidarumo mokestį reikia 
skaityti pradedant nuo 1935 
metų sausio mėn.

Krašto Tarybos priimtas biu 
džetas skaitomas nuo rugsėjo 
mėn. 1 d. Kr. Valdyba neturi 
galios pakeisti Tarybos nutari
mo, bet turėdama galvoje, kad 
ligi šiol nė viena apylinkė šito 
mokesčio neišrinko, bent Kraš
to Valdybai nei vieno cento ne 
prisiuntė; antra, kad dauguma 
apylinkių persiorganizavo iš 
LOKų tik pačioj pabaigoj per 
eitų metų, taigi rinkti iš nesa
mų narių už praeitą laiką ne
būtų jokios racijos, trečia, at
siskaitymas kalendoriniais me
tais yra ir patogesnis ir supran 
tamesnis, Kr. Valdyba yra pri
versta sutikti su faktina padė
timi ir skaitytis, kad solidaru 
mo mokestis bus skaičiuojamas 
kalendoriniais metais.

Todėl dabar ir prašome Apy 
linkių Valdybas mokesčių rei
kalu pradėti judėti:

a) pasirūpinti kuo greičiau 
įsteigti vietos Tautos Fondo 
atstovybę, pasiunčiant reikalin
gą skaičių kandidatų Tautos 
Fondo Atstovybei Kanadoje, 
kuri pati pasirinks ir juos tvir
tins ;

b) pradėti visai rimtai rikti 
kitą dalį solidarumo mokesčio;

c) siųsti Krašto Valdybai 
ir švietimo reikalams priklau
santį procentą.

d) pinigus siųsti adresu: J. 
R. Simanavičius, 994 Dundas 
St. WToronto, Ont.

Inž. J. Sližys 
J. R. Simanavičius

apie 15.000 asmenų. Visą va
karą vedė Neo-Kanadiečių or
ganizacijos direktorius R. Gau 
thier. Žodį tarė šios organiza 
cijos pirmininkas prelatas R. 
Drouin, o visą iškilmę užbaigė 
savo žodžiu Kardinolas.

Šiame pasirodyme dalyvavo: 
graikai, negrai, vengrai, japo
nai, Quebeko folklorininkai, 
italai, lietuviai, čekai, latviai, 
slovakai, vokiečiai, Ukrainai ir 
bretonai.

Pasirodymas buvo įdomus, 
tiktai nepakankamai paruoštas 
ir nepakankamai surepetuotas, 
todėl ad hoc jis teko tvarkyti,

Nukelta į 10 puslapį.
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„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SKELBIA TAI, KO 

NESKELBIA „LAISVĖ“, „VILNIS“ IR 
„LIAUDIES BALSAS“.

INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada 

Telefonas: HEmlock 7920.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos”

Prenumerata metams:
Kanadoje ............ $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $5.50
Visur kitur.................... $ 6.00
Teksto eilutė .......... et. 0.15

Yearly Subscription Rates:
Canada .........................$ 5.00
America & S. Amerika $ 5.50
Other Contries.......... $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . $ 1.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakcija gavo Rusijos okupuo 
tos Lietuvos laikraščių. Juose 
mums daug įdomaus. Nuo šio 
numerio skelbsime ištraukas iš 
Vilniuje komunistų leidžiamos 
„Tiesos“, kuri yra Maskvos ofi 
ciozas Lietuvoje.

Kaip žinoma, Amerikos ir 
Kanados lietuvių komunistų 
laikraščiai „Laisvė“, „Vilnis“ir 
„Liaudies Balsas“ kiekviename 
numery deda ištraukas iš komu 
nistių spaudos. Bet suminėtie 
ji laikraščiai duoda tiktai „ge
ras“ žinias. O mes duosime ir 
tas, anot jų, „geras“ žinias ir 
tas, kurios mūsų komunistams

tinku tinkuoti sienas langų an 
gose.

Drg. Kutenkovas paaiškino, 
kad tokiu atveju sauso tinko 
plokštė atitinkamai supjausto
ma. Čia pat jis parodė, kap tai 
daroma. j

— O kuo mes supjaustysi- 
me tinko plokštę?, Juk pjūklo 
neturime...

Stovėdamas stebėtojų būry
je, Vilniaus statybos tresto 
vyr. inžinierius drg. Tinovskis 
pats savo akimis pamatė, kokia 
silpna darbo organizacija yra 
tresto vykdomose statybose, 
kur paprastai trūksta net pa
prasčiausių įrankių.

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Oider'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
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Del Kanados Lietuvių 
Tarybos veiklos

Kanados Lietuvių Centro 
Taryba, remadamasi Kanados 
Lietuvių Tarybos Konstituci
jos 1-ju straipsniu ir turėdama 
prieš akis savo veiklos uždavi
nius, o taipgi šiuo metu esamas 
sąlygas bei vadovaudamasi tik 
ra lietuvių tautos meile, giliu 
supratimu vienigos kovos dėl 
Lietuvos laisvės būtinybe ir 
tauriuoju demokratiškumu, nu 
tarė tolimesnę savo veiklą.

Kanados Lietuvių Taryba di 
džiausiu Lietuvių tautos skaus 
mų sūkury gimusi, dėka geriau 
siu tautos sūnų ir dukrų, iš 
seniau likimo nublokštų į Ka
nados plotus ir pasiėmusių di
delę ir atsakingą naštą gelbėti 
nelaimėn patekusią savo tau
tą ir Lietuvos valstybę, pate
kusią į kryžiaus kelius, — ei
dama nuo pat savo susidarymo 
pradžios gražiais Tėvynės mei
lės ir jos vedamos dėl laisvės 
žiaurios kovos keliais, su di
džiausiu pasišventimu ir pasi
aukojimu, nėra abejonės, tuo 
keliu eis ir toliau iki galutinio 
laimėjimo, nes kaip pats gyve
nimas parodė, jis yra tikrai tei 
singas ir galįs duoti geriausių 
vaisių.

Šių teigimų teisingumą pa
tvirtina Kanados Lietuvių Ta
rybos ir jos Centro Tarybos nu 
veiktieji darbai, kurių bent 
svarbesnieji čia suminimi.

KLCT leidžia savaitraštį 
„Nepriklausoma Lietuva“, ku
ris Kanados lietuvių apjungime 
ir kovoje dėl Lietuvos išlaisvi
nimo yra atlikęs neįkainojamą 
darbą.

KLCT, prašoma VLIKo, 
viena pirmųjų įsteigė Kana
dos Tautos Fondą, kuriame ir 
šiandien vadovauja jos išrinkti 
du nariai. Apie TF veiklą liu
dija faktas, kad neseniai VLI- 
Kui buvo pasiųsta 14.000 dole
rių Tėvynės vadavimo reika
lams.

KLCT pastangomis lietuvių 
tremtiniams Vokietijoje ir ki
tur buvo sudarytos sąlygos emi 
gruoti kanadon. Taipogi jos 
ir jos narių buvo sušelpta trem
tinių, ligonių ir senelių Vokie 
tijoje ir kitur.

KLCT visuomet gyvai reaga 
vo į kiekvieną svarbesnį poli
tinį įvykį ir kiekvienu tokiu

momentu reagavo memorandu
mais ir kitokiais pareiškimais.

KLCT buvo ruošiami Lietu
vos Nepriklausomybės, lietuvių 
persekiojimo faktų minėjimai 
ir kita.

KLCT, giliai suprasdama 
vienybės reikšmę ir siekdama 
apjungti visus Kanadoje gyve
nančius lietuvius, dar 1949 me
tais kovo mėnesį sušaukė Mont 
realy Kanados Lietuvių Seimą, 
kuris tačiau nejaučiančių atsa
komybės asmenų buvo bando
mas išardyti, o nepasisekus, jų 
pačių apleistas, atsisakius vie
nybės dėl siaurų savo partijos 
tikslų.

KLCT, apgailestaudama 
šiuos nemalonius faktus ir siek 
dama visų Kanados lietuvių vie 
nybės, pirmoji ėmėsi iniciaty
vos organizuoti Kanadoje Lie
tuvių Bendruomenę pagal VLI 
Ko paskelbtąjį statutą, tačiau 
ir čia vėl atsirado asmenų, ku
rie tą siekimą trukdė ir prive
dė prie to, kad KLB-nės rinki
muose tedalyvavo tiktai mažu 
ma visų Kanadoje esančių lie
tuvių. Neminint čia, dėl šven
tos ramybės, kitų nedemokra
tiškų pasireiškimų, KLB Tary 
ba nepasisakė opiaisiais lie
tuvių tautai klausimais, nors 
KLB-LOKas tą buvo pasiūlęs 
dienotvarke. Yra ir daugiau 
stambių trūkumų ir stagnaci
jos faktų, o ypač svarbus fak
tas, jog nepadaryta žygių ap
jungti visus Kanados lietuvius, 
nepadaryta žygių apjungti vi
sas Kanados lietuvių organiza 
cijas. Dėl to visuomenėje reiš 
kiasi atšalimas. Dėl to nuken
tės ne tiktai kovos dėl Lietuvos 
laisvinimo vieningumas, bet 
yra kitų neigiamų padarinių.

Akivaizdoje viso to, kas su
minėta, KLCT randa, kad jos 
vedamoji veiklos linija yra re
ali, etisinga, demokratiška ir 
tolerantiška. Jos tikslas yra 
suvienyti kuo daugiausia Ka
nados lietuvių bendriems tau
tos ir Tėvynės tikslams siekti, 
daugiausia lietuvių sujungti 
Lietuvių tautos laisvės ir Lie 
tuvos valstybės išlaisvinimo 
tikslams ir uždaviniams, — to 
dėl ir skelbia konkrečių darbų 
planą, kurį gauna visi Kanados 
Lietuvių Tarybos skyriai.

atrodo „blogos“ ir jie jų ne
skelbia. O tų „blogųjų“ žinių 
„Tiesoje“ yra daug daugiau, 
negu „gerųjų“.

Štai eilė ištraukų.
„TIESA“ 1953 m. kovo 3 d. 

52(3035) nr., atvaizdu papuš- 
tame straipsnyje — „Gerinti 
darbo organizavimą statybose“
— rašo:

„Vakar drg. Kutenkovas ap 
lankė eilę Vilniaus statybų. 
Atvykęs į Vilniaus universiteto 
bendrabučių statybą, drg. Ku
tenkovas atkreipė dėmseį į blo 
gą tinkuotojų darbo organiza
vimą. Tinkuotojams, kurie dir
ba namo sparne, skiedinys me
chanizuotu būdu paduodamas 
netiesiog į darbo vietą, bet į pa 
talpą, esančią apie 20 metrų 
nuo tinkuotojų. Skiedinį ten
ka vežioti karukais iki darbo 
vietos. Drg. Kutenkovas pa
klausė, kodėl taip daroma.

— Neturime pakankamai dė 
žiu, į kurias galėtume išpilstyti 
skiedinį, — atsakė pagalbinė 
darbininkė drg. Svidinskaitė, 
veždama eilinį skiedinio karutį.
— Mes visuomet taip dirba
me. ..

Drg. Kutenkovas paaiškino, 
kad Maskvos statybose tinkuo
tojai kiekvienoje darbo vietoje 
turi tiek.dėžių, kad būtų pakan 
karna skiedinio atsarga net ir 
tuo atveju, jeigu tinkavimo ag 
regatas sustotų. Tokias lenti
nes dėžes yra lengva pasiga
minti bet kurioje statyboje.

Pastaruoju metu Vilniaus 
statybose pradėta plačiau nau 
doti sausąjį tinką. Tai labai pa
spartina statybos darbus. To 
dėl vilniečiai labai domėjosi, 
kaip dirba su sausuoju tinku 
drg. Kutenkovo brigada, ir 
ypatingai, kaip reikia sausuoju

Po to drg. Kutenkovas apsi 
lankė gyvenamo namo staty
boje Komunarų gt. Jis paklau 
sė, kodėl tinkavimo darbai čia 
atliekami rankiniu būdu, tuo 
tarpu kai statyboje yra tinka
vimo agregatas.

— Mes praeitais metais sėk
mingai tinkavome su agregatu,
— pareiškė tinkuotojas drg. 
Bražinskas. — Tačiau šiemet 
mes neturime suspaustam orui 
paduoti žarnos, kurią paėmė 
Statybos ministerija ir nežinia 
kur nudėjo.. . Dabar mes ag
regatą naudojame tik skiedi
niui paduoti į viršutinius augš- 
tus.

— Blogai, maža tvarkos jū
sų statyboje, — sako drg. Ku
tenkovas.

— Štai, — toliau sako jis,
— guli suversti į vieną krūvą 
ir gipsas, ir pakulos, ir tolis, 
čia pat pridrabstyta šlapio skie 
dinio. Aišku, kad didelė šių 
medžiagų dalis pateks į šiukš
lyną. Netaupoma ii- darbo jė
ga. Prie skiedinio agregato 
dirba ir 4 darbininkės. Tuo 
metu tą darbą lengvai galėtų 
atlikti viena darbininkė, jei 
tinko skiedinio maišytuvas bū
tų pakeltas bent vienu metru 
augščiau. Tada skiedinys tie
siog loviu patektų į siurblius. 
Jau šie pavyzdžiai ryškiai pa
rodo, kad darbas organizuoja
mas statyboje blogai.

Apsilankęs dar keliose Sta
tybos tresto Nr. 1 vykdomose 
statybose, drg. Kutenkovas pa
stebėjo, kad Vilniuje yra ge
rų tinkavimo meistrų, tačiau 
jiems nesudaromos tinkamos 
darbo sąlygos, nesirūpinama 
geresniu darbo organizavimu, 
neperteikiamas priešakinių dar 
binikų patyrimas.“

LIETUVIO DIENA KANADOJE.
Gyvendamas okupuotame 

Vilniuje, kasmet laukdavau 
Sekminių švenčių. Ir ne tik 
aš, bet jų laukdavo visi Vil
niaus krašto lietuviai, kadangi 
tą dieną, be jokių prašymų pas 
„dievaičius“ vaivadas sponta
niškai galėdavome suplaukti į 
amžinąją sostinę Vilnių, kur 
šalia religinių motyvų, paslėp
ti buvo ir tautiniai.

Sekminėse šv. Mykalojaus 
lietuvių parapijos eisena į Vil
niaus Kalvarijas. Ir sutraukda 
vo tos šventės 30—440 tūkst. 
lietuvių, nuo Drujos iki Suval
kų, nuo Maišiogalos iki Molo-

nijos, laisvu gyvenimu.
Ir kai viename KLB Hamil

tono valdybos posėdyje buvo 
iškeltas sumanymas surengti 
Lietuvio Dieną Kanadoje, ir 
šis sumanymas gavo pritarimą 
pirmininkų suvažiavime Toron 
te, tikiu, kad nudžiugs visi lie
tuviai, plačiai išsisklaidę po šį, 
svetingą (nepažįstantį pries- 
paudų ar tautinių persekioji
mų) kraštą. Gyvename čia iš
sklaidyti didžiuliame krašte. 
O L D Kanadoje tikslas bū
tų — kartą metuose suburti vi
sus Kanados lietuvius į vieną 
vietą, ydant jie pasijustų esą

įvykiais, susitikimas su pažįsta 
mias ir giminėmis. Tačiau vy
riausias tikslas būtų, tai tokia
me masiniame suvažiavime, pa 
sijutimas esant vienos bendros 
tautos nariais. O krašto gyven 
tojų atžvilgiu LD uždavinys 
būtų:

a) propaganda vietos spau
doje apie šventės rengimą;

b) talpinimas straipsnių 
apie lietuvių tautos praeitį, ver 
gijos laikus, nepriklausomybės 
gyvenimą ir dabarties trage
diją ;

c) garbės komiteto sudary
mas iš įtakingų krašto (ir vie
tos miesto) asmenų;

d) išleidimas trumpo propa 
gandinio leidinio apie Lietuvą;

e) vieša demonstracija mies 
te, žygiuojant su vėliavomis ir 
tautiniais rūbais miesto gatvė
mis į stadioną;

f) kuo didžiausias įtrauki
mas krašto gyventojų į LDK 
siunčiant kvietimus organizaci
joms, įtakingiems asmenims, 
darbovietėms ir tt.

Kaip LD Kanadoje numato
ma pravesti Hamiltone?

Šeštadienį, t. y. rugpjūčio 
1* d. išsirikiuojama tautiškai pa 
sirėdžius, vėliavomis ir visais 
Kanados apylinkių vietovių už 
rašais, pražygiavimui (Dun-

durn, Main, Locke Str.) į sta
dioną, papuoštą Kanados ir Lie 
tuvos vėliavomis (vėliavų 
miškas?!), kur po oficialios da 
lies (sveikinimų, kalbų ir tt.) 
sektų tautiniai šokiai, chorų pa 
sirodymai, užbaigiant šventę 
prie prožektorių šviesos jungti 
niais tautiniais šokiais visų apy 
linkių tautinių šokių grupių 
(„malūnas?!“) ir jungtiniu 
Montrealio, Toronto ir Hamil
tono choru.

Rytą (iki pietų) stadione bū 
tų pravesta lengvoji atletika ir 
krepšinis.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
prie Hamiltono įvyktų bendra 
gegužinė.

Tai yra tik provizorinis Ha 
miltono valdybos planas. Lai
ko nedaug, tik trys mėnesiai. 
Šiam mūsų tautos reprezentaci 
niam reikalui turėtų prisidėti 
visos Kanados apylinkės, pa
siųsdamos savo pageidavimus 
Hamiltono valdybai, arba pa
skiri asmenys, gvildendami šį 
klausimą spaudoje, pateikdami 
savo' sumanymus ir pageidavi
mus.

O dirbdami bendromis jėgo 
mis, būkime tikri, kad rugpjū
čio 1—2 dd. Hamiltonas savo 
pastogėn sutrauks visus Kana 
dos lietuvius! Kbr.

būrio New Yorko skyrius mi
nėjo savo 3 ir sambūrio 7 me
tų sukaktį. Minėjimas įvyko 
Grand Paradise salėse Brook- 
lyne.

Ši neilgo amžiaus sukaktis 
smabūriui yra reikšminga, nes 
per tą laiką sambūris, galima 
sakyti, du kartus gimė ir du 
kartus apgynė savo egzistenci
ją. Šviesa įsikūrė 1946 m. Eu
ropoje, Vakarų Vokietijoje. 
Tai sambūrio pirmoji gimimo 
data. Pastebėsim, kad sambų 
ris nuo įsisteigimo iki emigra 
cijos iš Europos į užjūrius, ou 
vo grynai akademinis — lietu
vių akademinio jaunimo lais
vuose Vakaruose organizaci
ja. Nenutraukti sambūrio veik 
lai: kad jis, išsikėlęs iš Euro
pos į kitus kontinentus, tuojau 
galėtų pradėti darbą, 1949 m. 
visuotinio sambūrio skyrių ats
tovų suvažiavimo Tiubingene 
nutarimu, sambūris buvo pa
vadintas — Kultūriniu Sambų 
riu Šviesa, šį žingsnį padaryti, 
atsisakyti grynai akademinio 
organizacijos pobūdžio vertė 
emigracinės aplinkybės: pir
maisiais įsikūrimo metais, iš
emigravus į užjūrius, sambū
ris nesitikėjo turėti aktyviai 
universitetuose studijuojančio 
jaunimo.

Išemigravus sambūriui iš Eu 
ropos ir jo nariams pasklidus 
po vakarų hemisferos konti
nentą, prasidėjo sunkus orga
nizacinis darbas — sambūrio 
skyrių atkūrimas ir naujųjų sky 
rių steigimas New Yorke, Či
kagoje, Toronte, Buenos Ai
res, Sydnėjuj, Melbourne, Ade 
laidėj. kur buvo bent kiek su
sibūrę šviesiečių, atsikūrė pir
mieji sambūrio skyriai, kurie 
šiuo metu jau veikia kaip sam
būrio organizaciniai vienetai. 
Tai antroji sambūrio gimimo 
data.

Yra didžiulis skirtumas tarp 
tų reakcijų ir nuotaikų, kokio
mis sambūris buvo sutiktas Va 
karų Europoj 1946 m., žen
giant jam pirmuosius žings
nius, ir tarp šių dienų lietuvių 
įvairiasrovės visuomenės nuo
taikų, sambūriui atkuriant savo 
organizaciją. Tada sambūris 
buvo sutiktas pasipiktinimo 
šauksmais ir organizuoto šmeiž 
to atakomis. Sambūrį puolė 
įvairių lietuviškų partjų senie
ji ar per anksti pasenę politi
kieriai, nesugebėję nieko pa
miršti ir nieko naujo išmokti. 
Sambūris buvo apšauktas vie
nybės ardytoju, marksizmo bei 
nichilizmo skleidėju, krikščio
niškos moralės bei Katalikų 
bažnyčios autoriteto niekinto 
ju. Ypač, smarkiai sambūrį 
puolė tie, kurie teigia, kad žmo 
gų priglušinus dogma, galima 
jį padaryti paklusniu šioje že- 
mėže ir laimingu pomirtinia
me gyvenime. Šie visi iš pirš
to išlaužti kaltinimai nuo sam
būrio atšoko, kaip žirniai nuo 
sienos. Jie tik pabrėžė sambū 
rio jaunatvišką šviežumą, jo 
organizacijos idėjinių pagrni- 
dų naujumą, jo tikslų ir sieki
mų veržlumą. Sambūrio stai
gus išplėtimas tai patvirtina.

dečno su tautiškais moteriškais 
— dzūkiškais, suvalkietiškais, 
švenčioniškiais rūbais. O ka
da išsirikiuodavo eisena ir Vii 
niaus, Vokiečių gatvėmis 
traukdavo Žaliojo Tilto pusėn, 
atrodė, kad jos krūtinės nepa- 
būgs skaudžių policijos smū
gių, nei šautuvų buožių.

Ir tomis istorinėmis dieno
mis, eidamas senelio Vilniaus 
gatvėmis, matydavai tik mielus 
lietuviškus veidus, girdėdavai 
tarpe kolonistų lenkų, gražiąją 
lietuvių kalbą, pasijusdavai bū 
damas neatskiriama tos tautos 
dalimi, kurios broliai ir sesės 
gyvena tik už demarkacijos li-

broliai ir sesės, vienos tauaos, 
neatplėšiamos nuo bendro tau
tos kamieno.

Lietuvio Dienai Kanadoje 
Hamiltono Valdyba jau prade 
jo ruoštis.

LD Kanadoje būtų rengia
ma kiekvienais metais, vasaros 
metu, vis kitoje apylinkėje. Ha
miltono valdyba, šiais metais 
numato rugpjūčio 1—2 dd., ka 
dangi pirmadienis (rugpjūčio 
3 d.) yra laisvas nuo darbo. Jos 
tikslas būtų —• asmeniškas ry 
šio palaikymas visų Kanados 
lietuvių (ne per atstovus), 
bendravimas kartu nors keletą 
dienų, pasidalinimas gyvenimo
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pasikeitusios.
New Yorko skyrius, švęsda

mas pradžioje minėtas sukak
tis, supažindino plačiąją New 
Yorko lietuvių visuomenę su 
sambūrio idėjiniais pagrindais, 
uždaviniais ir siekimais.

Minėjimą atidarė ir jo oficia 
liąją dalį pravedė New Yorko 
Šviesos sk. pirm. kol. A. Dau
nys. Minėjimo akto prezidiu
mą sudarė Lietuvos Generali
nis konsulas p. Budrys, p. De- 
venienė, prof. Kanauka, p. Si
dzikauskas, Liet. Studentų Są
jungos New Yorko sk. atstovas 
col. Banys ir Šviesos sambūrio 
vyr. valdybos pirmininkas col. 
V. Pitkunigis.

Sveikinimų kalbose sambū
riui linkėta sėkmingai veikti 
siekiant užsibrėžtų tikslų, dau
giau dėmesio kreipti į lietuvių 
politinę veiklą, šviesiečius pasi 
daryti savo profesijų geriau
siais specialistais ir tt.

Kiek plačiau norėčiau pa
minėti sambūrio Vyr. Valdy
bos pirmininko col. V. Pitkuni 
gio kalbą, kur buvo paliesti 
sambūrio idėjiniai pagrinadi, 
uždaviniai ir tikslai.

Col. V. Pitkunigis, trumpai 
apibūdinęs pokarinę padėtį, 
mūsų dienų žmogaus nusivyli
mą, klausia: Kodėl taip atsiti
ko, kad žmogus visų laisvių sa 
vininkas, pats pamynė laisves 
po kojomis; kad žmogus, proto 
suverenas žemėje, kuria įran
kius savęs naikinimui ir žudy 
mui, kad žmogus auklėtas per 
šimtmečius krikščioniškos mo
ralės, virto savo artimo bude
liu? Į šiuos klausimus įieško 
jo atsakymo antrąjį karą pergy 
venęs žmogus, atsakymo įieš
ko jo ir mūsų jaunimas, tų pačių 
priežasčių išmestas iš gyveni
mo vėžių, kaip ir visa žmoni
ja, kartu sielodamasis savo, sa
vo krašto ir visos žmonių gimi
nės ateitimi. Ir lietuviškasis 
jaunimas, vedamas idealizmo ir 
savo krašto meilės, šoko studi
juoti socialoginių, politinių 
klausimų, valstybių santvar
kos, žmonijos progreso veiks
nių; jis iglinosi į filosofinius 
klausimus, jieškojo atsakymoį 
antgamtinius reiškinius, mėgi
no rasti raiconalių argumentų 
viso gyvenimo vyksmui supras 
ti.

— Bendri, gilūs pergyveni
mai, gimtojo krašto tragedija 
ir bendras tikslas suvokti žmo
gaus vietą ir prasmę visatoj, ry 
šiai tarp socialaus gyvenimo ir 
individualių reikalavimų — bu 
vo tie nematomi, bet jaučiami 
impulsai, kurie padėjo pagrin
dus Šviesai įsikurti, kurie su
vedė tokį didelį skaičių mūsų 
akademinio jaunimo spontaniš
kam protestui prieš įsiviešpa
tavusias ir žmogų pavergusias 
blogybes ir pasipriešinimui 
prieš skepticizmą, kuris nieko 
gero nežadėjo, o tik grasino mū 
sų jaunimui sunaikinti socia
liai būtiną tikėjimo ir pasitikę 
jimo minimumą.

Apibūdinęs pačius svarbiau
sius šviesos įsikūrimo motyvus, 
tol. col. V. Pitkunigis palietė 
didžiuosius jos uždavinius.

—• Organizacija, kuri apri
botų tik savo narių dvasinės 
kultūros kėlimu ir grynai teore 
tinių problemų sprendimu, tar 
pusavyje jas diskutuojant, nu
toltų nuo mūsų tautos didžių
jų uždavinių. Todėl Šviesa, 
pilnai supratusi ir giliai įsisą
moninusi mūsų visų atsakomy
bę ir pareigą savo tautai, stato 
sau vienu iš pagrindinių užda
vinių sielotis ir jieškoti atsaky
mo į tas mūsų tautines proble
mas, kurias kelia mūsų specifi 
nė padėtis ir laiko reikalavi
mai. Šiuos didžiuosius uždavi
nius turėdama prieš akis, Švie
sa jieškos priemonių ir būdu
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TAUTyntS KLAUSIMU čiavimus ir barnes tarp savęs, 
lietuviška tradicija valgykim

DU RAŠYTOJAI — DVI NUOMONĖS
dešreles su kopūstais, tegul 
mūsų tautą Lietuvoje boiševi-

KOSTAS HKUMCKAS
J. JŪRAGIS

Rašo Ignas Šeinius:

„Vytautas Alantas nustato 
išdidžiai Tremtyje sausio 19- 
tą savo atsakyme man: „Dis
kusijų nemėgstu ir diskutuo
ju tik reikalo verčiamas“. Man 
gi diskusijos patinka. Juk tai, 
nuoširdžiai jieškant teisybės, 
geriausias kelias ją pasiekti. 
Tik diktatoriai įsako, nes jiems 
ne tiek kas kita, o daugiausiai 
asmens reikalas rūpi.

Panašiai galvojančių kaip 
Alantas yra ir daugiau, todėl 
ir negalima nutylėti tokio dide 
lio klausimo kaip priemonės 
mūsų tautai išlaikyti ir jos 
laisvei atgauti plačiau nepanag 
rinėjus.

Alanto „Kitų tautų pavyz
džiai lietuviškam reiaklui nėra 
jokie pavyzdžiai“, tai sena dai
nelė. Tą gaidą traukė caro lai 
kų rusai šovinistai, antivakarie 
čiai. Jie keikė net geležinkelį 
ir telegrafą, kaip rusų reikalui 
svetimus ir kenksmingus pa
darus, iš viso Petro Didžiojo 
„iškirstąjį langą Europon“.

Lietuvių tautai pakenkė pra
eityje daugiausiai tai, kad per 
ilgai per daug ramiai sėdėta 
užsidarius giriose. Nepasirū
pinta net savu raštu, nepagal
vota apie tolimesnę ateitį, ne
pasidairyta kaip reikia kas de
dasi toliau pasaulyje. Pagaliau, 
kai iš idilijos ne iš savo kaltės 
pabudus ir buvo išvystyta pa
šėlusi energija, reikėjo greito
mis skolintis kitų tautų vieno
ki ar kitoki civilizacijos pabūk 
lai. Ne lenkų kalba nulietuvi- 
no mūsų diduomenę, o lenkų 
toliau iš Vakarų anksčiau per 
imta kultūra drauge su krikš
čionybe. Pačioj Lenkijoj Vy
tauto Didžiojo ir Jogailos lai
kais kultūros ir rašto reikalams 
buvo naudotasi lotynų kalba. 
Ji vėliau palaipsniui užleido 
vietą prancūzų kalbai ir pran
cūzų „tonui“. Bet reikia isidė 
mėti viena: mūsų diduomenės 
ir lenkiškai šnekant ir toliau sa

ve skaityta lietuviais ir ilgai 
atkakliai ginta Lietuvos že
mių ir Lietuvos valstybės rei
kalas.

Būtinai norėdamas grąžinti 
lietuvių tautą atgal izoliuotan 
miškan ir saulės ir ugnies tiky 
bon, Alantis vis dėlto nieko ne 
turėtų prieš žydų tautos pavyz 
dį: „Būkime žydai tautinio at
sparumo atžvilgiu, ir mums čia 
nereikės kalbėti apie lietuvy
bės išnykimo pavojus“. O kas 
gi sudaro žydų atsparumo pa
grindą? Sava labai sena, se
niai didelio grožio raštais fik
suota, tikybinį pokylį įgijusi 
kultūra. Nepaprasta meilė 
gimtai žemei ir savo tautos ar
timui. Didelis paslankumas pa 
sinaudoti kitų tautų dvasiniais 
ir materialiais laimėjimais, jei 
tik jie kuo prisideda prie indi
vidualinio ar tautinio įturtini- 
mo. Žydui nesvetima būti ir 
kosmopolitu ir sionistu tuo pat 
metu .

Skaitytojai tur būt prisime
na, kad mano straipsnio Trem
tyje „Nejau kalba — tai tau
ta?“ pagrinidnė mintis buvo 
ši: reikia sikrti lietuvių padėtį 
baisioj barbaro vergijoj ir lais 
vam kultūringam pasaulyje. 
Čia, šiapus geležinės uždangos 
mums gyvenant, mūsų vyriau
siuoju, viską dominančiu užda
viniu turėtų būti šaukti nenu- 
rimstant visam pasauliui, ką 
bolševikai su Lietuva daro, 
šauktis visomis išgalėmis 
mums galinčių ir turinčių pa
dėti efektingos pagalbos. Ties 
šita, mano įsitikinimu, laisvėn 
išsigelbėjusių lietuvių kardina 
line ir šventa pareiga Alantas 
neskaito reikalinga apsistoti. 
Jis ironiškai šypsosi: „Mes lie
tuviai būtinai norime būti kos 
mopolitai ir savo reikalą tem
piame į tarptautinę areną“. Na, 
tai ir jau! Niekados nesitikė
jau kai ką panašaus išgirsti iš 
lietuvio patrioto ir inetligento. 
Vadinas, išsigelbėję tupėkim 
sau ramiai, išskyrus pasišneku

kai tylomis baigia pasmaugti. 
Ko jie ir siekia. Žydų stiprybė 
yra ta, kad paliesk juos tik 
kuo! Tuoj visas pasaulis nuai 
dės apkaltinimu antisemitizme 
ir dar Dievas žino kuo. Net 
pakritikuoti žydus baugu. Nėr 
ko stebėtis, kad visi, kas gali, 
vengia žydus pakibinti, visi su 
jais ir smulkmenose skaitosi. 
Kitais žodžiais, „ujamu“ žydu 
visai nebloga būti. Kai ir su 
mumis svetimieji daugiau skai 
tysis, gerbs mus, kai mūsų ver
tė svetimųjų akyse pakils, ne
bėgs taip lengvai ir greitai lie
tuvis iš lietuvybės.

Kiekviena kova reikalauja 
aukų. Nieko neveiksi, nieko ne 
nustosi. Ar nustosi visko. Vys 
tant užsieniuose plačią akciją 
Lietuvai, jieškant simpatijų ir 
paramos savo kraštui, santy
kiaujant ir bendraujant su sve
timšaliais gali, žinoma, ne vie 
nas, nemažai dingti. Bet va
dinti yankiu ar ispanu tą, kas 
su jais santykius palaiko, ar ii 
gai ir per arti palaikė ir savo 
kalbą apmiršo, tai jau iš tiesų 
neapsakomai lengvabūdiška. 
Tuo būdu patys mažinam lietu 
vių skaičių, šiurkštumu ir ne- 
tolerantingumu savuosius nuo 
savęs stumiam, per pigiai sve
timiesiems atiduodam. Tokia 
neprotinga laikysena silpninam 
savo istorines ir tikra, pilna 
prasme etnografines teises į 
Vilniaus kraštą ir Mažąją Lie
tuvą“.

„Tremtis“ 88 nr. 
0 Į Lietuvos Pasiuntinybę 
prie Švento Sosto ir vėl įsibro 
vę vagys, išpjovę stiklus lan
guose. Jie išnešė visą stalo si
dabrą, kitus vertingus sidabri
nius daiktus ir tris geresnius 
paveikslus.

Tūlas p. Rokas Burzgulis 
pastaruoju laiku paskelbė „Vie 
nybėje“ keletą savo straipsnių. 
Viename jų, skirtame klausi
mui apie moralę („Vien.“ 6 
nr.), be kita ko, jis rašo: „Už
tat kai pasiskaitome ameriko
niškus laikraščius ir pasiklau
some radijo, tai klaiku darosi. 
Ar yra kitas toks kraštas, kur 
pasitaikytų tiek daug apiplėši
mų, žmogžudysčių, išprievar
tavimų (vienas kas pusvalan
dis), kyšininkysčių, pasisavi
nimų ir visokių kitų nusikalti 
mų? Saugokis gydytojo ir ad
vokato, nes visur gali būti api 
plėštas“.

Strutis, kaip visi žinome, pa 
stebėjęs pavojų, tuojau pat ki
ša galvą į smėlį. Pasiekia jis 
tuo, reikia manyti, du dalyku: 
ir pavojaus išvengia ir klaiku 
jam nesidaro. Kągi, lieka ne
bent pasinaudoti jo receptu, p. 
Burzguli Rokai!

Taičau ne apie tai dalykas 
eina. Kiekvienas juk protingas 
žmogus žino, jog nematant 
ydų, neįmanomas yra ir bridi- 
mas iš jų. Žvelgimas į tikrovę 
atviromis akimis yra pati pir
moji kiekvienos pažangos sąly 
ga. Tenka tad palaukti, kol p. 
Rokui Burzguliui paaiškės tai, 
kas jau gana seniai yra aišku 
daugiau kaip 150 milionų ame 
rikiečių, kurių tarpe jis gyve 
na.

Bet yra dalykų, dėl kurių 
laukti negalima. Tik dėl jų 
rašome.

Jeigu p. Rokas Burzgulis, 
dešimtį ar daugiau metų be per 
traukos, sektų sovietinę spau
dą, nematys jis iš jos, kad So
vietų Sąjungoje per tą laiką bū 
tų įvykęs nors vienas jo mini
mų nusikaltimų, bet savo aukš

Iš Kanados statistikos:
Canadian Post office: per rečių iš USA neleido dar augš 

1952 mt. persiuntė daugiau 1 tesnės produkcijos išvystyti.

čiau cituotus sakinius joje, o 
visų pirma lietuviškam jauni
mui skirtoje sovietinėje spau
doje, jis ne tik kad ras per- 
spausdnitus, bet ras dargi net 
perfotokopijuotus. Ir prie to 
dar, su maždaug tokiu komen
taru : „štai koks yra gyvenimas 
supuvusioj kapitalistinėj 
Amerikoj; net gydytojai ir ad 
vokatai yra ten plėšikai“. Ir 
panašiai.

Kam tad pasitarnauja p. Ro 
kas Burzgulis? Ant kieno ma
lūno ji vandenį pila? Juo lab- 
jau, kad ir jis, reikia manyti, 
žino, kad sovietinei spaudai 
yra kur kas lengviau pa
siekti Lietuvos jaunimą, nei 
kad, sakysime, Amerikos Bal
sui. Ar nuo to jam nė trupu
čiuką klaiku nesidaro?

Reikšdamas savo nuomonę 
literatūros klausime, p. Rokas 
Burzgulis pataria lietuviškiems 
rašytojams mesti rašius apie 
„kunigų meiliškus nuotykius“, 
nes esą „vistiek maža vilties, 
kad kas nors mūsiškių prilyg
tų Gerhardui Hauptmanui“. 
Kaip lengva yra matyti, šita
me jo samprotavime glūdi ga
na savotiška pažiūra į tautinę 
literatūrinę kūrybą. Norėdami 
būti protingais, mūsų rašyto
jai, atseit, prieš imdamiesi ra
šyti, turėtų visų pirma išstudi
juoti tai, kiek vilties ir sveikų 
šansų jie gali turėti jei jau ne 
pralenkti, tai bent prilygti žy
miausiems pasaulio rašytojams. 
Kad šitaip literatūrinės kūry
bos tikslą supranta eilėraščius 
rašą gimnazistai, tai dalykas ir 
natūralus ir suprantamas, bet 
iš p. Roko Burzgulio „galima 
buvo laukti augštesnio intelek 
tualinio lygio“, jei jau išsitarti 
jo paties žodžiais. Būtų įdo
mu žinoti, ką šiuo klausimu gal 
voja patys mūsų rašytojai bei 
literatūros kritikai. O, paga
liau, taip pat ir tapytojai, mu
zikai, dainininkai. . . Nes daly

kas liečia bendrai visą tiautos 
meninę kūrybą. Iš savo pusės 
mes manome, jog ji anaiptol 
neturi tikslo gaminti prekių 
tarptautinės konkurencijos rin 
kai.

Bet ne vien tik kunigų ero
tiškus pasireiškimus išstudija
vęs yra p. Rokas Burzgulis. Jo 
žinojimo bazė, kaip tatai iš jo 
straipsnių aiškėja, mažiausiai 
apima: pasaulio istoriją, religi 
jų istoriją „nuo pačių pirmykš 
čių iki sudėtingiausių“, visų 
žemės tautų ir laikų mitologiją, 
etnologiją, antropologiją, socio 
logiją, psichologiją, teologiją, 
filosofiją. . .

Tai ant šios, reikia pripažin 
ti, milžiniškos žinojimo bazės 
abiem kojom stovėdamas, p. 
Rokas Burzgulis pareiškia 
skaitytojams: „Politinė iliuzija 
yra šūkis „laisvė, lygybė, bro
lybė“ ir „gryna fikcija yra tau 
tos valia“. Istorinę gi jų funk 
ciją jis mato tame, kad „neįdo
mus būtų gyvenimas, jei visos 
jos staiga dingtų”.

Ačiū, ponas Burzguli Rokai! 
Nuo dabar, atseit, žinosimą, 
jog visi tie, kurie kovoja ir 
miršta už žmonių ir tautų lais
vę, lygybę, brolybę, su mūsų 
pavergtos Tėvynės partizanais 
imtinai, — yra niekas daugiau, 
kaip tie ispaniški buliai, kurie 
įniršusiai ir kvailai puldami rau 
doną skudurą, duoda progos 
vikriems toreodorams nusmeig 
ti save tik tam, kad „paįdomin 
tų gyvenimą“ žiūrovams.

Bet mūsų žinojimas apims 
kartu ir tą faktą, kad p. Roko 
Burzgulio samprotavimuose 
yra kažkas aiškiai ne taip.

Ši išvada stiprėja mumyse 
dar labjau, kada prisimename, 
jog vos truputį anksčiau (nes 
„Vien.“ 47 nr. iš 1952 m.) jis 
pats gana autoritetingai mo
kino mus „įsisąmoninto žmo
niškumo, tolerancijos ir augš- 
čiausio jos laipsnio — humaniz 
mo“. Atvirai sakant, mes nie
ku būdu suprasti negalime, 
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Kanados artistų grupė Johnny Wayne (kairėj), Frank 
Shuster ir solistė Terry Dale sudarė estradinę pramogą 

Kanados kariams Korėjoje.

su puse biliono pirmos klasės 
pašto, daugiau 12 proc. negu 
1951 mt. Oro pašto pirmos kla 
sės laiškų 28.617.636, 14 proc. 
daugiau negu 1951 mt., kit. oro 
pašto siuntų 19.630.000. Laik
raščių ir kit. periodinių leidi
nių 525.913.000, 2,3 proc. dau 
giau negu 1951 mt.

Alaus produkcija:
rekordiškai pakilo. 1952 mt. — 
7.700.000; 1939 mt. — 2.538. 
584 (Barrels).

Dažų pramonė:
per 1952 mt. pasiekė 81 mil. 
dol.; 190 mt. — 53 mil. dol.

Tabako pramonė pagamino: 
(000’s omitted) : 1952 mt. — 
17.855; 1951 mt. — 15.667; 
1939 mt. — 7.027. Farmeriai 
pardavė tabako pramininkams 
150 mil. svarų tabako, sumoje 
68 mil. dol., statistika sako, 
kad labai didelis šmugelis eiga

Svarūs mineraliniai degalai: 
kaip anglis, natralus gazas, 
benzinas 262.096.250 dol.

Nemetaliniai mineralai:
asbestas, gipsas, mineraliniai 
vandens, kvarcas, soda ir kt už 
124.304.401 dol.

Statybinės medžiagos: 
cementas, smėlys, molis, plytos 
ir kt. — 164.046.644 dol.

Viso mineralų per 1952 mt. 
vertė — 1.278.365.516 dol.

Tuo tarpu 1943 mt. jų vertė 
buvo: 530.053.966 dol.

Kaip matosi per 9 metus bu
vo milžiniška pažanga padary
ta mineralų iškasime.

Provincijomis skirstosi % iš 
kasime: 1. Ontario 34,3%, 2. 
Quobec 20,9%, 3. Alberta 15, 
4%, 4. B. Columbia 13,5%; 
5. Nova Scotia 5,0% ir kt. prv. 
po mažiau. J. Petrulis.

CBC radijas duoda seriją vaidinimų vaikams, pavadintą 
Maggie Magins“. Čia tų vaidinimų pavaizdavimui scenelė.

BAISIOSIOS SI ALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDR ORLOV
2. sai valandai. Po to, jis įsakė

Stalinas ir Jogoda išvyko į 
Leningradą. Zaporožecas žino
jo, kad Stalinas tikrai norės pa 
matyti Nikolajevą tikslu išaiš
kinti, ar jis tinka viešąjam 
teismui. Koks būtų puikus Za 
porožeco laimėjimas, jei jis ga 
lėtų skubiai gauti iš Nikolaje
vo taip reikalingą įrodymą ir 
jį čia pat jau pateikti Stalinui, 
kai jis tik atvyks; tokiame sa
vo parodyme Nikolajevas ture 
tų „nuoširdžiai“ prisipažinti, 
kad jis esąs nužudęs Kirovą pa 
gal tiesiogius Zinovjevo ir Ka 
menevo nurodymus. Zaporo
žecas nepaisydamas jam nema
lonaus fakto, kad jis jau vieną 
kartą buvo susitikęs su Nikola
jevu, įsakė Nikolajevą avesti 
pas jį. Tačiau, kai tik Nikola 
jevas įėjo kambarin, jis tuoj Za 
porožecą pažino. Aš nežinau 
visų juodviejų audringo pasi
kalbėjimo smulkmenų, bet ži
nau, jog Zaporožecui nepavy
ko nei pažadais, nei grąsini- 
mais priversti Nikolajevą duo
ti melagingą parodymą prieš 
Zinovjevą ir Kamenevą.

Stalino atvykimas į Lenin
gradą buvo nepaprastas įvykis. 
Ištisas Smolny namo augštas 
buvo jam rezervuotas. Stali
nas vis ųpirma su Zaporožecu 
duvienu užsidarė kambaryje vi 

atvesti Nikolajevą. Nikolaje
vas įėjo. Stalinas mostelėjo jam 
prieiti arčiau prie jo stalo ir sal 
džiai maloniu balsu paklausė: 
„Kodėl gi tu nušovei tokį sim
patingą žmogų?“ Jeigu šitie 
žodžiai nebūtų buvę man pakar 
toti ten dalyvavusio žmogaus, 
aš niekad netikėčiau, kad juos 
galėjo tarti Stalinas, nes jie 
niekaip neprimena Stalino žo
diškojo stiliaus.

— Aš ne į jį šoviau, bet į 
Partiją! — atsakė Nikolajevas.

— O kur gavai revolverį?— 
paklausė Stalinas.

— Kodėl jūs tai manęs klau 
siate? Klauskite Zaporožeco!

Stalino veidas staiga pažalia
vo pykčiu.

— Išvest jį!— šūktelėjo jis. 
Kai tik durys užsidarė, Stali
nas atsistojo, sviedė palaidų la 
pų Nikolajevo bylą Jagodai į 
veidą ir šūktelėjo:

— Apsileidėli!
Šitaip esant, buvo neįmano

ma Nikolajevo viešai teisti. Net 
ir tuo atveju, jei ir pavyktų kar 
tais gauti iš Nikolajevo pasiža
dėjimą paliudyti, kaip reikalau 
jama, vis dėlto juo nebūtų bu
vę galima pasitikėti. Todėl Sta 
linas buvo priverstas paslėpti 
visą šitą aferą už uždaro slap
tojo teismo sienų.

Kirovo kūnas buvo atvežtas 
asmenišku Stalino traukiniu į 
Maskvą. Pagal Sovietų laikraš 
čius, Stalinas aplankė jo kars-
tą ir tiek buvo savo gilios mei
lės prie savo mirusio draugo 
sujaudintas, kad puolęs prie jo 
ir jį pabučiavo. Kaip buvusis 
Dvasiškosios seminarijos auklė 
tinis, jis turėjo tuo momentu 
prisiminti Judo Iskarijoto pa
bučiavimą.

Įvykdęs Kirovo žudiko eg
zekuciją ir slaptai sulikvidavęs 
liudininkus, žinojusius apie 
NKVD atliktą darbą Kirovo 
nužudyme, Stalinas vėl pakė
lė galvą, įsidrąsino, ir įsakė vi
są šito nužudymo kaltę primes
ti Zinovjevui, Kamenevui, ir ki 
tiems buvusiems opozicijos va
dams. Tačiau 1935 metais sau 
šio 15 d. įvykusiame slaptame 
teisme prokuroras negalėjo pa 
teikti jokio įrodymo, kad Zinov 
jevas ir Kamnevas yra bet kaip
įveltas į tą nužudymo ruošą. 
Bet vis dėlto grąsinimų ir nesi
liaujančių Jagodos vedamų de
rybų spaudžiami Zinovjevas ir 
Kamenevas sutiko prisiimti nu 
žudymo „politinę ir moralinę“ 
kaltę, bet paneigdami bet ko
kį faktiną jame savo dalyvavi
mą. Tik šiuo išspaustu silpnu 
motyvu buvo pagrįstas teismo 
sprendimas. Zinovjevas buvo 
nuteistas 10 m., o Kamenevas 
penkeriems metams kalėti.

Tai buvo pirmutinis proce
sas iš ištisos teisminių bylų se 
rijos, kurios keliu buvo sulik- 
viduoti beveik visi bolševikų 

partijos įkūrėjai. Kirovo nužu 
dymas figūravo kiekvienoje se 
kančioje byloje ir kiekvieną 
kartą lietė skirtingą kaltinamų 
jų grupę.

Kalėjimo nepakanka.
Maskvos bylų kritikai buvo 

linkę aiškinti Stalino žygį kaip 
jo nenugalimą norą atkeršyti 
seniesems bolševikams už jų 
opoziciją jo politikai ir jų rei
kalavimą vykdyti Lenino Tęs 
tamentą, kuriame patariama pa 
šalinti Staliną iš komunistų 
partijos generalinio sekreto
riaus pareigų. Deja, būtų la
bai vienašališkas dalykas aiš
kinti Stalino žygį tik jo kerštu. 
Visų pirma Stalinas buvo re
alus politikas, kuris savo žy
giuose didžiąja dalimi vadova- 
vos šaltu protu. Jis pasitenki
no buvusių opozicijos lyderių 
ištrėmimu į Sibirą ir jų pasodi 
nimu į kalėjimą tik tol, kol jis 
konsolidavo bei stengės galuti
nai paimti į savo rankas visą 
valdžią. Tai atsiekęs, jis jau
tėsi pakankamai stiprus galįs 
juos nužudyti be jokio sau pa
vojaus.

Buvo labai svarbus dalykas 
mokėti parinkti tinkamą laiką 
šioms skerdynėms pradėti. Jis 
ne be pagrindo pasirinko 1934 
metus. Tais metais kaip tik 
kraštas pradėjo jau atsigauti 
po baisiojo bado, į kurį Stali
nas jį įstūmė savo avantiūrine 
politika kolchozindamas žemės 
ūkį. Tos šmėkliškos dienos ir 
buvo tas metas, kada Stalinas 

aiškiai jautė, kad jo sostas braš 
ka, ir tada jau jis nusprendė 
sulikviduoti visus savo konku
rentus, jei jam tik pavyks iš
nešti savo sveiką kailį iš siau
čiančios krizės klampynės.

Zinovjevas ir Kamenevas 
laikinai nuramino Staliną, kai 
jie sutiko, (gavę jo pasižadėji
mą jų ateityje nebepersekioti), 
prisiimti „politinę ir moralinę“ 
kaltę dėl Kirovo mirties. Ta
čiau, kad jis galėtų juos ir vi
sus senuosius bolševikus su
likviduoti, jam reikėjo gauti jų 
viešą „prisipažinimą“, jog jie 
ištikrųjų suruošė Kirovo nužu 
dymą ir kad jie buvo pasiryžę 
jį patį nužudyti. Ogi Zinovje 
vui ir Kamenevui priversti duo 
ti viešame teisme tokius rim
tus parodymus prieš save rei
kėjo imtis naujų, gilesnių ir 
veiksmingesnių inkvizicinių 
priemonių. Reikėjo surasti 
Stalino kalinių nervų sistemoje 
lempiausią ir jautriausią vietą 
ir į ją nukreipti kankinimo įna 
gius. Tokia jautri vieta buvo 
surasta: tai senųjų bolševikų 
meilė savo vaikams ir sūnai- 
čiams.

1935 m. balandžio 8 d. Sovie 
tų vyriausybė išleido įstatymą, 
pagal kurį 12 metų ir vyresni 
vaikai yra kalti už savo vagys
tes ir kitus nusiklatimus ir bau 
džiami, kaip ir suaugusieji, 
bausmėmis iki mirties įskaityti 
nai. Dabar suimtiesiems bolše 
vikams pasidarė aišku, kad ne
pilnai buvo supratę Stalino ir 

kad jų vaikai yra mirties pa
vojuje.

Didžiausią pasauliui galvosu 
kį kėlė tas dalykas, kad Mask
vos teismo bylose visi kaltina
mieji, kaip vienas, prisipažino 
kaltais. Tokia jų keista laiky
sena sukėlė įvairiausių spėlioji 
mų: kaliniai davę savo parody
mus užgipnotizuoti, kad jie bu 
vo kankinami, kad jiems buvo 
užduota valią pakertančių vais 
tų.

i Stalinas neabejotinai žinojo, 
kad pasaulis netikės tuščiavi
duriams prokuroro teigimams, 
jog bolševikų partijos steigėjai 
parsidavė Hitleriui ir Mikado. 
Beje, Maskvos teismo bylose 
valstybės gynėjas negalėjo pa 
teikti nė vieno raštiško įrody
mo teisiamųjų kaltei pagrįsti: 
nei sąmokslą liečiančio laiško, 
nei jokio dokumento dėl špio
nažo, ar bent kurio paprasto po 
litinio atsišaukimo, ar šiaip ku
rio kito spausdinio. Tad kas 
pagaliau juos privertė prisipa
žinti padarius tuos nusikalti
mus, už kuriuos jie Sovietų įs
tatymais baudžiami miries 
bausme? Sprendžiant iš jų 
laikysenos, galima pagalvoti, 
kad jie nesusivaldomai norėjo 
mirti. Tikrumoje taip nebuvo. 
Kaltinamieji kovojo dėl savo 
gyvybės, bet tai darė visai ne
mėgindami įrodyti savo nekal 
tumą, o tik stengdamiesi įvyk- 
ryti Stalino jiems pastatytas 
sąlygas, save šmeižti ir jį iš
garbinti.

Daugiau bus. ;,
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VISIEMS BUV. LIETUVOS KARIUOMENĖS KARIAMS
Bolševikų - komunistų tero

ras, taip negailestingai palie
tęs mūsų kraštą, jau 1940-41 
metų laikotarpyje neaplenkė ir 
mūsų kariuomenės karių. Šim 
tai įvairaus laipsnio karininkų, 
puskarininkių ir eilinių karių 
buvo nužudyti, kalinti ir ištrem 
ti į Sovietų Rusijos gilumą pri
verčiamiems darbams.

Susipažinus su turima mū
sų tautos genocido kelią pavaiz 
duojančia dokumentine medžią 
ga, matyti, kad okupantų tero
ro aktai, nukreipti prieš mūsų 
karius, yra išryškėję trimis eta 
pais:

1. Okupantų pastangos izo
liuoti mūsų karius 1940 metų 
bėgyje, vykdant masinius areš 
tus ir trėmimus (prisimintini 
Švenčionėlių poligono įvykiai 
1940 metų rudenį).

2. Priemonės prieš Lietuvos 
karius, esančius jau raudono
sios armijos daliniuose, prasi
dėjus rusų-vokiečių karui.

3. Bolševikų - komunistų sis 
tematinga akcija prieš pavie
nius asmenis karinėse formaci 
jose ar civiliniame gyvenime.

Šiuo kreipiamasi į visus va
karų pasaulyje esančius buv. 
Lietuvos kariuomenės karius 
ir prašoma suteikti žinių apie 
patirtus mūsų karių žudymus, 
areštus, kalinimą ir trėmimą. 
Taip pat būsime dėkingi ir už 
suteikimą informacijų apie as
menis, kurie galėtų tokias ži
nias papildyti.

Turima ir ateityje gauta do 
kumentinė medžiaga pirmoje 

KIEK DABAR YRA
Prieš Antrąjį Pasaulinį ka

rą žydų skaičius mūsų plane
toje siekė apie 18 milionų. Ši 
statistika apytikrė. 1952 me
tais žydų surašinėjimą atliko 
pačių žydų organizacijos, viso 
Pasaulio Žydų Kongreso na
riai, vadovaujant Dr. Izaokui 
Schmartzbartui, to kongreso 
organizacinio departamento 
pirmininkui. Pagal šio surašy
mo duomenis žydų rasta tik 
11.672.000, išsklaidytų 97 ša
lyse. Daugiausia žydų dabar 
gyvena JAV, net penki milio- 
nai, SSSR — du milionai, Pa
lestinoje — 1.450.090, Angli
joj — 480.000, Argentinoj — 
420.000, Prancūzijoj — 300. 
000, Marokose — 260.000, 
Kanadoje — 204.836, Rumuni 
joj — 190.000, Vengrijoj — 
135.000, Alžerijoj — 130.000, 
Brazilijoj — 110.000, P. Afri
koj — 105.000, Tunise ir Irane

PASAULYJE ŽYDŲ?
— po 100.000, kitur po ma
žiau. Palyginus antrąjį sura
šinėjimą su pirmuoju, trūksta 
apie 6.400.000 žydų. Vokieti
joj iš buvusių 600.000 beliko 
20.000, Lenkijoj iš trijų milio
nų beliko tik 45.000, Lietuvoj 
buvę sunaikinta apie 180.000 
žydų, dabar esą tik apie 15.000. 
Žydų nuostoliai žmonėmis Ru
munijoj siekia 800.000 galvų, 
Vengrijoj apie pusę miliono. 
Visi šie nuostoliai įrašyti į Hit
lerio naciams patiekiamą sąs
kaitą.
S Neseniai Čikagoje išimtas 
patentas „garsiniam žodynui“, 
kuris leidžia išgirsti tikslų ak
centuotą tarimą atskirų žodžių. 
Žodynas sutvarkytas iškarpų 
būdu; puslapyje paduoti žo
džiai, jie išaiškinti ir prie aiški 
nimo priklijuotos ištarimo juos 
teles.

eilėje bus panaudota Lietuvos 
laisvinimo byloje, ryškinint rau 
donųjų despotų vykdomo geno 
cido metodus jų okupuotuo
se kraštuose, o ypač pavergto 
je Lietuvoje. Šioje srityje yra 
artimai bendradarbiaujama su 
Amerikos Lietuvių Taryba. Su 
parodymų davėjais bus taria
masi asmeniškai iki kurio laips 
nio galima operuoti pateiktais 
faktais, o ypač parodymuose 
išvardintomis asmenų pavardė 
mis, kad nebūtų pakenkta pa- 
silikusiems pavergtame krašte.

Surinktoji dokumentinė me 
džia be abejo paliks svarbiu 
faktoriumi Lietuvos kariuome
nės ir jos paskirų dalinių tra
gedijos istorijai.

Lietuvių kalba duodamų pa
rodymų — įvykių aprašymų no 
tarizuoti nereikia. Reikalui iš 
kilus bus paprašyta notarizuo- 
ti jų veritmus, kurie bus pa
daryti medžiagos sutelkimo 
vietoje.

Turimas žinias siųsti ir in- 
formuotis šiuo adresu: Lithu
anian National Martirology 
Section, P. O. Box 1202, Cle
veland, Ohio.

Kary, atlik savo pareigą ir 
prisidėk prie taip svarbios do
kumentinės medžiagos sutelki
mo darbo.

Gen. Povilas Plechavičius, 
Lietuvių Sąjungos „Ramovė“ 

C. Valdybos Pirmininkas.
Jonas Rimašauskas, 

Lietuvių Tautinės Martirologi
jos skyriaus vedėjas (prie 

LRbPK S-gos)

Iš visur ir
3 Šiemet suėjo 90 metų nuo 
antrojo lietuvių sukilimo prieš 
okupantus rusus, plačiai užsi
liepsnojusio, bet nepavykusio. 
Sukilimą organizavo revoliuci 
nis „Lietuvos Provincijos Val
dymo Skyrius“. Anglija ir 
Prancūzija buvo pasižadėju
sios sukilimą paremti, bet ap
vylė. Lietuviai su caro kariuo 
mene kovojo dvejus metus. 
Paskutiniai sukilėlių būriai iš 
siskirstė tik 1864 m. gegužės 
mėnesį. Nusikratyti rusų jun
go pavyko tik dar po 54 metu. 
3 Hobarto, Australijoj, Apy
linkės lietuvių susirinkimas iš
sirinko naują Valdybą: Br. Bu 
kevičių, Alg. Kiužą ir A. Jakš 
tą.
3 Naujausias ginklas prieš 
vabzdžius yra „M 1960“. Tai 
vaistai, kuriuose pamirkomi 
JAV kareivių rūbai Korėjoje, 
kad nubaidytų nuo jų blusas, 
karapatus, borašiūdus ir uo
dus. Juos išrado amerikiečiai, 
bet, beabejo, turės gerą pasise 
kimą ir Brazilijoj.
3 JAV Sylvania Electric Pro
ducts kompanija pranašauja, 
kad už trejų metų šviesai bus 
jau vartojama atominė energi
ja, vietoj elektros. Atominė 
šviesa būsianti daug pigesnė.
. . Inž. Z. Bačelis, Sao Paulo 
L. K. B. „Lithuania” pirminin
kas, painformavo, kad ši savi- 
šalpinė ir kultūrinė organiza
cija jau yra parėmusi gražų bū 
relį mūsų tautiečių. Mėnesinis 
nario mokestis — Cr. 10,00. Ka 
soje yra keli tūkstančiai kru- 
zeirų.
§1 Gyventojų skaičiavimo biu
ras Washingtone praneša, kad 
dabartiniu laiku Jungtinėse A. 
Valstybėse yra 159.000.000 
žmonių. Sako, kas 9 sekundės 
atsiranda vis naujas pilietis, o 
kas 21 sekundė vienas numirš 
ta.
3 Garsus Amerikos atomo 
mokslininkas William Leonard 
Lawrence yra gimęs Lietuvo
je, Salantuose, 1888 m. Į šį 
kraštą atvykęs 1905. Už savo 
mokslinius raštus yra laimė
jęs Pulitzer premiją 1937 m.
Š Adelaidėje Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos skyrių 
atstovų suvažiavimas išrinko 
Centro Valdybą, kuri šiomis 
dienomis pasiskirstė pareigo
mis: dr. V. Didžys — pirm., 
A. Krausas — sekr., G. Strelis 
— ižd., Alb. Pocius ir Ignas 
Alekna — nariais. Revizijos 
Komisijon išrinkti: V. Ragi- 

apie viską
nis, K. Mackus, J. Normantas. 
Garbės Teisman suvažiavimas 
išrinko: P. Lukošiūną, J. Kal
vaitį, A. Rūkštelę, J. Gučių ir 
J. Jansoną.
3 ALB Krašto valdyba prane
ša, kad bendro susirašinėjimo 
su Krašto Valdyba adresas lie
ka toliau senasis: Mr. J. Vai
čaitis, 82 Flinders Street, Dar- 
linghurst, N. S. W.
3 Prieš 70 metų, 1883 m. J. 
Amerikos Valstybių preziden
tas Thomas Jeffersonas už 15 
milionų dolerių iš prancūzų nu 
pirko Louisianos sritį. Kadan 
gi ta sritis anais laikais nuolat 
buvo persekiojama gamtinių 
nelaimių (išsiliejusios upės ar
ba sausros sunaikindavo der
lių), prezidento Jeffersono pir
kinys buvo pavadintas „Jeffer
sono kvailyste“. Tačiau pre
zidentas tuojau pat davė pa
tvarkymą apvaldyti upes, pra
vesti kanalus ir ištiesti kelius. 
Užtvankose išaugo eilė elekt
ros jėgainių, upės negalėjo iš
silieti ir sunaikinti derlių. Vi
sa Louisiana tapo viena iš tur
tingųjų Amerikos sričių. 
Vien tik drėkinamos Louisia
nos sritys kės metai duoda der
liaus už 500 milionų dolerių. 
Louisianos gyventojų metimai 
mokesčiai nuo 1916 metų yra 
lygūs vyriausybės investuotai 
sumai — jie siekia du miliardus 
dolerių.
3 Jungtinių Tautų posėdžių 
salėje, dalyvauja 60 tautų ats
tovai. Kalbėtojų kalbos po 
trumpo laiko aidi viso pasaulio 
radijo siųstuvų bangomis ir pa 
sirodo įvairiomis kalbomis at
spausdintuose laikraščiuose. Ši 
tos greitos informacijos pasiek 
ta dėka spaudos atstovų, foto 
korespondentų, radijo raporte- 
rių. 43 valstybės prie Jungti
nių Tautų yra akriditavusios 
spaudos atstovus, kurių skai
čius siekia 827. Spaudos ats
tovai po kiekvieno posėdžio 
tuojau pat gauna ištisas kalbas. 
Čia pat įrengtos televizijos ka
binos įgalina korespondentus 
vaizdines informacijas pateikti 
televizijos stotims. Jungtinių 
Tautų trumpųjų bangų siųstu
vas 25 kalbomis teikia praneši
mus.
3 Škotijoje pasimirė dr. Char 
les Sarolea, Belgijos generali
nis konsulas, sulaukęs 82 me
tus. Jis paliko 250.000 knygų. 
Tai skaitomas didžiausias pri
vatus knygynas visoje Anglijo 
je- 

gŽ Lietuvių, gimusių dar Lie
tuvoje, per paskutinį surašinė 
jima pasirodė, Amerikoje yra 
147.765.
3 Ona Bernataitė, kilusi iš 
Exeter, Pa., Amerikos laivyne 
komandierė, apdovanota Le
gion of Merit medaliu už pasi
žymėjimą Bataane ir Corregido 
re, Filipinų salose. Prieš vie
nuolika metų kaipo laivyno 
slaugė ji buvo evakuota povan
deniniu laivu tik 48 valandas 
prieš tvirtovės patekimą į ja
ponų rankas. Dabar ji yra Ame 
rikos laivyno ligoninės slaugių 
viršininkė Newport, R.
3 Brazilijos šiaurės rytuose, 
kur aptinkama įvairiausių mi
neralų, tyrimai ir tvarkingas 
jų kasimas pradedama tik da
bar. Vyriausybė pasirašė 386 
potvarkius, kurie apima tyri
nėjimus ir eksploataciją, išda
vė 56 leidimus kasyklų atidary
mui. Suteikė mineravimo tei
sę 44 žmonėms. Šiaurės ry
tuose, pajūryje, guli dideli mo 
nozitinio smėlio klodai. Ura- 
nijo, torijo klodai aptikti Bor- 
boremos kalnuose, prie Parai- 
bos ir Rio Grande do Norte sie
nos. Brazilijos viduryje, Mi
nas Geraes valstybėje, yra dar 
neapskaičiuotos vertės manga
no ir geležies rūdos klodai. Jų 
iškasimas didėja lygiagrečiai 
su nuolat didinama Voltos Re- 
dondos plieno liejyklų produk 
cija.
3 Tennessee valstybėje, JAV, 
bitės užkapojo mirtinai tūlą 
Elise Piper’ienę, 66 metų mo
terį. Ji laikydavo kelis avilius 
bičių savo darže, ir triūsiant jai 
apie tuos avilius, bitės ją api
puolė. Ji krito visa sugelta ir 
tuoj mirė.
3 Kiekviena Amerikos vysku 
pija turi savo oficialų katalikiš 
ką laikraštį, išskyrus tik 15 
vyskupijų. Trys vyskupijų 
laikraščiai turi per 100.000 ti
ražo, t aičikagos, Milwaukee 
ir Detroit.
H Brazilijos prezidentas Var
gas prašo iš valdžios maždaug 
750.000 dolerių pasiruošimui 
36 tarptautiniam Eucharisti
niam kongresui, kuris įvyks 
Rio de Janeiro mieste 1955 m. 
birželio mėnesį.
3 New Yorke susidarė žydų 
komitetas iš 18 narių ruošt 300 
metų žydų apsigyvenimo Ame
rikoje sukaktuves. Komitetui 
vadovaus Dr. Salo W. Baron, 
profesorius žydų literatūros 
Columbia Universitete.
3 Karo metais nemaža vokie
čių tėvų pasimetė su vaikais, 
kurių dar ir šiandien tebejieš-

ARCH. V. ŽEMKALNIS 
PATIKSLINA.

„Turbūt per korektūros ne
apsižiūrėjimą yra atspausdin
tas sakinys (rašant apie jo ju
biliejų) : „tremtyje jau supro
jektavo laimėjusią pirmą kon
kurso premiją T. lab. Paryžiu
je”.

Tyrimų laboratorija yra Kati 
ne. Tai yra mūsų tautos di
džioji mokslo laboratorija.

1932 m. buvo paskelbtas kon 
kursas jos projektui. Aš laimė 
jau I-ąją premiją. Po to bu
vau komandiruotas drauge su 
prof. Juozu Vėbra Paryžiun, 
tos laboratorijos detalizavimo 
reikalu. Projektą aš padariau 
ir vykdžiau nuo 1932 iki 1938 
m. Laboratorijos statybą. Ji 
dar nėra visu 100 proc. užbaig 
ta, tačiau jau nuo 1935 m. ji 
veikia. Jos spiritus movens 
buvo ir yra prof, dr-as J. Vėb
ra.

Be to, UNRA Universitetas 
buvo tiktai Munchene. (Hamb. 
buvo Balt. Univ.). Tame Uni
versitete t. y., UNROS, Mun
chene aš tvarkiau archit. kom- 
poz. katedrą docento titulu, o 
vėliau Fakulteto buvau išrink
tas ekstraord. prof.“

ko. Jei tėvai suranda savo vai
ką auginamą našlaičių prieglau 
doje ar kurios šeimos priglaus
tą — jie gali atrastą vaiką at
siimti. Tačiau jei vaikas jį au
ginančių būva įsūnytas (ar dūk 
ra įdukrinta) — tuo atveju at
rastasis vaikas tėvams negrą
žinamas, įstatymas draudžia ta 
tai daryti.
3 Vokiečiai belaisviai atstato 
Stalingradą, pareiškė iš sovie
tų grįžę belaisviai Prie Stalin 
grado atstatymo dirbą per 
4000 vokiečių.
3 80 proc. JAV žmonių re
čiau ar dažniau liuoslaikį pra
leidžia lošdami kortomis. Mė
giamiausias dabar kortų loši
mas yra canasta.
8 Čikagos Tilden Tech mo
kykloje, iš 2.400 šios mokyk
los mokinių, pasirodė, kad visi 
keturi geriausi mokiniai su 
augščiausiais pažymėjmais yra 
naujai atvykę lietuviai.
3 Kalifornijos Universiteto 
profesorius Hardin B. Jones 
sako, jog veido jaunumas pri
klauso nuo to, kad kraujas ge
rai vaikščioja, maitndiamas vei 
do raumenis.
S 1952 metais Jungtinių A. 
Valstybių miškuose gaisrai pa 
darė nuostolių už 46 milionus 
dolerių.

Apie paslaptingus 
reiškinius

RAŠO JUOZAS PRONSKUS
tytos psichinės asmenybės. 
Jos taip pat pranešė, kad jo var 
das yra Valteris. Nors beveik 
visos psichinės būtybės papras 
tai pasisako savo praeitį, tačiau 
Valteris, atrodo, apie save nie 
ko nepasakė, nes knygoje apie 
jo kilmę nieko nepasakyta.

Valteris buvo tikrai nenuils
tamas, sąžiningas ir darbštus 
„dalininkas“, per eilę metų, t. 
y. nuo 1928 m. iki 1933 m. 
padėjęs Dr. Hamiltonui „ga
minti“ teleplazmos forams, fi
gūras ir paveikslus.

Valteris pirmą kartą pareiš 
kė savo norą bendradarbiauti 
kovo 15 d., 1928 m. posėdyje, 
kurio stenografuotame aprašy
me skaitome:

„Elisabeth M. baigus savo 
posėdžio dalį, į kabinetą įėjo 
Mary M., kuri staiga pradėjo 
nuoširdžiai juoktis. Ji sako, jog 
ji matanti šviesiaplaukį jauną 
vyrą, tą patį, kurs buvo toks 
juokdarys per ankstyvesnius 
posėdžius. Ji vėl pradėjo juok 
tis, pareikšdama, kad tas vyras 
sakąs, jog ji privalo dirbti sa
vo darbą. Ji matanti jį gro
jant kažkokią švilpynę. Jis sa 
kąs, jog jo maišinė klarnetą 
(škotų bagpipes) „susprogu- 
si“. Paskiau jis pradėjo tai
syti elektros skambutį. Jis juo 

' kiasi ir kažką kalba apie ško
tus. Jis sako, „mes visi esame 
tiek škotiški, jog net krūmai 
iš mūsų ausų auga”.

Toliau Valetris paprašė, kad 
elektrinis skambutis būtų 
įrengtas kur nors kabinete, pir 
mam bandymai jis mėginsiąs 
paskambinti. Skambutis buvo

Valteris ir jo gaminiai.
Kaip jau pasakyta, pradėjus 

psichinius bandymus, kuriuose 
dalyvauja tarpininkas arba 
„jautrus“ asmuo, kai tik jis pa 
reina į transą, būtinai anksčiau 
ar vėliau „prisistato“ kas nors 
„iš anapus“, tai yra viena ir ki 
ta, o dažnai ir kelios tarianiai 
dvasinės būtybės, kurios arba 
per visą bandymų laiką arba 
per tūlą laką užvaildo to tarpi 
ninko asmenį ir per jį kalba, 
veikia ir manipuliuoju, savo eks 
perimentus.

Dr. Hamiltono praktikoje ii 
giausiai su juo bendradarbia
vo ir per visą laiką išliko ištiki 
mas ir nepaprastai kruopštus 
asmuo „iš anapus“, pasivadi
nęs Valteriu.

Kaip minėta, Dr. Hamilton 
eksperimentavo su keturiais 
mediumais, bet ne su visais iš 
karto. Pradžioje buvo tik vie
na Mrs. Elizabeth M., o Mrs. 
Mary M. (Mrs Mary Mar
shall) įsijungė į grupę tik 1925 
metais. Šios dvi „jautriosios“ 
išvystė savo psichinius gabu
mus iki to, kad jos pačios ga
lėjo matyti ir girdėti tariamą
sias dvasines būtybes. Trečio
ji tarpininkė, Mrs. Mercedes 
ir ketvirtasis Evan, vyras su 
augštuoju mokslu ir žymia pro 
fesija, buvo „rekomenduoti“ 
paties Valterio.

Valterį abidvi tarpininkės, 
Mary M. ir Elisabeth M., pra 
dėjo regėti kiek anksčiau prieš 
jam pasireiškiant. Jos sakėsi 
matančios jauną, geltonplaukį, 
mėlynakį vyrą, kuris yra labai 
linksmo būdo, pilnas „štukų“, 
labai temperamentingas ir žy- pakabintas ant elektros vielos 
miai kitoks, negu iki tol jų ma laido prie sienos kabinene, bet

sekamame posėdyje balandžio 
11 d. Valteris užsispyrė, kad ] 
skambutis būtinai būtų pade- i 
tas ant lentynos augštai, kad I 
posėdžiautojai nepasiektų! Bet ; 
Dr. Hamilton skambutį tik per ; 
kėlė ant stalo, esančio posė- . 
džiautojų rato viduryje. i

Skambutis sučirškė du kar- ' 
tus, bet Valteris griežtai pareiš 
kė tarpininkei Mary M. „Jei 
skambutis nebus padėtas, kaip 
aš reikalauju ant lentynos, aš 
daugiau nebeateisiu. Jie jums 
nepatikės“.

Dr. Hamiltonas dabar supra 
to, kad Valteris yra suintere- 
resuotas veikti taip, kad nebū
tų įtarimo, jog yra daromas 
koks apgaulius, nusistatė nuo 
šiol nuoširdžiai bendradarbiau 
ti ir liepė skambutį įrengti 
taip, kaip Valteris prašė. Seka 
mame posėdyje, balandžio 25 
d. skambutis jau skambėjo at
vejų atvejais ir Valteris bai
giant posėdį pareiškė apgai
lestavimą: „Gaila, kad senio 
šiandien čia nėra. Jis jums ne 
patikės“. Mat Dr. Hamiltonas 
tą vakarą seanse nedalyvavo.

Per šį posėdį Valteris pasiū 
lė skambutį nufotografuoti 
tuo momentu, kai jis skambins. 
Tai buvo padaryta kitame posė 
dyje birž. 5 d. Per sekamą po 
sėdį, įvykusį tik po vasaros 
pertraukos, rugpjūčio mėn., pa 
vyko nufotografuoti pirmąją 
teleplazmos masę. Tai buvo 
keista balta masė, kabanti prie 
tarpininkės Mary M. nosies.

Per sekamus seansus Valte
ris pradėjo pagaminti jau kai 
kurias formas, kaip antai žmo
gaus rankos, burinio laivo ir 
tp., kol pagaliau, savo dideliam 
džiaugsmui ir posėdininkų nu- 

i stebimui pradėjo iš teleplaz- 
• mos masės pagaminti labai me- 
į niškus žmonių atvaizdus, visiš 
, kai panašius į jų originalus, 
i tai yra, jau mirusių žmonių vei 
; do išraišką ...

(Irish) ir buvusi kažkokio re
liginio ordeno narė, greičiau
sia vienuollė. Jos vardas Lucy 
(Lucija).

Lucijos teleplazma.
Lucijos paveikslas po eilės 

posėdžių pagaliau Valterio bu 
vo pagamintas ir Dr. Flamilto 
no fotografijos aparatų aiškiai 
nufotografuotas kovo 10, 1930 
m. Paveikslas išėjo veik natų 
ralaus žmogaus didumo, bet ne 
pilnu kūnu, o tik iki juostos, 
kaip kad žmonių biustai yra da 
romi. Valteris tą savo biustą 
pastatęs ant kėdės atstu nuo 
posėdžiautojų ratelio, ir pa
veikslas atrodo tikrai kaip gip
so liedinys, jaunos mergaitės 
biustas. Veidas yra lyg iškal
tas ir labai gražiai meniškai 
atliktas, tačiau pati galva ir 
pečiai ir visa krūtinė bei lie
muo palikti „neapdailinti“, bū
tent viena teleplazmos masė, 
lyg dailininkas būtų pirma bai 
gęs veidą, o kitą kūną palikęs 
tik „aptašytą“, bet nedailintą. 
Taigi, Lucija, atrodo, žiūri pro 
maždaug keturkampį iškirpi
mą baltame asbesto drabužy-

Tiems eksperimentams buvo 
padėta labai daug laiko ir kant 
rybės ne tik iš posėdžiautojų, 
bet ir iš Valterio bei jo „drau
gų ir draugių iš anapus“ pu
sės. Dažnai teko sugaišti po 
keletą gana nuobodžių posė
džių vien tik, kaip Valteris aiš 
kino, teleplazmos medžiagai iš 
posėdžiautojų išgauti ir jai su
krauti. Kaip iš Dr. Hamiltono 
pusės, taip nemažiau iš Vaite 
rio pusės, buvo dedamos visos 
pastangos, kad bandymai vyk 
tų griežčiausioje drausmėje, ku 
rios reikalauja rimti moksliniai 
tyrinėjimai. Nors seansų da
lyvių grupę sudarė visuomet 
pačiam Dr. Hamiltonui gerai 
žinomi asmenys, tačiau visos 
atsargos priemonės buvo atlie
kamos prieš kiekvieną seansą: 
iškratomi iki nuogumo visi įei 
nantieji, apjieškomos tarpimn 
kės, užrakinėjamos ir užants
pauduojamos durys ir uždarinė 
jami iš vidaus visi langai, ir tt. 
Ir tai Valteris labai jaudinda
vosi, kad dėl mažiausio trūku
mo gali jo bandymui nepati
kėti. Kaip Valteris, taip ir vi
sos psichinės būtybės tvirtina, 
visi tie bandymai ir fenomenai je ar gipso liedinyje. 
esą tik antraeilės reikšmės. Pir 
maeilės svarbos jiems turįs tiks 
las Įrodyti mūsų žemės žmo
nėms, kad jie nėra mirę, bet 
gyvena aname kitame pasau
lyje, tik yra kūnus palikę ar 
mirdami normalia mirtimi ar 
per nelaimes, ar kare ar pan.

Visos knygos čia neatpasa
koti, nes tai užimtų dar daug 
daugiau vietos. Tad pasisteng 
siu paimti tik vienos seansų se-

• rijos protokolą, Kur steno- 
i grafiškai užrašyta, kaip Val-
■ teris pagamino vienos seniai
■ mirusios mergaitės teleplazmi-
■ nį paveikslą. Ta mergaitė jau 
; kuris laikas „iš anapus dalyva

vo seansuose ir ji jau posėdi- 
ninkams buvo žinoma. Ji užsi 
rekomendavo buvusi airė

noriu

Apie savo sumanymą ban
dyti pagaminti „kažką nepa
prasta“ Valteris jau užsiminė 
spalių 27 d. 1929 m. posėdyje. 
Tuomet jis kalbėjo:

.. . „Suprantate, aš
bandyti... Galbūt aš neturė
čiau jums sakyti, nes jūs pasi
darote nekantrūs ir sugadina
te reikalus. Aš bandau pasta
tyti medžiaginį kūną, kabineto 
(viduje, atskirai nuo tarpinin
kės. Aš noriu, kad jūs turė
tumėt kantrybės. Tatai bus pa 
daryta, bet tai negali būti pa
daryta per vieną posėdį ir ga
li būti, kad tam teks padaryti 
bent dvidešimt vieną posėdį; 
bet aš noriu pasiekti žmogaus 
dydžio figūros visiškai atski
rai nuo mediumo. Tai bus ivy-

kis, kurs sukels visą širšių 
spiečių aplink jūsų ausis. (Jis, 
matyt norėjo pasakyti, kad ne
tikintieji į tokius fenomenus 
sukels didelį alasą). Jei aš ga 
lesiu išlaikyti visą tą grupę, ku 
ri čia dalyvauja ir jei aš galė
siu palaikyti tą tarpininkę vi
sam laikui, tatai yra mano tiks
las. Tai nebus pilnas kūnas, 
tai bus tik kūno dalis; tačiau aš 
bandysiu jį padaryti pilną. Ne 
gaiškime laiko. Kurį laiką ne
darykime foto nuotraukų. Tu
rėkite viską paruoštą, kai aš 
jums pasakysiu ir aš pranešiu 
per Eweną ar per Mercedes, 
kai tik aš būsiu pasiruošęs. Aš 
skubėsiu kiek įmanydamas. Vi 
sa priklauso nuo medžiagų pa 
jėgumo. Ką tu į tai pasakysi, 
seni?” („Seniu“ jis vadino 
Dr. Hamiltoną).

Vėliau to paties seanso metu 
Valteris per Mary M. parsita- 
rė, kad jis bandysiąs pagamin 
ti „sesutės Lucijos“ veido te- 
leplazmą ir pridėjo: „Aš ma
nau, kad mūsų geroji mažytė 
draugė nori kai ką pasakyti p< 
Mercedes. Aš norėčiau tik pa 
sakyti, kad aš tikiuosi greit ga
lėsiąs pasodinti Mercedes į ka
binetą ir mes bandysime duoti 
jums jūsų mažytės gerosios 
draugės fotografiją“. Vėliau, 
Mercedes esant kabinete, Luci 
ja pasakė: „Aš neturiu daug ką 
pasakyti, tik tiek, kad Valteris 
labai nori, kad jūs kreiptumėt 
dėmesį į kiekvieną kad ir ma
žiausią smulkmeną ir jis nori, 
kad jūs tikrai laikytumėtės 
tvarkos seansų metu^ nes jis 
mano, jog ne viskas vyksta 
tvarkingai... Ta mąterializaci 
ja, apie kurią jis kalba, bus tik 
rai puikus darbas. Jūs turite 

’ stengtis išlaikyti kartu visus 
' posėdžiautojus. Čia neturi įvyk 
' ti jokių kliūčių“.

Daugiau bus.
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L1TERATUR1NEM IS
TEMOMIS- 

HENRIKAS NAGYS

VI.
H*

Labai bendromis apybraižo
mis panarnėjome įdomiausius 
— savo literatūriniu pajėgu
mu išsiskiriančius iš kitų tar
po — prozos veikalus, pasiro
džiusius 1952 metais. Tenka 
dar tiktai paminėti jaunimui 
skirtą prozą. Atgaivintoji jau 
nimo literatūros premija pa
skirta P. Orintaitei (Balei Vai 
vorytei) už „Viltrakių vai
kus“. Šių pastabų autoriui at 
rodo, jog šios premijos labjau 
nusipelnė Stepas Zobarskas ar
ba Vytė Nemunėlis. Ir Zobars- 
ko apysaka, ir Vytės Nemunė
lio eilės daug jautriau (be to, 
stipresne literatūrine forma) 
perteikia jaunąjam skaitytojui 
vaiko pasaulį. Šiedu autoriai 
užtikrintai, be dirbtinio forsa
vimo, moka prakalbinti tyrom 
akim regimą, aplinką, iškelti 
meniškai apipavidalintą didak
tinį momentą ir sukurti įtikina 
mą ir psichologiškai pagrįstą 
visumą.

*
Kazio Borutos „Bal- 

taragio malūnas“, minėtina šių 
pastabų paraštėje, atėjo pas 
mus keistu keliu ir atnešė ypa 
tingą rašytojo žodį. (Pirmoji 
knygos laida pasirodė okupuo 
toje Lietuvoje. Tuoj po pasi
rodymo buvo konfiskuota, o 
jos autorius ištremtas. Antrą 
ją laidą išleido praeitais metais 
Terra). Kazys Boruta, pažįs
tamas audrų ir maišto poetas, 
dar laisvoje Lietuvoje išleido 
„Medinius stebuxlus“, talen
tingai parašytą romaną apie 
dievdirbį Vincą Dovinę, tiesa, 
nevisur vienodai išlaikytą me 
ninėj plotmėj, dažnai nuslys
tantį į trečiafrontišką propa
gandą. „Baltaragio malūne“ 
tokios propagandos neberanda
me, nes ir tradiciniai, komunis 
tų pageidaujami ir apribojami, 
šuliai į patyčią, pastarajame 
veikale autoriaus parašyti su 
šilta žmogiška užuojauta, kad 
jų nebegalėtume ir pavadinti 
nusilenkimu dabartiniam oku
pantui. Daug svarbiau tačiau 
už pastarąjį konstatavimą pa
brėžti „Baltaragio malūno“ 
augštą literatūrinį lygį, harmo 
ningą ir kondensuotą kūrinio 

pobūdį, Borutos legendarinei 
apysakai charakteringą nuotai- 
kinį pakilimą, — skaitytojui 
kiekvienam puslapy primenan 
čius, jog kūrinys rašytas tikra 
to žodžio prasme poeto krau
ju. Iš tiesų, tai testamentas, at 
siųstas mums iš anapus jūrų, 
iš mūsų žemės, testamentas, ir 
daug kentėjusio ir klydusio 
žmogaus išpažinimas meilės sa 
vo gimtąjam kraštui.

*
Verstinių knygų tarpe rei

kėtų ypatingai iškelti keletą ori 
ginalių knygų, t. y. išverstų ir 
išleistų pirmą kartą. Tai sa
kydami nenorime nuginčyti 
mūsų leidyklų pastangos pakar 
loti, dar nepriklausomoj Lietu
voj išleistųjų, vertimų knygas, 
nes šiandien kiekvienas žodis, 
savo kalba atspausdintas, yra 
brangus, juoba, kad daugelis 
išleistųjų antrųjų laidų yra ne 
tiktai vertingi pasaulinės lite
ratūros kūriniai, bet taip pat ir 
pavyzdingi vertimai.

Iš naujų vertimų norėjome 
paminėti Stasio Vainoro (iš 
švedų kalbos) išverstą Nobe
lio premijos laureato Paer La- 
gerkvisto „Barabą“ (išleido 
Terra) ir Povilo Gaučio išvers 
tą Lotynų Amerikos rašytojų 
novelių antologiją „Pietų Kry
žiaus padangėje“ (išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas). Abi 
knygos supažindina lietuvį kny 
gos mylėtoją su pajėgiais kita
taučiais rašytojais, pristatyda
mos netiktai skirtingo mentali
teto kūrėjus, bet ir skirtingą jų 
žvilgsnį į daugelį šiandieninių 
žmogiškųjų problemų ir ap
raiškų.

Pastabas baigiame. Apie 
knygos badą dar neįmanoma 
kalbėti. Gal labjau apie skai
tytojų badą. Lietuvio rašytojo 
esama dar gyvo — apie jo išse 
kimą taip pat dar negalima kai 
bėti. Tačiau galima ir reikia 
kalbėti apie įžangoje paminė
tus literatūrinio gyvenimo 
skaudulius, taip įžūliai suleidu
sius šaknis į pačią mūsų rašy
tojų bendruomenės širdį.

(Pabaiga)
P. S. Praeitame n-ry, šioje 

vietoje, pirmame sakiny įvyko 
klaida: apie p. Gliaudos rorna-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TORONTO LIETUVIŲ CHORAS, VEDAMAS KOMPOZITORIAUS IR DIRIGENTO
Šis choras visai neseniai su

organizuotas, jau kelis kartus 
yra pasirodęs viešai, ir visuoti 
niu pripažinimu, pasirodęs la
bai gražiai. Gražiau negu bet 
kuris ligšiol buvęs choras. Taip 
gi visuotinai pripažįstama, kad 
choro dirigentas, Št. Gailevi- 
čius, chorą puikiai moka vesti. 
Muz. St. Gailevičius iš choro

■KULTŪRWWK»O^IKA
A. AMBROZAITIS NUKON KURAVO 15 

KLARNETISTŲ

Brazilijos miestas Sao Pau
lo, norėdamas iškilmingiau pa 
minėti 400 metų nuo įsikūrimo 
sukaktuves, sumanė suorgani
zuoti pirmos rūšies simfoninį 
orkes'mą ir tam tikslui paskel
bė muzikantų konkursą.

Montrealin norįs persikelti 
muzikas Aleksas Ambrozaitis, 
Lietuvos Filharmonijos klarne 
to koncertmeisteris, stojo į kon 
kursą pcnkiolikosgeriausių klar 
netistų būryje ir visus nukon
kuravo. Jis yra priimtas į Sao 
Paulo simfoninį orkestrą pir
muoju klarnetistu.

Tenka pastebėti, kad tūlą lai 
ką A. Ambrozaitis dalyvavo 
Brazilijos sostinės, Rio de Ja
neiro, simfoniniame orkestre.

LIETUVIŲ MENO PARO
DA AUSTRALIJOJE.

ALB Krašto Valdyba nuta
rė suruošti šiemet Šydnėjuje

ną „Namai ant smėlio” pasa
kyta, kad recenzentų ir kriti
kų jis sutiktas šiltai, o turėjo 
būti pasakyta — šaltai. 

padaro ne eilinį, bet menišką 
vienetą, kuris savo lygiu pri
lygsta geriausiems chorams. Ži 
noma, labai svarbu yra, kad 
choro dalyvių balsinė medžia
ga yra gera ir, kas nemažiau, 
o net ir daugiau svargu, kad 
choro dalyviai — moterys ir 
vyrai — uoliai lankytų repeti
cijas ir nuoširdžiai būtų atsi

lietuvių meno parodą ir apdo
vanoti tris geriausius darbus 
premijomis. Apsispręsta tokią 
parodą ruošti kasmet ir ateity
je: be šiųmetinės Šydnėjuje ir 
Melbourne, Adelaidėje ar ki
tur, pagal sąlygas ir pageida
vimus.

Krašto Valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus be išimties Aus
tralijoje ir N. Zelandijoje gyve 
nančius lietuvius menininkus 
— tapytojus, grafikus, skulpto 
rius, keramikus dalyvauti šioje 
parodoje. Paroda numatoma 
ruošti š. m. rugsėjo-lapkričio 
mėnesių laiko tarpe, kai tik bus 
susitarta dėl salės.

Informacijas apie ruošiamą 
parodą teikia ALB Krašto Val
dybos kultūros vadovas J. Bis 
trickas, 67 Wigram Road, Gle
be, N. S. W.

OP. SOL. L NAURAGIO 
JUBILĖJUS.

Organiz. komitetas bal. 26 
d. suruošė jubiliejinį koncertą, 
kuriuo Worcesterio lietuvių vi 
suomenė pagerbė Lietuvos 
Operos solistą Ipolitą Naura- 

dėję savo tautos dainų grožio 
puoselėjimui. Kai susijungia 
gabumai ir atsidėjimas bei mei
lė dainos menui, gaunamas 
augštas meniškas atsiekimas.

Taip augštai vertinamas To 
ronto Lietuvių Choras, gegu
žės 9 dieną ruošia koncertą - 
- krikštynas. Programoje miš- 

gį, švenčiantį savo 25-rių me
tų scenos darbo sukaktį.

Koncerto programoje be ju
biliato dalyvavo solistė - sopra 
nas Suzana Griškaitė, iš New 
Yorko, solistas - tenoras Sta
sys Baranauskas iš Chikagos. 
Akompon. Vytautas Mari- 
jošius iš New Britaino.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

„VARPAS“ Lietuvių Demo 
kratų Partijos 50 metų ir „ Var 
po“ 65 metų sukaktims pami
nėti. Turiny: Dr. J. Pajaujis 
— Dėl tautos ir laisvės; B. Al
mantas — Viduriniosios lietu
vių politinės srovės kelias; M. 
M. — L. V. L. S. Lietuvos iš
laisvinimo kovoje; A. Devenie 
nė — Tarptautinė Valstiečių 
Sąjugna; Dr. J. Šaulys — Ma 
no kelias varpininkų gretose; 
M. Mackevičius — Lietuvos 
išlaisvinimo veiksnių teisinė ir 
politinė padėtis; Dr. V. Butri
mas — Mūsų švietimo praeitis 
ir ateitis; V. Kavolis — Komu 
nizmas, Lietuvos jaunimas ir 
mes; H. Blazas — Pasaulėžiū
ra ir ideologija politikoje; J. 
Audėnas — Okupuotoje Lie
tuvoje. Žemės reformos pra
dininkai. Laisvinimo baruose.

•Išleido Varpininkų Leidinių 
Fondas. Administracijos ad
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STASIO GAILEVIČIAUS.
rus ir vyrų chorai, sol. B. Mari 
jošius. Koncerto vieta: 53 
Queen St. East—Victoria Au 
ditorium. Bilietai jau gaunami 
Tulpėje, Baltic, Beržinskio įm. 
ir pas choro dalyvius. Kaina 
1,50. Kas myli lietuvišką dai
ną, visi dalyvaus choro kon
certe - krikštynose.

resas: Jonas Makauskis, 157 
W. 105th St., New York 25, 
N. Y., USA. Leidinio kaina 1 
dol. Šis leidinys gaunamas lei
dykloje ir „Neprikl. Lietuvos“ 
redakcijoje: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

Kazys Binkis. BALTASIS 
VILKAS. Pasaka. Iliustravo 
F. Ušinskaitė. Trijų spalvų di
delio formato 36 psl. leidinys. 
Kaina 1 dol. Išleido „Gabija“, 
335 Union Ave., Brooklyn 11, 
N. Y. Ši graži knyga gaunama 
„NL“ redakcijoje.

J. Grušas. PABUČIAVI
MAS. Novelės. Išleido „Gabi 
ja“. Dailininko V. K. Jonyno 
meniškas įpavidalinimas ir ap
lankas. 160 pusi. Kaina 1,50 
et. Knyga gaunama „Nepri
klausomos Lietuvos“ redakci
joje, 7722 George St., Ville La 
šalie, Montreal, P. Q.

E. J. Harrison. LITHUA
NIA’S FIGHT FOR FRE
EDOM. Tai britų konsulo, gy 
venusio Lietuvoje, Kaune ir 
Vilinuje, knyga apie Lietuvą 
ir jos kovas už laisvę. Išleido 
Amerikos lietuvių informaci
jos centras. Kaina nepažymė
ta. Knygos gavimo adresas: 
Lithuanian American Informa 
tion Center, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y., USA.

ČESLOVAS GRINCEVIČIUS

NEĮTIKĖTINA ISTORHA
Žmogus negalėtų pakelti gyvenimo, 
jei žinotų savo mirties valandą.

Axel M un the
Turėjo būti netoli vidudienio, kai Julijonas Kondrotas 

išjojo pro parko alyvmedžius į savo laukus. Vienoj pusėj, iki 
pat miško, bangavo rugių platumos. Kitoj pusėj, visa nevė- 
žio nuokalne, tęsėsi gilios, vešlios pievos. Tenai visai prie 
vandens, buvo pustomi, galandami dalgiai, vadinasi, šieną 
pjėvė.

Kondrotas, gėrėdamasis gražiu oru ir padangėje susi
rinkusiais kamuoliniais debesimis, patogiai jojo toliau. Pra
jojo laukus, paskui beržynėlį, eglyną ir pasiekė Babtų vieš
kelį. Pergalvojęs, kad jis šaindien niekur neskubąs, ir leido
si vieškeliu toliau.

Netrukus pasiekė mažą Panevėžiuko bažnytkaimį ir, 
sustabdęs arklį, nušoko nuo jo. Čia pat buvo ir kapinaitės, 
nedidelės, bet dailios, klevų ir liepų prisodintos. Ten ilsėjo
si jo seneliai, tėvai ir prieš porą metų palaidota žmona.

Geležine tvorele apvestas cemantinis rūsys. Naujas. 
Jame stovėjo žmonos karstas, o šalia jos buvo palikta vietos 
ir jam, kai ateis ir jo eilė. Juodo akmens, pernai atgabento 
jūra iš Švedijos, paminklas stovėjo šalia rūsio, galvogaly. 
Tenai auksinėmis (taip jis pats vadino geltoną dažą) raidė
mis buvo iškalta istorija, gana originali, kad būtų netaip, 
kaip visų, kad

„czie silsis jis yr ji —
Kondrotawyczie yr jo Pati 
jis jai — ji jam — wenas kitam 
sutwere szi atminimą“.

Paskui buvo apačioje vienoj pusėj iškalta:
„Alexandra Helena po tewa Pacewyczie 
gimė 18x6 VII 22 — mirė 1^x3 V 19“.

Greta tame pat akmeny buvo iškaltas ir jo paties var
das ir gimimo data, o kai jis čia bus irgi palaidotas, tai ir 
mirties diena pridėta.

Kondrotas brisdamas žole prisiartino prie paminklo ir, 
gėrėdamasis savo išradingumu, atidžiai perskaitė visą „czie 
silsis“, paskui žmonos abi datas ir, oh!. . . kokia gi čia užra
šuose lygsvara? — tiek pat žodžių ir ženklų ir dešinėj pa
minklo pusėj, kur jo gyvenimo istorija dar nebuvo baigta ir 
antroji data turėjo būti iškalta tik po jo mirties.

— Pone Dieve, visi šventieji ir šventasis Julijonai, ma
no patrone didysis, kas čia pasidarė? Ar aš esu ne čia patai
kęs, pamišęs ar jau iš tikrųjų miręs? — antkapy buvo aiš
kiai, geltonom raidėm iškalta:

„Juljpnas Wincentas — Kampų Bajoras 
gimė 18x9 IX 10 mirė 18x8 X 31“.

Reikėjo kam matyti, kokiom nustebusiom ir išgąstin
gom akim Julijonas Vincas Kondrotas žiūrėjo į savo mirties 
datą, kaip jis dairėsi aplinkui, ar tikrai jis nepaklydęs. Pas
kui rankom čiupinėjo raides ir gerai įsižiūrėjęs įsitikino, kad 
jo mirties data iškalta neseniai, geltoni dažai kiek skyrėsi 
nuo kitų, ir darbas buvo skubotas, nerūpestingas. 

haliucinacija, kad kažkas, norėdamas pajuokauti, sau leido
— Neduok Dieve, ir šventieji angelai saugokit mane, 

— Kondrotas visas ėmė drebėti, — juk aš matau savo mir
ties metus, mėnesį ir dieną! Vadinas, man palikta dar gy
venti treji metai.. . keturi mėnesiai. .. ir viena diena!

Jis negreit sukaupė savo jėgas, kelis sykius sėdo ant 
tvorelės, kėlėsi eiti ir vėl grįžo, sėdo. Paskui labai piktas, su 
erzintas, išbėgo iš kapinių, užšoko ant arklio ir zovada pasi
leido namo.

— Juokas tai juokas, bet tai jau perdaug yra pasijuokti 
iš žmogaus, kuris niekam nieko blogo nėra padaręs, ir jį gy
vą įkišti į karstą. Sugalvoti leisti žmogui gyventi trejus me
tus ir viešai paskelbti apie jo įvykstančias laidotuves, nusta
tyti, kada kas turės skirtis su šiuo pasauliu, tai negirdėtas 
akiplėšiškumas! Ne, jau čia jam taip pigiai nepraeis. Ka
laviju užkaposiu. Pats savo ranka. Ot šitaip! Bet kas čia 
galėjo padaryti? Ir su kuo reikės atsiskaityti?

Uždusęs ir piktas parjojo namo, nušoko nuo arklio, 
įlėkė į kambarius ir nežinojo, kas toliau daryti, kaip nusira
minti, kaip tą reikalą užmiršti.

— Kur mano Marijonas? — šaukė savo sūnų.
Greit atsirado ir Marijonas ir pastebėjo tėvo neįprastą 

nuotaiką.
— Marijonai, mano mylimasis sūnau ir įpėdini, žinai, 

kiek man paskirta su jumis gyventi šioj žemėj? Ne daugiau, 
kaip treji metai, keturi mėnesiai ir dar viena diena! Tu kra
tai galvą ir stebiesi? Aišku, tas tau neįtikėtina. Bet tu nujok 
į mūsų šeimos kapines ir pažiūrėk, kas ten darosi. Ten jau 
žinoma, kada aš mirsiu, ir mano mirties data jau iškalta. 
Taip, taip, visų šventųjų išvakarėse po trejų metų. Tikrai, 
aš norėčiau šią valandą būti bepročiu arba nors melagiu.

Sūnus vis dar nieko nesuvokė, kas reikėtų atsakyti — 
per daug nepaprasti dalykai buvo pasakojami. Tačiau tėvas 
atrodė sukrėstas, ir tą reikalą reikia kaip nors išsiaiškinti ir 
užbaigti.

— Aš tuoj pats pažiūrėsiu, kas gi ten atsitiko, — at
sakė Marijonas ir išėjo į kiemą jieškoti arklio.

Tais pačiais keliais ir jis jojo. Vėjas, saulė, dobilais ir 
rugiagėlėm kvepią laukai jį atitraukė nuo jo mįslingos kelio
nės, ir vietoj žingeidaus skubėjimo, jį apėmė abejonė: negi 
taip jau ten ir yra? Apsiriko tėvas, ir tiek!

Po valandėlės Marijonas pasiekė Panevėžiuko kapines. 
Arklio pavadžius užkabino už tvoros stulpo ir pats brido augs 
ta, mažai kieno išvaikštinėta žole. Jų giminės amžino..poilsio 
vieta buvo gerai matyti iš tolo.

Jis žinojo, kur reikia jieškoti užrašo, sujaudinusio tėvą. 
Greičiausiai tai bus koks nesusipratimas.

„Juljonas Wincentas. . . gimė. . . mirė 18x8 X 31“. Už
rašas tikrai toks buvo! Jokios abejonės!

— Prakeiktas juokdarys! Arba gal pranašas. Bet kas 
davė teisę žmogui spėti savo artimo mirties dieną?

Ir jis, kaip ir tėvas, kurį laiką suabejojo, ar tikrai čia 
pataikė ir ar nesapnuoja. Ne! Ir motinos gyvenimo datos 
tikros, ir tėvo vardai, ir gimimo skaitmens atitinka, tik ko
dėl kažkam žinoma ir tai, kas žmogui neleista žinoti?

— Kieno gi ranka galėjo išdrįsti paliesti plaktuku ak
menį ir jame išrašyti baisius skaitmenis? Kas gi gavo teisę 
žinoti žmogaus ateitį lygiai kaip ir praeitį? — mąstė Mari

jonas, palengva jodamas namo.
Kaip jis paaiškins tėvui, kad tai, ką jis matė, nebuvusi 

kiek perdaug? Juokai tai juokai, bet čia jau menki juokai.
O jei tai pavadinti žmogaus sąžinės balsu? Gal tai yra 

įspėjimas, kad dar liko žmogui tik truputis gyventi, vadinas, 
sutvarkyk savo reikalus su šiuo pasauliu, atsiteisk? Bet ne, 
argi jo tėvas yra koks skriaudėjas darbininkų, sukčius, va
gis? Ne, jų šeima gali girtis turinti mažiausia priešų. Ne, ne, 
tai nesusipratimas. Reikia kaip nors tai užmiršti.

Namuose susierzinimą rado dar didesnį. Jo dėdė Anice
tas ir kiti giminės, atvykę nuo Raseinių, tikėjosi, jog Marijo
no grįžimas atneš paneigimą to, kuo buvo sujaudintas po
nas Julijonas, tačiau išėjo kitaip.

Šeimininkų ir svečių gera vakaro rimtis buvo sugadin
ta. Saulei nusileidus, visi susirinko augštąjam rūmų balkone 
ir, sekdami toli pietuose nuolat žaibuojantį dangų, mėgino pa 
šnekesiui jieškoti pačių juokingiausių istorijų. Nuotaika ta
čiau atrodė dirbtina, tyčia giminaičių palaikoma, nenatūrali. 
Šeimininkas nuolat kažko nusileisdavo į kambarius ir vėl 
grįždavo į viršų.

Nenoromis, tačiau neišvengiamai teko aptarti ir šios 
dienos įvykį. Buvo kaip ir aišku, kad niekas kitas negalėjo 
anų begėdiškų skaitmenų iškalti, kaip tas pats akmenkalis, 
kuris buvo nutašęs akmenį ir iškalęs visas kitas raides. Kas 
jis toks?

— Galai žino, gyvena Kėdainių pakrašty, Skongolio 
priemiesty, truputį keisto būdo, mėgstąs išgerti. Jeigu ne
klystam, vadinas Telėga. Bet ar jis galėjo taip toli keliauti 
tik tam, kad piktą juoką iškrėstų? Gal jis turėjo kokių nesu- 
vestų sąskaitų su mumis? Gal būt.

Ūkvedys Valerijonas Minelga, geriausiai žinąs visas 
jam reikalingas ir nereikalingas dvaro smulkmenas, atsimi
nė, jog Telėga už paminklo nušlifavimą prie užmokesčio no
rėjęs gauti ir tris gorčius degtinės, bet jam tebuvo nusiųstas 
vienas. Bet ar jis negalėjęs kaip žmogus priminti skolą, o ne 
terlioti paminklą?

Juo ilgiau šnekėjo, juo labjau visiems buvo aišku, kie
no tai darbas. Žinoma, reikia pas jį nuvykti išsiaiškinti ir 
su juo priderančiai susitvarkyti. Patiems. Negi trauksi į 
rusino teismą. Anie pasakys: „Nėra tokio įstatymo!“ Jei 
anas, kaip jis ten vadinas, aha, Telėga, būtų bajorų kilmės, 
būtų galima iššaukti į dvikovą ir vietoje, kaip veršį, užkapo
ti. Bet ką padarysi su ne sau lygiu?

Buvo nuspręsta, jog rytoj į Kėdainius turi važiuoti Ma
rijonas, ir su juo, kaip pats karingiausias dvaro žmogus, 
ūkvedis. Dėl visa ko reikia paimti porą kumečių — kas ži
no, kuo čia toji byla gali baigtis, o Telėga irgi bus ne vie
nas.

Rytojaus dieną Marijonas su palydomais išvažiavo jieš 
koti akmenkalio. Visą dieną dvare buvo tokia nuotaika, tar 
turn būtų išleidę vyrus į gūdžią girią įsiutusios, medžius 
traiškančios meškos gaudyti.

Popiečiais grįžo vyrai, tik be meškos: Telėgos neradę. 
Neseniai dar jis buvęs, bet dabar jo ten nesą. Išsikėlęs. 
Prieš kokių porą savaičių. Kur išsikėlęs? O velniai jį ži
no. Kaimynai sako, jog susikrovęs savo kirvius, pagalius ir 
bačkas, pasikinkęs kumelę patraukė į Kauno pusę. Jį su
rasti? Kaip niekas nežinojo, iš kur jis buvo atsiradęs, taip
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riuos čia mano minėtus sporti- i 
nių įvykių rezultatus.

V. Steponavičius. 1
PASAULIO FUTBOLO 

PIRMENYBĖS.
Prie vienų populiariausių 

pasaulio sportų priskaitomas 
yra futbolas, kuris savo gyve
nimo „amžių“ tuoj pasieks ap
valią 100 metų skaitlinę. Svar 
bios ir įdomios rungtynės su
traukia po 100 tūkst. žiūrovų, 
bilietų pareikalavimas dažnai 
viršija Y. miliono skaičių. Tad 
nenuostabu, kad jau šiandien 
planuojami yra stadionai, ku
rie talpintų iki 200 tūkst. šio 
sporto mėgėjų, o tuo pačiu klu 
bui ar valstybei (income tax!) 
neštų gražų pelną. Kai kurios 
valstybės (Anglija) į futboli
ninką žiūri kaip Į savos rūšies 
profesiją: žaizdamas jis gauna 
atlyginimą, jam susirgus mo
kama pašalpa, o įvykus kokiai 
nors nelaimei — išmokama 
kompensacija. Futbolininkai 
savo žydėjimo laikotarpyje, gy 
vena labai ištaigingai, o būda
mi taupūs, sudeda gražią pi
nigų sumą savo ramiai senat
vei. Be abejo, čia turiu omeny 
je futbolininkus profesionalus, 
(Lietuvoje profesionalizmo ne
buvo — Kbr.), kurių turi be
veik visos pasaulio valstybės, 
išskyrus pav. Švediją, Norvegi 
ją, dabartinę Čekoslovakiją ir 
tt.

1954 m. Šveicarijoje bus pa
saulio futbolo pirmenybės. Už 
siregistravusios valstybės su
skirstytos į grupes. Jos atro
do sekančiai:

1. Vokietija, Norvegija, Sa- 
aras,

2. Belgija, Suomija, Švedija,
3. Anglija, Škotija, Šiaurės 

Airija, Valija,
4. Airija, Prancūzija, Liuk

semburgas,
5. Austrija, Portugalija,
6. Ispanija, Turkija,
7. Vengrija, Lenkija,
8. Bulgarija, Rumunija, 

koslovakija,
9. Egiptas, Italija,

10. Izraelis, Jugoslavija,
11. Haiti, Meksika, USA,
12. Brazilija, Čili,
13. Kinija, Korėja, Japonija.
Kiekvienos grupės laimėto

jas (išskyrus 3-čią grupę, iš 
, kurios įeina dvi valstybės), su 

sitinka Šveicarijoje — Berne,

MŪSŲ ORTAS
IŠ ANGLIJOS PADANGĖS.

(Mūsų bendradarbis, Anglijoje)
Kadaise buvęs taip aktyvus 

lietuvių sportinis gyvenimas 
Anglijoje dabar bėra likęs tik 
praėjusių dienų šešėliu. Šiuo 
metu aktyviai beveikia tik du 
klubai: „Kovas“ — krepšinis 
ir Halifaxso „Vilnius" — šach 
matai.

„Kovas“, grįžęs iš plačiai 
diskutuotos kelionės Prancūzi 
jon, pergyveno persitvarkymo 
laikotarpį: klubo vadovui p. 
Žemaičiui pasitraukus, jo vie
tą užėmė V. Steponąvičius, ir 
ilgamečiai „Kovo“ kapitonui 
p. G. Glatkauskui pasitraukus 
iš „Kovo“, kapitonavimą per
ėmė kitas „senas“ kovietis — 
L. Puzinas. Įvyko pasikeitimų 
ir komandos sudėty: keli senie 
ji (ne amžiaus prasme) žaidė
jai pasitraukė ir į jų vietas atė 
jo jau Anglijoje išaugintas ir 
paruoštas prieauglis.

„Kovas" šiuo metu turi pir
mą vietą Manchesterio Lygos 
I-os divizijos lentelėje ir, ka
dangi koviečiai beturi sužaisti 
tik vienas rungtynes, atrodo, 
jog „Kovas“ taps Lygos meis
teriu.

Šių metų Anglijos meisteris 
— Manchesterio YMCA tėra 
tik antroje vietoje. Šis faktas 
kalba už save „Kovo“ naudai 
ir atsako daugeliui „Kovo“ kri 
tiku.

Gegužės mėn. „Kovas“ švęs 
savo 5-kių veiklos metų sukak 
tuves. Per tą laikotarpį sužais 
ta netoli 200 rungtynių, iš ku
rių pralaimėta apie 50 (dau
giausiai prieš amerikiečių laku 
nūs). Šį sezoną iš iki šiol su
žaistų 18 rungtynių tepralai- 
mėtos tik 3.

Halifax© „Vilnius" klubo gy 
venimas yra susikoncentravęs 
aplink šachmatus. Klubo ini
ciatyva šį mėnesį bus pravesta 
Anglijos lietvių šachmatų pir
menybės.

Tiek naujienų iš lietuvių pa
dangės. Dabar mesiu žvilgsnį 
į Anglijos sportą bendrai.

Po Cambridge - Oxford stu 
dentų valčių lenktynių, kurias 
lengvai laimėjo Cambridge uni
versitetas, po Grand National 
arklių lenktynių (šios lenkty-

nės sudomina kasmet visą pa- . 
šaulį, nes čia arkliai turi per- : 
šokti augščiausias ir plačiau- ' 
sias kliūtis), kuriose iš 32 ark- . 
lių vos 4 pasiekė baigmę, visų 
anglų dėmesis yra sukoncent
ruotas į Anglijos Futbolo S- 
gos Taurės finalą, kuris įvyks 
gegužės 2 d. Esu rašęs „NL“, 
kaip šios pirmenybės yra pra
vedamos, todėl tik paminėsiu, 
kad šiais metais į finalą pateko 
Blackpool ir Bolton Wander
ers k-dos. Šios rungtynės yra 
pats svarbiausias kasmetinis 
jvykis Anglijos futbolo gyveni
me. Jos žaidžiamos Wembley 
stadione, kur 100.000 žiūrovų 
skaičiuje yra karališkos šeimos 
nariai (karalius ar karalienė 
pasveikina abi k-das prieš rung 
tynęs ir po rungtynių įteikia 
laimėtojui taurę ir medalius, 
kuriuos gauna ir pralaimėjusi 
k-da), ministerial, diplomatai 
ir t. p. Paprastam piliečiui pa
matyti šias rungtynes tėra tik 
10.000.000 : :1 galimybė.

Šiuo taurės finalu paprastai 
užbaigiamas futbolo sezonas. 
Vasaros metu visas sportinis 
gyvenimas susikoncentruoja 
į kriketo (cricet) žaidimą. Iš
aiškinti šį žaidimą užimtų daug 
vietos, todėl tik pažymėsiu, 
kad jis turi šiokį tokį panašu
mą į Lietuvoje gimnazijose 
žaistą muštuką.

Sekantis didesnis sportinis 
įvykis bus birželio mėn., kai 
Anglijos ir buv. pasaulio vidu
tinio svorio bokso meisteris R. 
Turpin susitiks su Ch. Humez 
(Prancūzija) pasaulio meiste
rio vardui išaiškinti. Šis titu
las liko laisvas „Sugar“ Ray 
Robinsonui (Amerika), kuris 
atgavo šį titulą iš R. Turpin, 
pasitraukus iš bokso pasaulio.

Nepamirštinos ir Wimble
don lauko teniso žaidynės, ku
rios tęsiasi 2 savaites ir į ku
rias suvažiuoja geriausi viso pa 
šaulio tenisininkai. Laimėji
mas šių žaidynių yra kiekvie
no gero teniso žaidėjo-os sva
jonė, bet kelias į pergalę yra 
labai sunkus.

/ Tiek šiam kartui. Sekantį 
kartą parašysiu apie kai ku-

Če-

Ciuriche ir Lozanoje, birželio
— liepos mėn. 1954 m., kur ir 
bus išaiškintas pasaulio meiste 
ris. Be šių laimėtojų, į baigmi
nius susitikimus, be kvalifika
cinių rungtynių Įeina Šveicari 
ja (kaip rengėja) ir Urugva
jus.

Įdomi yra 13-toji grupė, at
stovaujama raudonosios Kini
jos, Korėjos (šiaurės ar pietų?
— Kbr.) ir Japonijos.

FIFA (Federation Interna
tional Footbal Association) pa 
sielgė per daug lengvabūdiš
kai, leisdamas išspręsti kvali
fikacinių žaidimų datas pačių 
valstybių noužiūrai, arba tokių 
rungtynių klausimą, kaip Japo 
nijos su raudonąja Kinija, ar
ba Korėjos su Kinija? O gal 
FIFA numato, kad iki liepos 
mėn. Tolimuose Rytuose die
vaitis Marsas dings iš horizon 
to? Dar toliau: Saaro koman
dos dalyvauja pietų-vakarų Vo 
kietijos futbolo lygos pirmeny 
bėse, o pasaulio žaidimams iš 
eina atskiru „sąrašu" — kaip 
Saaro valstybė.
Nors FIFA dažnai džiūgauja, 

kad ji yra vienintelė tarptauti 
nė organizacija, žinanti tik vie
ną kalbą — futbolą, tačiau tas 
neatatinka tikrenybei. Čia 
vyksta panašus žaidimas ir kai 
ba kaip ir JT su tuo skirtumu, 
kad FIFA posėdžiuose negali 
būti panaudotas veto klausi
mas.

Bet pereikime prie pačių pir- 
’■ menybių. Kvalifikaciniai žai- 
’ dimai numatoma pradėti 1953 
' m. liepos mėn. ir užbaigti iki 

1954 m. balandžio mėn. 1 d.
Kai kurios valstybės jau pra 

dėjo pasiruošimus: Vengrija, 
kuri skaitoma pasaulio futbolo 
klase, užbaigia savo klubų pir
menybių rungtynes, sutraukia 
visus geriausius žaidėjus į sto 
vykią ir trenerio atydžioje aky 
je pradeda pasiruošimus. Pa
našiai elgiasi ir kitos tautos, 
stengdamos Į savo vienuolikių 
sąstatą Įlieti daug jaunuoliško 
kraujo, (vidutinį žaidėjų am
žių, pav., Ispanija numato 21— 
22 m.) arba stengdamasi iš už 
geležinės uždangos gerus pa
bėgėlius — futbolininkus įpi- 
lietinti, kaip pay. neseniai pa
sielgė Italija su vengru Neyers, 
arba Ispanija su Kubala.

Kaip matome, Sov. Sąjunga 
futbolo pirmenybėse nedaly-

PRIEŠ DIDELĮ KRAUJO 
SPAUDIMĄ.

Amerikos žemyne daugelis 
žmonių serga perdideliu krau
jo spaudimu. Gydoma ta liga 
ekstraktu iš augalo Veratrum. 
Bet vaisto gavimas buvo bran
gus.

Harvardo universiteto cho- 
mijos profesoriai Kupchan ir 
Duliwala surado lengvesnį ir 
pigesnį būdą ištraukai daryti. 
Todėl vaistai galės būti išban
dyti dideliam skaičiui ligonių, 
nes bus daug pigesni.

Kultūrinė kronika.

DANUTĖS NASVYTYTĖS 
KONCERTAS

Adelaidės Town Hall įvyko 
Danutės Nasvytytės išraiškos 
šokio grupės koncertai. Ade
laidės lietuviai turėjo progos 
pamatyti tikrai augšto meninio 
lygio programą, kuria, deja, 
akiplėšiškai mažai tauteičių pa 
sinaudojo, o taip pat dėl ne
vykusios reklamos ir australų 
publika buvo suskaitoma ant 
pirštų.

vauja. Ir reik jiems pripažin
ti, kad ruskeliai turi neblogą 
„uoslę“ — ką jie galėtų „su
rasti“ tarpe tokių valstybių 
kaip Brazilija, Anglija, Veng
rija, Italija ir tt. Prisiminki
me 1952 m. Olimiadę, kurio
je dalyvavo tik mėgėjai: su 
Bulgarija laimėta (po pratęsi
mo) 2:1, su Jugoslavija sužais 
ta lygiomis (5:5 ir pralaimėta 
3:1). O juk tos valstybės nepri 
siskaito prie futbolo galiūnų! 
Ir nenuostabu, kad su tokiais 
žaidėjais (COKA — Central- 
nyj Dom Krasnoj Armiji)greit 
susitvarkyta: jie išskirstyti po 
kitus klubus, arba išsiųsti į Si
birą ! Ir kad Sov. Sąjungai fut 
bolas nedarytų gėdos. . . tyliai 
paprašyta vakarų Europos pa
galbos, atsiuntimui trenerio į 
Sov. Sąjungą. Toks pakvieti
mas išsiųstas į Angliją. Neži
nia kaip Anglijos Futbolo Są
junga išspręs šį klausimą, ta
čiau reik tikėtis, kad teigiamai, 
nes treneriui pasiūlytas geras 
atlyginimas, o pasaulyje „vien 
tik auksas valdo mus. Kbr.

Moksto-techmkos naujienai
IŠRASTAS RADIJAS BE 

LEMPŲ.
Bettelle Instituto mokslinin

kai Columbus, Ohio, mieste ra
do, kad metalų aliuminijaus ir 
antimonijaus lydinio gabaliu
kas gali pavaduoti elektroniš
kas lemputes radijo imtuvuo
se.

Pasirodė, kad aliuminijaus 
ir antimonijaus lydinys veikia 
taip gerai, kaip ir brangusis me 
talas germanium, pavaduojant 
lemputes. Svaras germaniumo 
kainuoja 350 dolerių, o aliumi 
nijaus - antimonijaus svaras— 
tiktai 50 centų.

DIDELIS KULTŪRINIS 
BELGIJOS LIETUVIŲ 

SĄSKRYDIS.
Kasmet Belgijos lietuviai tu 

ri didesnį susibūrimą, šiemet 
didelis sąskrydis įvyko per ka- 
zimierines. Iš Limbu r go atva
žiavo tautiečiai su operete 
„Tėviškės pastogė“, Iježiškiai 
suvaidino „laisvės belaukiant“, 
be to, buvo mažųjų ir didžiųjų 
deklamacijos, smuiko ir armo
nikos duetas. Atvykusi iš Lim 
burgo uniformuotų skautų akil 
tis suvaidino 2 scenos vaizde
lius. Nors lietuvių kasmet ii 
Belgijos daug išvažinėja, bet 
Lieže — Tilleur „Concordia“ 
salė buvo ir šiemet pilna lietu
vių.

AUSTRALIJOS „ŠVIESOS“ 
VEIKLA.

Šviesos Sambūrio S'ydnėjaus 
skyrius šių metų pirmam pus
mečiui yra parengęs tokią veik 
los programą.

Balandžio 18 d.: Paskaita iš 
muzikos srities: „Impresioniz 
mas muzikoje ir Debussy“, su 
iliustracijomis. Prelegentė p, 
Kazokienė. Įėjimas visiems 
laisvas.

Gegužės 16 d.: Diskusijos 
— forumas: a) Kodėl pasisa
kau už politinių partijų ir sro
vių veiklą tremtyje (H. Kmitas 
ir J. Miknius), b) Kodėl pasi
sakau prieš politinių, partijų ir 
srovių veiklą tremtyje (V. Ma- 
siokas ir Mensonas). Įėjimas 
visiems laisvas.

vėl nežino, kur bus nusibastęs. Pagaliau kas gi žino, kaip 
jis iš tikro vadinasi? Vakar buvo Telėga, šiandien gal jau 
vadinasi Šlėga.

Kad tai jo darbas, dabar jau niekas neabejojo. Vadi
nasi, važiavo keliuku pro kapinaites, dingtelėjo jam pikta 
mintis. Kol kumelaitė pakramtė žolę, tai jis irspėjo pakali- 
nėti. Jam, meistrui, kelių numerių iškalimas teužėmė gal 
valandą. Tai jo paskutinis pasitamavimas šiai apylinkei. 
Pašvilpkit dabar jam!

Tą patį vakarą jau visi dvaro tarnai ir kumečiai žinojo 
šią istoriją ir visaip ėmė aiškinti. Kraipė galvą, stebėjosi, 
o atsirado ir tokių, kurie sakė: „Tai gera ponams — jiems 
net iš dangaus (iš kur gi daugiau!) iš anksto pranešama, 
kada jie mirs !“ O kai atėjo sekmadienis, visi, pirmiau ne
gu pasiekė bažnyčią, traukė į kapines ano dyvo savo akimis 
pamatyti. Ėjo žiūrėti ne tik dvaro žmonės. Visi susirin
kusieji tuoj sužinojo naujieną. Po mišparų ir klebonas susi
domėjo tuo reikalu ir grįžo rūstus, kad jo žinioj esančiose 
kapinėse nežinomi išdaigininkai neleistinus juokus darą.

Iš Kondroto šeimos tą sekmadienį bažnyčioj niekas ne
pasirodė, ir tas davė dar daugiau pagrindo visokiems aiš
kinimams ir gandams.

Kitą dieną dvare darbas ėjo kaip ėjęs, tačiau kalbų ne
mažėjo. Žinios nueidavo net iki kitos parapijos ir grįžda
vo fantastiškiausiai aiškinamos, kad Julijonas Kondrotas už 
tris statines aukso užrašęs savo sielą velnių vyresniąjam ir 
kad, kaip įspėjimą iš dangaus, regėjęs ugninę rykštę debe
syse. Atsirado vėl žinovų, tvirtinančių jį patį esant su ka
nopom, atseit todėl jis niekur ir nesirodąs be čebatų.

Buvo žmonių, kurie Kondrotą pažinojo iš gerosios pu
sės ii- gailėjo, jog jis jau greit turėsiąs mirti. Kiti vėl tvir 
tino, kad gavęs žinią iš paties džiakono, jog dar gyvas bū
damas bus išrinktas į kažkokių tai nemirtingųjų eiles, todėl 
ir Velykų naktį jo rūmuose buvusi nežemiška šviesa, iš dan 
gaus atskridę angelai jį su palme rankoje vedžioję jo pa
ties rūmuose. Tarnams tada buvę uždrausta įeiti į augštu- 
tinį sahoną, bet Anelė, virtuvės darbininkė, kuri gali ir per 
sieną matyti, pati savo akimis regėjo. Dar ji girdėjusi, 
kaip anie angelai klausė, ko ponas Kondrotas labjausiai no
rėtų, koks jo didžiausias troškimas, mat jie tai galį įvykdy
ti. O tas troškimas ir buvęs sužinoti, kada jis mirsiąs.

Gal tam, kad padarytų galą žmonių kalboms ir berei
kalingiems vaikštinėjimams į kapinaites, Marijonas su 
dvaro kalviu nuvažiavo į Panevėžiuką ir mirtį pranašaujan
čius skaitmenis sunaikino. Paminklas nuo to nukentėjo: 
liko išbadyta skylė. Su paminklo sugadinimu žmonių kal
bos ėmė mažėti, ilgainiui jos įgrįso ir visai nutilo. Tačiau iš 
Julijono Kondroto atminties to slogučio niekas nepajėgė iš
trinti. Kalbėdamas su žmonėmis, jis pats tai vadindavo irgi 
juoku ir mėgdavo pasigirti, kad su juo atsitikę taip, kaip su 
nieku kitu, bet sielos gilumoje, tartum kurmis po pievą, knai
sėsi piktas grasinimas. Laikas šios kančios nemažino. Tai 
nebuvo panašu į kitas sielos kančias, kada mėnesiai ir dienos 
pamažu išdildo visus skausmus, užgydo žaizdas. Priešingai, 
ši pranašystė, pradžioj palaikyta už piktąjį grūdą, ėmė augti 
į medį, vis didėjo ir labjau draskė Kondroto sielą.

Kodėl toks tolimas terminas? Treji su viršum metai pus 
amžio žmogui gyventi — per maža, tačiau tiek pat laiko 
laukti pačios mirties — per daug. Kodėl nebuvo numatyta 
jam mirti po poros savaičių ar mėnesių? Būtų greit praėjęs 

tas laikas, ir po jo gyvenimo džiaugsmas nepalyginamai pa
didėtų. Kiek jis tada galėtų gerų darbų atlikti, kokia būtų 
miela toji pati saulė, vieversio giesmė ir iš tolo sklindąs va
karinio varpo gaudimas. Dabar trejiems metams uužnuody- 
tas jo gyvenimas, jis pats paverstas į kenčiantį, nenaudingą 
žmogų.

Rudenį paminklas iš kapinių buvo visai pašalintas, gra
nitas suskaldytas ir į akmenų krūvą išmestas. Pačiam Kon- 
drotui giminės patarė pakeisti aplinką ir kur išvažiuoti. Ir 
tikrai, ilgą laiką jo namie nebuvo. Žmonės kalbėjo, jog buvo 
išvažiavęs į Vilnių. Vėliau, po Kalėdų, Julijonas išvyko į 
šiltus vandenis, į Krymą, ir išbuvo iki Velykų. Grįžęs neat
rodė, kad būtų pasitaisęs. Priešingai, veide buvo daugiau 
raukšlių ir ėmė skųstis širdimi. Vasarą nieko ypatingo ne
buvo atsitikę, tik svečių lankydavosi kiek daugiau. Rudenė
jant buvo dažniau rengiamos medžioklės, ir jos buvusios 
triukšmingesnės. Žiemą Kondrotas vėl buvo kažkur toli iš
važiavęs.

Lemtingoji data artėjo. Žmonės kalbėjo apie nemažą 
Kondroto duosnumą bažnyčioms. Esą Labūnavos bažnyčiai 
nupirkęs baltą, šilkinę, rožėm išsiuvinėtą vėliavą su Dievo 
Motinos ir švento Juozapo paveikslais, Babtų — procesijoj 
nešamą altorėlį, Josvainių — porą trilypių žvakidžių. Pane- 
vėžiukui teko varinis varpas, Vendžiogalai — raudonas arno
tas, o Čekiškei tik kropylas, nes neužtekę pinigų kam nors 
brangesniam. Per tą laiką Julijonas paseno tiek, kad jo il
giau nematę net sunkiai pažino. Kentėjo nemigą ir neturėjo 
noro ką nors dirbti. Visus dvaro reikalus vedė sutartinai 
jo brolis Anicetas ir Marijonas.

18x8 metų ruduo pasirodė visų savo spalvų gražumu. 
Jis nedžiugino tik paties Kondroto. Iš dvaro darbininkų nie
kas neatminė nei anos datos, nei paties paminklo. Kad dva
ro šeimininkas perdaug paseno ir kad nesikiša į ūkį, tai jo 
reikalas, ir ko čia jiems rūpintis?

Spalio paskutinėm dienom Kondrotas nejuokais susisie
lojo. Protarpiais nušviesdavo jam šviesi viltis, kad su šiuo 
mėnesiu baigsis ilgų metų nerimas, ateis išsivadavimas iš 
kančios, kuri net jo artimiausiems bičiuliams nėra pakanka
mai suprantama ir pateisniama. Iš kitos pusės jį apimdavo 
nuotaika pasiduoti tam, kas turi ištikti. Jis tada ir neabejo
davo, jog ir bus taip, kaip jau jam buvo žinoma prieš trejus 
metus. Mirti vistiek reikės kada, tai gal ir gerai žinoti kiek 
iš anksto.

Jis nebuvo lengvatikis, tai dėl visa ko pergalvojo, ar 
nėra kam kuo skolingas. Ir šiaip pasistengė savo sąžinės 
reikalus sutvarkyti. Apie tai jis niekam nekalbėjo, bet jo ar
timieji pastebėjo.

Lemiamos dienos išvakarėse jis jautėsi sveikas ir kiek 
tvirtesnis, nei visada. Jis nei kiek neabejojo, jog rytojaus 
dienos pabaiga jam atneš gyvenimo pradžią. Tik širdis kiek 
perdaug imdavo retkarčiais plakti, ir tas jį suneramindavo. 
Užmigti tačiau tą naktį jam nepasisekė. Jo namiškiai taip 
pat veik nemiegojo ir sergėjo namus nuo visokių netikėtumų.

Kitą rytą suvažiavo iš tolo jo kviesti svečiai, patys ar
timiausieji ir brangiausieji žmonės. Kondrotas nutarė tą die
ną niekur iš rūmų neišeiti. Ką gali žinoti, gal kas tyčia, koks 
nežinomas neprietelius, gali stovėti kur už medžio su muš
kieta ir nušauti. Gal ir buvo jo darbas apie skaičiai, tyčia 
prieš kelerius metus iškalti, kad labjau pakamuotų žmogų, 
mirties belaukiant. Tos pat nuomonės buvo tiek visi namiš

kiai, tiek ir svečiai. Dėl visa ko ir rūmai buvo saugojami, 
kad kas pašalinis neįsibrautų.

Taip praėjo visa diena ir prasidėjo vakaras. Kondrotas 
nerimo ir nenusėdėjo vietoj. Jis jautėsi kaip arklių lenktynių 
aikštėje, kur jo arklys toli atsiplėšęs nuo kitų užtikrintai pir
mas lekia į baigmę. Jis laimės, aišku. Reikia tik vieno: kad 
nieko netikėto jam neatsitiktų, kad nesukluptų. Dar kelios 
ilgos minutės, pilnos įtempimo sekundės.

Svečiai buvo linksmiau, nei visada nusiteikę. Šiandien 
buvo daugiau muzikos, vyno ir juoko. Juo diena labjau ėjo 
I pabaigą, tuo daugiau buvo triukšmo. Kai buvo belikę die
nos gal tik pora valandų. Kondrotas sau leido kiek daugiau 
atsipalaiduoti nuo pirmiau jį varžiusių atsargumo priemnoių. 
Jo namuose susirinkę tik draugai, tai ir jis gali su jais tur
tinti stiklus kiek tik lenda. Su kiekvienu svečiu atskirai iki 
dugno gėrė už naują, tuoj prasidėsiantį gyvenimą. Kad pa
čiam sau linkėjimai nepraeitų pro šalį, išgertas taures ėmė 
svaidyti į grindis, vėliau į lubas, sienas, o viena net su lango 
stiklais išlėkė į parką. Jo senasis tarnas Ipolitas vos spėjo 
padavinėti naujas taures ir pilstyti vyną.

— Mano prieteliai ir geradėjai, ponai šlėktos, bajorai, 
pulkauninkai ir didysis blaivininke, askete klebone, visi ger
kit ir juokitės! Su manim juokitės! Juokitės, sakau gi aš t 

Ne, taip linksma ir triukšminga šiuose rūmuose nėra 
buvę.

— Ponai, ponai, prašau atydos! Matote šį laikrodį ant 
sienos? Dar dvidešimt minučių iki vidurnakčio, vadinas, pa
gal aną velnišką pranašą, man liko gyventi irgi dvidešimt mi
nučių. Juk tai baisiai juokinga! Sakau, tai baisiai juokinga, 
ar ne?

Kondrotą suėmė nematytas laukinis juokas, tiesiog nei 
įtikėtinas, kad taip žmogus gali juoktis. Su juo klegėjo visi 
svečiai.

— Dar kartą su manim išgerkite, išgerkite! Iš.. .
Ne, čia jau buvo perdaug: tuo pačiu metu ir juoktis, ir 

gerti.
Taurės sviesti nereikėjo. Ji nukrito ant kilimo ir tik jos 

kojelė lūžo. Kondrotas smarkiai sukosėjo ir sulinko šalia tau 
rėš. Atrodo, jog visas vynas galėjo būti įtrauktas į plaučius. 
Arčiau stovėję jį pakėlė, pasodino į fotelį, purtė už pečių, dau 
žė į nugarą — juk taip gelbstima užspringusiam žmogui. Po
no Julijono veidas paraudo, iššoko smilkiniuose gyslos. Ko
sėti vis dar nesiliovė.

Svečiai vienu metu visi prablaivėjo ir nutilo. Tik nei 
vienas neišmanė, kas geriausiai tokiu atveju daryti ir kaip 
pagelbėti Kondrotui.

— Pone Dieve, neduok žmogui numirti, — šaukė kai- 
kas, bet nuo to šauksmo jam nebuvo geriant

Kondrotas staiga nustojo kosėti, ir jo galva pasvirus į 
šalį nebejudėjo. Kaktoj pasirodė prakaito lašeliai, lūpos pa
mėlynavo. Jo silpnai širdžiai to visko buvo perdaug, ir ji ne
atlaikė.

Kai Kondroto tarnas Ipolitas atsiminė vietos papročius, 
mirus žmogui, ir palipėjęs sustabdė sieninį laikrodį, jis ke
lias dienas rodė tą patį laiką: buvo viena ar dvi minutės po 
dvyliktos.

Paminklo vistik nereikėjo daužyti. Jo datos, kad ir juo
kais iškaltos, vistik buvo pranašingai tikros. Gi Kondroto 
mirtis visoj apylinkėj buvo viena nuostabiausių atsitikimų ir 
liko kaip legneda.
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MAMERTAS M A CI UK AS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

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

Adresas: lempas 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.
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Laiškai Redakcijai
5. O ką maineriai geriau 

įvertino, tegu sprendžia ir pats 
straipsnio autorius Sudburietis 
Nr. 2, nes ir jis pats dalyvavo 
šokiuose. Nuotaika buvo pui
ki. Gryno pelno gauta virš 
120 dol.

Tad, visa ta korespondenci
ja yra piktos valios ir asmeni
nio keršto vaisius, kuo nepasi
tarnaujama nei bendruomenei, 
nei sau. Tad, kam klaidinti vi 
suomenę? Ko tuo siekiama?

Reiškiu pagarbą
Kun. Ant. Sabas,

. . Sudburio liet, kolonijos . . 
kapelionas.

Red. prierašas. Labai apgai
lėtina, kad pasitaiko netikslu
mų. Dar prasčiau, jeigu pasi
reiškia nukrypimų nuo objek
tyvumo ir tiesos. Redakcija in 
teresuota patiekimu tiktai ob
jektyvių ir teisingų faktų. Jai 
sunku kontroliuoti kiekvieną 
korespondenciją, kadangi tai 
yra savanoriškas darbas, patar 
navimas visuomenei. Tačiau 
redakcija, jeigu dėl ne nuo jos 
pareinančių priežasčių kada 
nors įdeda netikslią žinią, mie
lai ją atitaiso ir ta pačia pro
ga prašo spaudos bendradar
bių laikraščiams duoti tiktai 
teisingas, objektyvias žinias.

Kalbant iš esmės apie paren 
gimus, reikia pripažinti, kad 
jie, deja, mūsuose turi vieną 
stambią silpnybę — kartais juo 
se panaudojama perdaug svai
galų. Matyt, geras intencijas 
turėdama, ir Sudburio bendruo 
menė yra nutarusi riboti tą, tik 
rai sakant, visų mūsų silpnybę. 
Deja, tokios yra sąlygos, kad 
s utuo tenka, ypač organizaci
joms, labai rimtai skaitytis.

Redakcija, žinodama, kad šis 
klausimas yra labai dalikatus, 
stengaisi mažiausiai jį liesti. Jei 
gu šiuo atveju korespondenci
ja buvo praleista, tai vien dėl 
konstatavimo, kad pati Bend- 
roomenė esanti nubalsavusi pa 
naudoti tam tikras varžymo 
priemones.

Gerb. p. Redaktoriau,
Šių metų balandžio mėn. 8 

d. „NL“ Nr. 14 pasirodė trum 
pa korespondencija, antrašte: 
„Ir vėl?“, kuri yra perdėm me 
laginga ir šmeižtinga.

1. Ten rašoma, kad ,,Balan 
džio mėn. 11 d. Kroatų salėje 
įvyksta kun. Sabo rengiamas, 
bažnytinio komiteto vardu, šo
kių vakaras“. Ne tiesa! Vaka 
ras rengiamas ne mano asme
niškai, bet baž. komiteto nuta
rimu, dalyvaujant keturiems 
komiteto nariams. Kas netiki, 
gali nueiti pas komiteto sekre
torių A. Jašiūnų ir patikrinti 
kovo mėn. protokolą Nr. 2.

2. Kam skiriamas pelnas — 
visi lankantieji bažnyčią para
pijiečiai puikiai žino, nes tai 
buvo po pamokslo viešai pa
skelbta. Nežino tik tas, kas ne
nori žinoti.

3. Jokia programa nebuvo 
paskelbta, nes nebuvo numa
tyta. Ir tas, kurs rašo, puikiai 
žino, kaip yra sunku mūsų ma
žoj kolonijoj sukombinuoti pro 
gramą, ypač dėl to, kad atsir
anda tokių rašeivių, kaip,pavyz 
džiui Rimas Boriūnis, kurie 
geros valios paprastus darbi
ninkus, ne profesionalus, drįs
ta, vien dėl asmeninių piktumų 
ir keršto, išjuokti, iškoneveik
ti per spaudą, ką mūsų koloni
ja puikiai žino.

4. 1951 m. bendruomenė, 
teisybė, buvo nutarusi parengi
muose vartoti tik alų ir pop- 
sus, bet, deja, ta pati bendruo
menė, žinodama vietines sąly
gas, niekad to savo nutarimo 
nesilaikė. Ir dabar, gegužės 2 
d. ruošiama mvakare, buvo nu
matyta, kaip paprastai, bufetas 
su tokiais pat svaigalais. Visa 
bėda, kad paskutiniu laiku su
spenduotos keturios salės, ku
rių tarpe ir Kroatų salė. Pir
mininkas dar bandė jieškoti ki 
tų salių su svaigalais, bet ne
gavo. Tad, šį sykį vakaras 
įvyks tikrai be svaigalų tik dėl 
to, kad negautas leidimas.

g VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | 
$ Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-, v 
v riu didelį pasirinkimą įvairių, angliškų ir vietinių medžią- $ 
& gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. X 
| ED. KONDRATAS. g
g 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, v 
g Tel. LL 9626. g
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H DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, ;į; 
H taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- jį: 
H jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros- 

neles ir atlieku kitokius panašius darbus. ■ :<
g Pranešu klientams savo naują adresą: Ų
4 7 HAVELOCK, Toronto, telef. L L 4576 |
| ANT. JUOZAPAITIS |

om iinrtmtiit, irjLiU ij a i i.-Marrmtxim I < » » « rrr»ftuųi4 umi miĮ-rnTm»mrTTTT-«»n»ęrĮ

w; -i b a ;: k :' ■ ...: LL ■..; i.. a ų .. ? l.; l, j.w.
i ’ VISIEMS LIETUVIAM? GERAI ŽINOMAS ■
i į LAIDOTUVIŲ •

H DIREKTORIUS \
| J. H. BENOIT \

: FUNERAL DIRECTOR f

JNELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI | 

? AMherst 0694 ' 2102 FULLUM ST. f

I
 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS l

D. E« BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE |

GARANTUOTAS DARBAS. | 

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. p

I Dr. DORAGORDON |

m Dantų gydytoja $

$ Kalba lietuviškai
® Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

I
Danray Shoe Store

DĖMESIO! f

Naujai atidarytoje Batų Krautuvėje.
H 1229 DUNDAS St. W. (netoli Lietuvių Namų).
jj DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BATŲ. T

LIETUVIŠKA Į
Mėsos krautuvė į;

Į Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817 ii
> 2379 Rosemount Blvd., Montreal.

: MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

| SIl/ViKLA
: SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, I’ 3 

GAMETIS PATYRIMAS; DIDELIS MEDŽI.'GŲ F 
SIRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILAN K Y'i

i MR. JURGIS EIDUKEVIČIUS
374 Barton Street E., Hamilton, Ont. 3

L............ ............ -i
uUiirūuiumrxiri mmwirzwi i.sirnrrimrac •

I 391 ST. CATHARINE ST W. M O N T R E A L . 3|

CAP/TOi fmwrs c&,. i-
3 . . . «,3 Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų ji

i
 ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. Ei

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

: TEL.: LA 8621.
x»rrrrriTittMr»rrrrixrori'rmrrnrrrnmxx iro rmumitmmm «« iiiijiiui mu > lyjirrrxy ti u*

Maloniai pranešame! |
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI- |

MIŲ PIRKIMO REIKA LA1S KREIPKITĖS |
Į MŪSŲ ATSTOVĄ |

V. PESECKA |
INFORMACIJA: |

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

ĮVAIRŲ REMONTĄ. |

FORD MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD |

1638 BLOOR Street West, Toronto. TeLOL 2371 |

F

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

MONTREAL

g|

F. N. Prebble Į
f REALESTATE |i

| 1052 A. BLOOR ST. W. TORO NTO j' 
p JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO L 
» SAVYBES: HOTELIUS, BIZNIUS, NAMUS, FAR- f 
p MAS, PRAŠOME KRTIPTIS PAS LIETUVIUS — ♦

I
4 PARDAVĖJUS: :

J.Rukša-VL. Jankaitis |
BIURO TELEF. Į

OL 5176 OL 7193 |

Veda sktn. inž. J. Bulota
VYRIAUSIOJO SKAUTI 

NINKO „KRIVŪLĖ“.
Vyriausias Skautininkas 

„Krivūlėje“ praneša apie skau
tų vadovų patvirtinimą parei
gose JAV Rajone. Patvirtin
ti vadovai vietovėse: „Chica- 
gos Lituanicos tunto tuntinin- 
ku — sktn. Br. Gurėnas, De
troito Baltijos vietininkijos 
vietininku — pasktn. J. Paruš- 
kevičius, Clevelando v-jos 
vietin. — jūrų sktn. VI. Petu- 
kauskas, Bostono v-jos vietin. 
— sktn. L. Končius, New Yor- 
ko v-jos vietin. — sktn. Ad. 
Samusis, Los Angeles v-jos vie 
tin. — pasktn. Vi. Pažiūra ir 
Omahos v-jos vietin. — pas
ktn. kun. L. Musteikis.
KETURI VADEIVOS JAV 

SKAUTŲ RAJONE.
L. S. B. Vyiraus. Skautinin

kas „Krivūlėje“ skelbia naują 
patvarkymą JAV Brolijos Ra
jone. Nuo š. m. kovo 25 d. šis 
Rajonas yra padalinamas į ke 
turias sritis. Clevelando ir 
Detroito Baltijos vietininkijų 
sričiai Vadeiva paskirtas vyr. 
sktn. V. Šenbergas, gyv. Cleve 
landė. Chicagos Lituanicos t. 
ir Omahos v-jos sričiai — Va
deiva sktn. St. Rudys, gyv. Chi 
cagoje. Bostono ir New Yor- 
ko v-jų sričiai — Vadeiva 
paskt. T. Naginionis, gyv. Bos 
tone. Los Angeles v-jos sri
čiai — Vadeiva paskt. VI. Pa
žiūra, gyv. Los Angeles. Ne
trukus bus paskelbta mažes
nių vienetų priklausomybė 
šioms sritims.

Iki šiol šiam rajonui vadova 
vo Vadeiva sktn. Vi. Pauža ir 
Pavaduotojas vyresn. sktn. V. 
Kizlaitis. Jiems „Krivūlėje“ 
pareikšta padėka už nudirbtą 
darbą.

JŪRŲ SKAUTŲ DARBAI.
Vyriaus. Sktn. „Krivūlėje“ 

reiškia padėką Brolijos Jūrų 
Skautų Skyriaus Vedėjui jūr. 
sktn. B. Stundžiai išleidusiam 
„Jūrininkystės ir Buriavimo“ 
vadovėlį, otaip pat ir kitiems 
vadovams — prisidėjusiems 
prie šios knygos pasirodymo.

Jūrų skyriaus bendradar
biais patvirtinti —• jūrų sktn. 
VI. Petukauskas, jūr. pasktn. 
L. Knopfmileris, laivų inž. L. 
Balsys, vyr. valt. G. Kačanaus 
kas ir vyr. valtn. A. Žilinskas.

SKAUTŲ PASAULYJE.
Šią vasarą, liepos 18—27 die 

nomis Sulkavoje bus Suomi
jos skautų tautinė stovykla. 
Jon yra pakviesti paviešėti ir 
kitų tautų skautai.

Anglijoje šią vasarą numa
tomos dvi didesnės skautų sto
vyklos. Pirmoji bus gegužės 
23 — birželio 4 d. Jos dalyviai 
turės progą stebėti Anglijos 
karalienės Elzbietos II karūna 
cijos iškilmes. Antroji — ma
žoji Jamboree bus prie Brat- 
hay Hali, kur dalyvaus arti 
1500 tautų skautų.

Š. m. birželio mėn. vokiečių 
skautų vadovybė Breithuelen, 
Wuertt., atidaro sklandymo 
kursus. Bus trys kursų sesi
jos, kurios truks po dvi savai
tes. Dalyviai galės gauti sklan 
dytojo „A“ laipsnį ir pasiruoš 
ti „B“ laipsniui. Kursų kaina 
(vienam asmeniui) —'45 D- 
Markės, įskaitant maistą, pa
stogę ir apdraudimą. Diephol- 
zo liet, skautų „Aušros“ tunte 
yra oro skautų būrelis, kurio 
nariai labai norėtų pasilavinti 
šiuose kursuose. Tačiau di
džiausią problemą jiems sudaro 
lėšų stoka.

Duodame ir kreditan
. ■!

363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 |

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
1CYMA HLONGINES
H BULOVĄ 3 OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto Slorkeliūno

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

į .01 per dieną apdraudžia Jūsy visą turtą iki $ 1.000. i 
® Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. į 
« Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių. j 
| E637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
& Telefonas: CL 2363
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gydytoja ir CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

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

DUCHOBORAI NETILPS TA SAVO KAILY
Bet ir Kanadoje jie tos laisvės 
neradę. . . Jie fanatiškai de
monstruoja savo nuogumą. Jie 
įsikalba sau kokią įdėją — fiks 
ir, sakysim, visi kolektyviai 
laukia „svieto galo“. Jie degi 
na savo namus, naikina turtą, 
esą protestuodami, kad juos 
verčia laikytis įstaymų. . . Ir t. 
toliau.

Dėl to jie nepatenkinti Ka
nada ir dabar jieško naujos gy 
įvenimo vietos. Bet juk fanati 
ko niekur niekas nepatenkins, 
nes tai asocialus elementas, ku 
ris nenori skaitytis su tuo, kad 
šalia jų gyvena kiti žmonės ir 
kad todėl reikia rasti sugyve
nimo būdus. Jie gi to neno
ri žinoti ir todėl jieško dides
nės „laisvės“. Vanc.

Kad yra atskirų asmenų fa
natikų, tai, galima sakyti, na
tūralu, nes ne kiekvienam Die 
vas yra davęs gerą porciją svei 
kų smegenų. Bet kad ištisi 
žmonių susibūrimai sudaro 
net fanatikų bendruomenę, tai 
jau reiškinys vertas stebėjimo 
ir studijų. Iš šio fakto galima 
daryti išvadas, kad žmones ga 
Įima nuteikti ir fanatiškai, jei
gu juos „auklėti“ fanatiškoje 
aplinkumoje ir nesveikoje at
mosferoje.

Taip jau yra visame pasau
lyje išgarsėję Britui Kolumbi
jos duchoborai, kad nereikia 
daug apie juos ir kalbėti.

Iš Rusijos jie čia atvykę 
kaip sektos žmonės, kurie jieš 
ko savo fanatizmui laisvės. . .

Dr. Roman Pniewski
« Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose., X 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
g 3537 PARK Ave, Montreal. . ' Tel. HA 7623. g
« Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. »

K. L. B. ŠALPOS FONDAS
gavo pirmą auką iš K. L. K. tuo pavyzdžiu paseks. 
Moterų draugijos Toronto sk.
25 dol., kuriuos tuojau Fon
das, aukotojų pageidavimu, pa 
siuntė į Vokietiją Huntlosen 
T. B. C. sanatorijos lietuviams. 
Tikimės, kad ir daugiau orga
nizacijų bei pavienių asmenų

Š. Fondo adresas: 235 Os- 
sington Avė., Toronto, gi če
kius ir „money order rašyti p. 
O. Indrelienei, 202 St. Clarens, 
Toronto.

K. L. B. Šalpos Fondas.

Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ 

PIRKIMO PARDAVIMO

Pirkdami ar parduo
dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

4

!OUT
į iri'i į mm

IŠTAIGOJE

Mes turime šimtus 
įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

a

$

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

A. Kiršonis V. Morkis B. Sergantis
Telef. KE 9272 ir KE 0415

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)— TORONTO.

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

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

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

KEISTAS FENOMENAS...
Atkelta iš 3 pusi, 

kaip tas humanizmas gali būti 
pasiektas, jei visi žmonės ne
bus laisvi, jei visi žmonės ne
bus traktuojami kaip lygūs ir 
jei su kiekvienu žmogum nebus 
elgiamasi, kaip su broliu. Ka 
me nėra laisvės, ten nėra ir hu
manizmo. Sovietų Sąjunga ir 
jos satelitai yra pakankamai iš 
kalbingi to pavyzdžiai mūsų 
laikais.

Jeigu jau „laisvė, lygybė, 
brolybė“ prieštarauja „daiktų 
prigimčiai“, kaip tatai buvo ar 
gumentuojama viduramžiais ir 
kaip tatai, to laiko moralinių 
sąvokų nenusivalęs, žodis žo- 
din kartoja p. Rokas Burzgu 
lis, — tai kam tada jis mokina 
skaitytojus to „augščiausio hu 
manizmo“, atseit, augščiausios 
fikcijos ir iliuzijos? Gal gi p. 
Rokas Burzgulis, bent huma
niško pasigailėjimo jausmo ve
damas, teiktųsi mums paaiškin 
it šį reikalą ir tuo pačiu ištrauk 
ti mus iš gana keblios padė
ties, kurion įkliuvę esame kaip 
tik dėl jo paties kaltės?

O iki to, keistas ir gana liūd 
nas fenomenas atrodo mums 
ponas Rokas Burzgulis.

TŪKSTANTIS DOLERIŲ 
ARCHYVUI

Lietuvių Bibliografinės Tar
nybos Vadovas Aleksandras 
Ružancovas nuo 1951 m. gruo 
džio mėn. 3 d. savo spaudos 
rinkinius perduoda — dovano
ja Pasaulio Lietuvių Archyvui. 
Nuo minėtos datos iki šių me
tų vasario mėn. 18 d. atsiuntė 
33 didelius ryšulius, lygiai 
tūkstančio dolerių vertės.

Už tai Pasaulio Archyvo 
vadovybė Lietuvių Bibliografi 
nės Tarnybos Vadovui A. Ru- 
žancovui yra labai dėkinga, bet 
ypatingai bus dėkingos būsimo 
sios kartos.

Ta pačia proga pranešama, 
kad periodinės spaudos ir kny 
gų leidėjams bei autoriams, 
kad jų siunčiami Lietuvių Bi
bliografinei Tarnybai spaudi
niai nuo anksčiau minėtos da 
tos patenka į P. L. Archyvą. 
Tos leidyklos, kurios norėtų iš 
saugoti daugiau egzempliorių 
ir taip pat anksčiau pasirodžiu
sius leidinius, prašomos senuo
sius leidinius ir kt. egzemplior. 
siųsti tiesiog Pasaulio Lietu
vių Archyvui (2601 W. Mar
quette Rd., Chicago 29, Ill., U. 
S. A.).

X DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS Š:
$ Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
K mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
h teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

| Jonas Zmuidzinas
» Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
I 3420 Drummond, Montreal,?.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

A

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

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

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

TEL. FA 0209

1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 
(buvusi Juozo Paplausko) 

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.
Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 

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

Lietuviška moterų kirpykla
g DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPĄ
JĮ LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI PE PI CK-UP

> AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIACLEANERS &.DYERSCO.
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.

j ERNEST RIDOUT | 
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont.

I TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS |
Kontraktorius K. TRUMP1CKAS |

- Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. g 
i Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau H 
: jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- H 

mui iki dvejų metų.
Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 H 
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035. g

|DE LUXE CLEANERS
Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. « 

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

g

VICTOR HARDWARE
5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI

RAMSAY PAINTS
MAKE A HOUSE

V

v

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

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

gi 
f

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių ® v vi A 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. » X

Skambinkite telefonu arba užeikite: ® £
Antradieniais ir ketvirta- V 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. w

3664 St. Familie St. į $
Tel. HA 6708 Montreal,Que. $ g

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S NĖS 
KAIP KITUR.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREAL I S 2832 ALLARD TR 1135

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

♦* *
*

There is a 
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USEl

SEMI-GLOSS 
GLOSS 
FINISHES

CROSLEY »
RADIO ir TELEVIZIJA | 

* »
* * R

* X

C. C. M. DVIRAČIAI

* *
*

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

KAS SKAITO
NEPRIKL. LIETUVĄ“ 

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

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

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

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

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

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

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo.

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

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

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

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

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“ 

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

kainomis.
Biuras St. Denis 1251, 
(prie St. Cathenire). Spe 
cialiai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.
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| KLB HAMILTONO AP. VALDYBA Š. M. GEGUŽĖS MĖN. 2 D. ŠEŠTADIENĮ 
| RUMUNŲ SALĖJE (20 MURRAY ST. W. NETOLI SNR STOTIES) RENGIA

0

TURTINGA ŠALPOS FONDO LOTERIJA!

PREMIJUOTAS T AN G O! GĖLIŲ VALSAS!

GRIEŽIA BENNI FERRI ORKESTRAS. 
Pradžia 7 vai. v.

KLB HAMILTONO VALDYBA

i
s)

J

D Ė M E S I O !
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu 
ar per statau: 

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.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

::

VIENINTELIS PAVASARINIS LIETUVIŠKAS

ŠOKIŲ VAKARAS WELLANDE
š. m. gegužės mėn. 2 d., šeštadienį, ukrainiečių salėje

(po ukrainiečių bažnyčia) 4-th street Crowland.
Važiuoti King St. iki Arena Hall. Ją pravažiavus 

pirmoji gatvė iš dešinės. i::
Veiks bufetas su įvairiais gėrimais, gros geras orkestras, 

bus turtinga loterija.
Visi Wellando ir apyl.lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti. '

Pradžia: 7 vai. vakaro. K.L.T.S. Sk. Valdyba.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Hamiltone rengiamas šį sekma 
dienį, gegužės 3 d. šia tvarka: 
11 vai. 30 min. pamaldos italų 
bažnyčioje ir 5 vai. pp. Daina 
vos salėje minėjimo aktas su 
paskaita ir menine dalimi.

Gerb. tėvai prašomi po mi
nėjimo pasilikti su vaikučiais 
salėje, kadangi numatoma dar 
„pipirams“ pramoga — pamo
kyti juos tautinių šokių, gražių 
jų dainų ir tt. Motinos Dienos 
minėjimą šiais metais ruošia 
KLB Hamiltono valdyba.

JEROŠEKO VYRŲ 
KVARTETAS

gerai pažįstamas iš Tėvynės 
laikų, Hamiltone savo koncer
tą duos sekmadienį, gegužės 
mėn. 24 d.

RYŠIUM SU HAMILTONO 
lietuvių parapijos bažnyčios pa 
šventinimu (birželio 7 d.) nu
matyta tą dieną KLB Hamilto 
no valdybos gegužinė neįvyks.

ĮVAIRIOS STATYBINĖS 
MEDŽIAGOS,

kaip lentų, rąstų ir tt. labai pi
giomis kainomis galima gauti 
iš griaunamo arklių lenktynių 
stadiono, esančio Ottawa 
Barton g-viu sankryžoje.

Kbr.

ir

JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
KLB Hamiltono valdyba, ru 

munų salėje (20 Murray St. 
W.) rengia šokių vakarą, su 
šalpos fondo turtinga loterija 
ir daugeliu netikėtumų. Grie
žia Benni Ferry orkestras. Pra 
džia 7 vai. v.

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

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Hamiltone, St. Paul's Church, 
Gore & Hughson Str., balan
džio 26 d. 8,15 vai. ryto.

Dr. M. Kavolis.
KLB HAMILTONO 

VALDYBOS 
paskutiniame posėdyje, be eili
nių klausimų, ilgiau sustota 
prie „Lietuvio Dienos Kanado 
je“ surengimo. Padaryti tuo 
reikalu provizoriniai darbo 
metmenys, o taip pat, visoms 
KLB-ių apylinkių valdyboms 
išsiųsti raštai su užklausimu 
ir sutikimo šiame Kanados lie
tuvių suvažiavime“ Hamiltone 
dalyvauti. „Lietuvio Dienai 
Kanadoje parinktos rugpjūčio 
1—2 d. d., (rugpjūčio 1 d. pa
sirodymai sporto stadione ir 
sekmadienį — bendra geguži
nė) kadangi pirmadienis 
laisvas nuo darbo.

VIENINTELĖS 
HAMILTONE

lietuviškos valgyklos „Niagara 
Restauurat” savininkas J. Gird 
vainis, neseniai savo nuosavy
bėn perėmė ir visą namą, todėl 
pravažiuojantieji lietuviai, be 
gero maisto šioje valgykloje, 
gali gauti ir nakvynei kamba
rius. Restoranas yra miesto 
centre — 24 James St. N. Kbr.

KARALIENĖS 
ELZBIETOS II 

karūnacijos dienoje — birže
lio 2 d. Hamiltone įvyks visų 
tautybių paradas ir sporto sta
dione (Civic stadium) atskiri 
tautybių pasirodymai su cho
rais, tautiniais šokiais ir mu
zika ir tt. Hamiltono lietuviai 
šiame parade ir pasirodyme 
taip pat pakviesti dalyvauti.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

PORT COLBOPffC, Out.
LANKĖSI VYSKUPAS.

Balandžio 17 d. pas pp. J.
Z. Radvilus atsilankė J. E. Vys 
kūpąs Brizgys.

Sutikti reto svečio šeiminin
kai buvo pakvietę vietos anglų 
kunigą ir keletą artimesnių lie 
tuvių šeimų. Prie p. Radvilie
nės turtingai paruošto vaišių

sustalo šeimininkai pasidalino
J. E. Vyskupu mintimis.

Malonu, kad retesni svečiai, 
lankydami lietuviškas koloni
jas, nepamiršta užsukti ir į 
Port Colborne, Ont. ir aplan
kyti čia seniau apsigyvenusius 
lietuvius. sk.

yra

Atkelta iš 2 psl. 
veiklai ugdyti ir plėsti, neveng
dama pasisakyti savo nuomo
nės tais klausimais, kurių spren 
dimas jos giliu įsitikinimu bus 
klaidingas ir prieštaraus bend
riesiems lietuvių tautos sie
kiams.

— Tikėjimas savo tautos 
ateitimi, mus verčia būti re
zistentais. Dvasiniais rezisten 
tais — saugojant savo tautos 
moralines vertybes kitų tautų 
jūroje, aktyviais — žadinant 
tautiečių kovinę sąmonę savo 
krašto išlaisvinimui.

Dar paryškinęs Šviesos skir
tumus kitų organizacijų ir sam 
būrių, col. V. Pitkunigi's savo 
žodį baigė sekančiu klausimu:

— Mes neklausiame, ar 
Šviesa pasieks savo tikslų, ar 
ji liks tik eksperimentiniu epi 
zodu, bet mes klausiame, ar 
žmogus gali likti abejingas pa

šaulį užviešpatavusioms blogy
bėms, ar jaunimas neturi aiš
kaus atsakymo ryžtingu veiks
mu į šį visai žmonijai lemiantį 
klausimą? Ar jis pasiliks abe
jingas tam piktui, kuris šian
dieną graso jo paties rytojui, 
kuris jam ir tiktai jam priklau
so.

— Nuo atsakymo į šituos 
klausimus priklauso ne tiktai 
mūsų visų likimas, bet ir laimė 
jimas Lietuvai nepriklausomy
bės irlaisvės.

Šia kalba oficialioji minėji
mo dalis buvo baigta. Toliau 
sekė Andr. Kuprevičiaus kon
certas kurį mūsų žymusis pia
nistas stilingai ir meistriškai 
išpildė, sukeldamas publikos 
audringas ovacijas.

Minėjimas buvo baigtas vai 
šėmis ir šokiais. Minėjimo or 
ganizacija ir tvarka buvo pa
vyzdinga. J. Ks.

John J.ELL1S,
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 
FIRMA ĮSIGIJO GERA VARDA TORONTO VISUO
MENĖJE. PAS MUS DIRBA VIRŠ 80 ĮVAIRIŲ 
TAUTŲ AGENTŲ. KASDIEN GAUNAME APIE 60 
NAMŲ PARDAVIMUI. TODĖL, JEIGU TAMSTA 
JIEŠKOSI NAMO, BIZNIO, SKLYPO ir t. t., ATSI
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

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.

A. T A M U L A I T I S 
Tel. MA 1177

Namų O R 2657
A. W. FARLINGER 

Real Estate
2000 Yonge St. Toronto.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182

Toronto
i t:::::::u:::::::::::::t::::::::::::::::::::::t

g

E

::|

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ 

B UOKSŲ — BRIKSŲ 
dėjime 

MALONIAI PATARNAUS 
Vakarais 3867 Henri Julien St.,

EUROPOS 
—PLYTELIŲ

TAMSTOMS.
Montreal.

|| KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

n ::

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.

it

:: g 
LA 9460. S

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,

I Tabako Ūkiui Pirkti::
tt Jieškomas pusininkas su $ 2.500 įnešti. Ūkis pilnai 
:: įrengtas, su traktorium ir visom mašinom, 140 akrų, 
:: su 33 Rights. Kreiptis pas
|į CHARLES POCIUS

Real Estate. Tillsonburg, Ont.

g 
g H

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

R. TESLIA

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

neni ran
JE1GU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS. 

HAMILTONE,
KREIPKIS Į LIETUVĮ PARDAVĖJĄ

Z. Didžbalį

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Hamilton, 1294 King St. E. Tel. 9-3558 nuo 9—9 v.

J. E. VYSKUPAS V. BRIZGYS WELLANDE
Balandžio 18 d. J. E. Vysku 

pas vizitavo Wellando lietuvių 
koloniją. Jam priėmimą suren
gė Wellando apylinkės valdy
ba, Night of Columbus salėje. 
Pasveikinimo trumpą žodį ta
rė apylinkės valdybos pirmi
ninkas p. Stanaitis. Po to mer 
gaitės tautiškai pasirėdžiusios 
įteikė puokštę rožių.

Savo kalboje vyskupas padrą 
sino tautiečius nepamesti vil
čių grįžti į tėvynę, būti loja
liais kraštui, kuriame gyvena 
ir išlaikyti lietuviškumą mišrio 
je tautų masėje.

Lietuvių vienybės klausimu 
pareiškė, kad dirbant bendrą 
Lietuvos vadavimo darbą, nebū 
tų skirtumų bei nesutarimų 
priežastimi tikėjimas ir politi
niai įsitikinimai.

Sutikiman, nors nepato
giu laiku, bet susirinko per 70 
apylinkės tautiečių. Po paskai
tos J. E. Vyskupas turėjo pa-

sikalbėjimą su Wellando Ang 
liškos spaudos reporteriais, vė 
liau pietus p. p. Biliūnų ūkyje.

— uk — 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Wellande įvyks gegužės mėn.
3 d. sekmadienį, St. Mary baž 
nyčios patalpose, kur visuomet 
lietuviams vyksta pamaldos.

10 vai. ryto pamaldos už 
motinas, tuojau po pamaldų 11 
vai. paskaita ir meninė dalis, 
kurią atliks apylinkės mokykit 
nio amžiaus jaunimas.

Visus apylinkės lietuvius 
kviečiame Motinos dienos minė 
jime dalyvauti.

Apylinkės Valdyba. 
PADARYTA RINKLIAVA.

Kovo 15 d. Wellando apylin 
kės valdyba pravedė apylinkės 
lietuvių tarpe piniginę ir rūbų 
rinkliavą Vokietijoje esan
tiems tremtiniams. — uk —

NIAGARA FALLS
Balandžio mėn. 18 d. Niaga

ra Falls, Ont. lietuvių klubas 
surengė šokių vakarą su trum
pa programa. Programą išpil
dė Rochesterio skautai. Gro
jant Puikiam Beni - Feri or
kestrui. 2 salės buvo pilnos su 
sirinkusių iš plačios apylinkės 
tautiečių. Premijos už šokius, 
skrajojantis paštas loterija ir 
turtingi bufetai paįvairino va
karą.

Linkėtina panašių subuvimų 
surengti daugiau, kuriuose gra 
žiai ir kultūringai praleidžia 
laiką Amerikos ir Kanados jau

KLUBO VAKARAS.
nimas, o senesnieji turi progą 
pasidalinti bendrais gyvenimo 
Įspūdžiais. —ūk—

PAJIESKOJ1MAI
— Eugenijus Kuchalskis, 

gim. Kretingos mieste ir ten 
pat 1944 m. baigęs gimnaziją, 
prašomas ar apie jį ką nors ži
nantieji atsiliepti: Wally 
Wainowsky. Watenstedt - b. 
Braunschweig Wohnheim III. 
Papelweg. Germany. Brit. Zo
ne.

ii ©

g

SAMUEL’S
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 

KUR KITUR MIESTE.
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS 

SKAMBINKITE
Lietuvi ui atstovui

Mr. HENRY ADOMONIUI
ir

Mr. J. C. P AQU E T T E, Manager
8945 Lajeunesse, Montreal.

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

BET

AR

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

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

S

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

I Laidotuvių Direktorių
X tHalpin Funeral Home Reg’d.j
i i» KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM X

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, « v 
dažo ir kerpa plaukus- Kiekvienu metu (išskyrus sek « $ 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081. « K

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440
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NEW YORK VYRŲ KVARTETAS „AITVARAI” HAMILTONE!
Š. M. GEGUŽĖS 9 D. AMERIKOS LIETUVIŲ DAUGIAUSIAI MĖGSTAMAS VYRŲ BALSŲ KVARTETAS, VED. MUZ. A. KAČANAUSKO, DUOS PIRMĄJĮ SAVO DAINŲ

koncertą
KANADOJE, KURIS ĮVYKS HAMILTONE, ST. MICHEAL SALĖJE, 213 JAMES ST. N.

TF VIETINIS SKYRIUS MINĖDAMAS SAVO VEIKLOS 2-JŲ METŲ SUKAKTĮ, PASIRYŽĘS DUOTI MIELIESIEMS TAUTIEČIAMS GERIAUSIĄ ŠIO SEZONO
’ VAKARĄ!

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS' NEPRALEISTI RETOS PROGOS, IR PASIKLAUSYTI GRAŽIAUSIŲ MŪSŲ TAUTINIŲ DAINŲ!
PRADŽIA 7 V. V. PO PROGRAMOS JAUKŪS ŠOKIAI! GROS BENNY FERRI ORKESTRAS. VEIKS BUFETAS!

TF A-bės Kanadoje Hamiltono sk.
K _ K - A' K If... -II----- 1---

MOKT|REAL
SVARBUS PRANEŠIMAS MONTREALIO 

LIETUVIAMS.

ro o

Dvi datas reikia gerai atsi
minti: 1) Gegužės 9 ir 10 die
nomis Montrealy viešės su fil
mais p. K. Motuzas, kuris paro 
dys jo naujai pagamintus Lie 
tuvos filmus: spalvinį Lietuvos 
pašto ženklų filmą, Lietuvos 
artojus, šienapjūtę, sėją, bulvia 
kasį, linarautę ir linamintę, ark 
lių lenktynes Dusetose ant Sai
tų ežero (okupantai jas tęsia), 
Lietuvos mergaičių darželius, 
vestuves ir tt. Filmai bus ro
domi, kaip ir pernai, A. V. pa 
rapijos salėje. Pusė pelno ski
riama naujos bažnyčios staty
bai.

2. Gegužės 17 dieną, 7 vai. 
vakaro, Plateau salėje, daly
vaujant svetimos spaudos ats 
tovams ir publikai, koncertuos 
pasaulinio masto pianistas And 
rius Kuprevičius, kurio koncer 
tai New Yorke, Čikagoje, Cle- 
velande ir kitur praėjo dideliu 
meniniu pasisekimu. Ypač 
apie A. Kuprevičių, kaip apie 
pianistą, gražiai atsiliepė di
džioji New Yorko spauda. 
Todėl ir Montrealy, tikimasi, 
kad pianistas turės gerą įver
tinimą ir visuotinį susidomė
jimą.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Gegužės mėn. 10 d., 4 vai. 
30 min. D. Me Gee mokyklos 
salėje, Pine Avė 220, šeštadie

MR. MARIN dabar nutrau

kė ryšius su SOZANSKY 

STUDIO, kampas Fronte

nac ir Ontario ir maloniai 

kviečia savo lietuvius drau

gus patikėti fotografinius 

darbus jo naujoje studijoje 

*

72 ST. CATHARINE E.
*

VESTUVĖS, GRUPĖS, PORTRETAI NAMUOSE IR 
STUDIJOJE.

72 ST. CATCHARINE E. MONTREAL, HA 0491

IŽNUOMOJAMAS BUTASIŽNUOMOJAMAS kambarys
36—6 Ave., Ville Lasalle.

i Tel. CH. 7236 ft

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

NEPAPRASTA!
50 naujų SPRINGFIELD 

matracų iš pertekliaus 
dirbtuvėse.

Iki $ 39.00 vertės — 
kaina $ 18.00.

Miegamojo drabužinė $ 24. 
Liuksusinis šaldytuvas — 

nepaprastai pigiai.
: 4693 Christopher

Columbus 
ARNOLD 

MANUFAKTURING 
AGENT. 

ninė lietuvių mokykla ruošia 
motinos dienos minėjimą.

Paskaitą laikys p. Giriūnie- 
nė. Mokyklos mokiniai vai
dins Lazdynų Pelėdos insce
nizuotą apysaką: „Motulė pa
viliojo“. Visuomenė prašoma 
skaitlingai dalyvauti.
ŠAUKIAMAS MONTREA 

LIO ORGANIZACIJŲ 
SEIMELIS

KLB Montralio apylinkės 
valdyba gegužės 9 dieną, tuo
jau po gegužinių pamaldų, A. 
V. parapijos salėje šaukia visų 
Montrealy esančių lietuvių or
ganizacijų pirmininkų arba 
juos papaduojančių susirinki
mą, kuris aptars svarbius bė- 
gamiuosius reikalus, kurių tar
pe ir Kanados Lietuvių Die
nos ruošimo reikalą. Visi pra
šomi būtinai dalyvauti.
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS 
sekmadienį praėjo žymiu gau- 
Jeanne-Mance & Prince Art
hur Str., gegužės 10 d., 12 vai.
Lietuvių Evangelikių moterų 

ratelio sueiga 
Montrealy, Ville La Salle, 176, 
8th Avė, Šulmistrų bute, gegu 
žės 10 d. 4 vai. po pietų.
Lietuvių evangelikų jaunimo 

ratelio sueiga
Montrealy, Ville La Salle,176, 
8th Avė, Šulmistrų bute, Ge-

— dvigubas kambarys ir vir- 
utvė — apšildomas, šiltas van 
duo, apmokama elektra, langai 
su užuolaidomis ir kiti pato
gumai pagal pageidavimus. 
Teiriautis: nuo 4 iki 10 vai. va 
karo: 5955 Apt. 1 — 24 Ave, 
Rosemount.

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

|
JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, F ARMAS, GAZOLINO
STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI :Į

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS |

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

Ė PAVASARIS SU LIETUVIŠKA MUZIKA! :
: Švęsdamas vienerių metų darbo sukaktį, i:
į TORONTO LIETUVIŠKAS ORKESTRAS Ė„TRIMITAS“
3 3

3 gegužės mėn,, 8 d. PENKTADIENĮ 8 v. v. punkt., p
3 gražioje U. N. F. salėje, 297 College St. rengia iškilmingą :

I Koncertą-Baliu |
Turėsite progos išgirsti ištraukas iš Bizet operos įj

3 „Carmen“, komp. St. Gailevičiaus lietuviškų dainų po : 
puri ir solistą V. Verikaitį, kuriam pritars visas or- :

31 kestras — 13 asmenų sudėtyje. (3
Po koncerto įvyks linksmi šokiai. Veiks turtingas bu- 3

■ fetas. Bilietai tik 1 doleris. ,3
Visus maloniai kviečia: T. L. O. „TRIMITAS”. [|Į
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gūžės 10 d. 6 vai. po pietų.
Dr. M. Kavolis.

E. KARDELIENĖS STUDI 
JOS MOKINIŲ 

KONCRTAS 
sekmadienį praėj ožymiu gau
siai susirinkusios publikos (per 
300) susidomėjimu ir šiltu pri
ėmimu. Koncerte pasirodė 18 
mokinių (kiti mok. knocerte 
nedalyvavo). Studijos vedėją 
pasveikino mokinių tėvai (agr. 
p. Vazalinskas) ir KLB Apylin 
kės valdyba (p. Ciplijauskaitė 
ir p. Kęsgailą) ir apdovanojo 
rožėmis. Scenoje studijos ve
dėjai talkino p. Urbonas, o sve 
čius priėmė agr. p. Šipelienė ir 
p. Jonas Lukoševičius. Apie 
koncertą plačiau bus parašyta 
sekančiame NL numery.

NELAIMĖS IR LIGOS
P. Kanapeckas p. Šarkio įmo 

nėję krito iš augštai ir susižei
dė. KLT Montrealio sk. pir
mininkui A. Navickui padary
ta kojos kraujagyslių operaci
ja. KLCT nariui J. Medučiui 
padaryta tonzilų operacija, P. 
Mankus sugrįžo į darbą po 
apendikso operacijos, o p. Šku- 
da sugrįžo namo po inkstų ope 
racijos. A. Pilypaitis po kelių 
savaičių išėjo iš ligoninės, bet 
jo rankai dar gali daryti pakar 
totinę operaciją, odos persodi
nimą. Serga V. Likienė, St. 
Saunoris ir St. Žemaitis.

PARAPIJOSE
Gegužės 3 d. A. V. parapi

jos susirinkimas. A. V. Para
pijoje vakarais 8 vai. bus ge
gužinės pamaldos. Šį penkta
dienį bus laikomos pirmosios 
vakarinės mišios.

Šv. Kazimiero bažnyčioje ge 
gūžinės pamaldos kasdien 7 v. 
30 min. vakaro, šį šeštadienį 
tuokiasi Anelė Jakubauskaitė 
su Povilu Rutkausku.

SLA SUSIRINKIMAS.
šį sekmadienį, gegužės 3 d., po 
pamaldų, A V salėje. Maloniai 
prašomi dalyvauti visi nariai ir 
susimokėti nario mokesčius. 
Taip gi kviečiami ir nauji na-
riai, nes dabar vykdomas SLA 
vajus ir naujai įstojantieji gau
na lengvatų. Mūsų, Montre
alio, 123 kuop. Daktaru vėl 
sutiko būti Dr. E. Andrukai- 
tis, kurio kabinetas yra 956 
Sherbrooke East, telef. CH 
7236.

Atkelta iš 1 psl. 
kas įnešė tūlų nesklandumų.

Pirmieji į sceną išėjo grai
kai, pašokę savo šokį. Jų ap
sirengimas gan spalvingas, bet 
šokis monotoniškas. Negrai, 
jau visai aklimatizuoti, pasiro 
dė su bandža, dainavimu ir 
džaz-orkestru. Tai restorano 
orkestras. Jis restoraniškai, 
azartiškai, ligi pasiutimo, gro
jo. Grojo be galo. Ir p. p. 
Gauthier turėjo nemaža vargo 
kol jį sustabdė. ..

Vengrai apsirengimo ir šo
kio atžvilgiu pasirodė labai sti 
lingai ir elegantiškai. Jie pada 
rė labai gerą įspūdį. Tai tik
rai kultūringai organizuota 
grupė. Japonai, suaugę ir vai
kai, nebuvo pajėgūs pasireikš
ti originaliau. Lenkai išėjo ne 
organizuota minia, net ant ran 
kų išsinešė ir mažti vaikų. Šiek 
tiek įspūdį taisė Krakoviako 
šokėjai, tačiau ir jie skendo mi 
nioje. Quebekieciai buvo gana 
originalūs, prancūziški. Italų 
šokis savaimingas, o mezo so
pranas Chiochio visai gerai ir 
gražiai padainavo ariją iš „Fa
voritės“.

Žymesnį gyvumą arenon įne 
šė lietuvių tautiniai šokiai, iš
pildyti labai ekspresingai, dėl 
ko buvo tūlų elegancijos sto
kos ir nespėjimo trūkumų. 
Labai didelis tempas tačiau es 
tradon įnešė iškart žymaus pa 
gyvėjimo. Gaila, kad dėl labai 
prasto apšvietimo (du prožek
toriai niekaip negalėjo susivai 
kyti) nukentėjo lietuviškų ap
rangų spalvingumas. Šokiai 
paruošti J. Kibirkščio.

Čekai, deja, kaip ir negrai 
perilgai užtrukę, turėjo baigti 
šokius anksčiau. Latviai, nors 
programoje ir buvo, bet nepa
sirodė. Gražiai pasirodė ir sti
lingai šoko slovakai. Vokiečių 
choras buvo labai prastas, bet 
švabiški šokiai originalūs. Uk 
rainiečiai labai gerai pasirodė ir 
geru choru ir baletinės grupės 
šokiais. Tai viena iš geriausiai 
pasirodžiusių grupių. Bretonai 
buvo originalūs, nors ir be efek 
tingumo.

TABAKO FARMAI
skubiai reikalingi 2 suaugę vy
rai — darbininkai. Atlygini
mas 100 dol. mėnesiui, kamba 
rys ir maistas. Rašyti: Ed. 
Dambrauskas R. R. 2, Wards
ville, Ontario.

MOTINOS DIENA 
TORONTE.

Gegužės 3 d., 3 vai. po pie
tų, 62 Claremont g-vė, Lenkų 
salėje, KLB Toronto Apylin
kės Valdyba rengia Motinos 
dienos minėjimą.

11 vai. Lietuvių parapijos 
bažnyčioje laikomos už Moti
nas iškilmingos pamaldos.

Paskaitą skaito Juozas Ber- 
žinskas. Meninę dalį išpildo 
Maironio šeštadienio mokykla 
ir skaučių „Šatrijos“ Tuntas.

Lietuviškoji visuomenė pra
šoma į mnėjimą skaitlingai at 
silankyti. V-ba.

„DAINOS” REIKALAI.
Gegužės mėn. 2 d., 3,30 v. 

pas p. Sakalienę, 47 Glenlake 
Avė, kviečiamas visuotinis 
Dainos narių susirinkimas.

Tuo pačiu reiškiame nuošir
džią padėką Konsului p. V. Gy 
liui už piniginę auką, kun. kle
bonui Ažubaliui už paskelbi
mus bažnyčioje, pp. Grigai- 
čiams, Simonavičiams, V. Pū
gai, A. Augučiui, W. Pociui, 
Nixonui, X iš Hamiltono, Kuz 
rnickienei, ponioms, priėmu- 
sioms viešnias ir visai geros va 
lios Toronto visuomenei, daly
vavusiai koncerte, ir tuo pa
čiu prisidėjusiai sumažinti di
delį skurdą užjūro broliams.

Šalpos Grupė „Daina“.
PAVASARIO GĖLIŲ 

POBŪVIS.
K. L. Moterų Bendruomenės 

paskutiniame susirinkime nu
tarta pasiųsti 15 dol. dovaną 
vaikučių pirmajai komunijai 
Mommingene, Vok. Priimtos 
naujos narės: p. p. Dailydie- 
nė, Sližienė, Tamošiūnienė, 
Šenferienė, Dundurienė, p. Ma 
šalaitė ir p. Pečiulytė.

P. S. Gailevičiaus ved. cho
rui pirkti pianino išlaidų pa
dengimui rengiamas š. m. 2 ge
gužės Lietuvių Namuose gėlių 
pavasario pobūvis. J. R.

ft BUS ŠOKIŲ VAKARAS. ft

ft Šį šeštadienį, gegužės mėn. 2 d. 7,30 v. vak. UNF sa- ft 

ft Įėję, 297 College Str. rengiamas linksmas šokių vakaras. ?• 

| Šokiams gros LIET. TAUT. ORKESTRAS „TRIMI- 

ft TAS”. Bufete alutis ir kiti gėrimai bei užkandžiai. ft 

ft Rengia LAS Kanados vietininkija. «>

X Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- $ 
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- £ 
bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti x 

I reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- 
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- $ 
pos informacijos.—Lietuvii interesus gina prityrę spe- X 
cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose, g

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. |JONAS L JUŠKAITIS |932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. S

I
 PIRMOJI LIETUVIŲ |

Real Estate įstaiga ITORONTE. |
„ NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA | 
$ VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR » 
| BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO | 
§ REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE | I OBLIGACIJOS. |

ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER $
PASKUTINIUS 25 METUS. XAL GARBENS - Garbenis 1

REAL ESATE and BUSINESS BROKER 1 
1486 DUNDAS ST. WTORONTO, Ont. | 
Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543. X

INŽINIERIAMS IR 
ARCHITEKTAMS

Gegužės 8 d. (penktadienį) 
8 vai. vak. Toronto Lietuvių 
Namuose, priestate, įėjimas iš 
Dundas g-vės, šaukiamas 
PLIAS Kanados skyriaus, To
ronto m., visuotinis narių su
sirinkimas šia dienotvarke: 1. 
Susirinkimo atidarymas ir pre 
zidiumo rinkmas. 2. Valdybos 
pranešimas ir diskusijos. 3. Vai 
dybos rinkimas. 4. Kandiatų 
statymas į PLIAS Centro Vai 
dybą. 5. Medžiagos sudarymas 
„Technikos Žodžio“ rugsėjo 
mėn. numeriui. 6. Sumanymai. 
Nariai maloniai kviečiami da
lyvauti. V-ba.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Toronte, St. Andrew’s Church, 
Carlton & Jarvis Str., gegužės 
3 d. naujai nustatytu laiku — 
9 vai. ryto.

Tą pat dieną įvyks Jaunimo 
Ratelio sueiga bažnyčioj pa
skelbtu laiku ir vietoj.

Dr. M. Kavolis.

TAISYKLINGOS MEDŽIOK 
LĖ IR ŽŪKLĖS 

mėgėjų skaitlingas steigiama
sis susirinkimas balandžio 19 
d. išrinko klubo valdybą: K. 
Kalendrą, A. Barauską, Br. 
Mackevičių, P. Kazilevičienę, 
J. Pažemecką ir B. Markevi
čių. Norintieji į klubą įstoti 
prašomi kreiptis į bet kurį vai 
dybos narį.

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

tarimą tel. ME 2933
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