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Vakarų politika kryžkel/
TAUTIEČIAI, SIŲSKIME MR. CHARLES J.KERSTEN 
UI PADĖKOS LAIŠKUS, KAD JIS AMERIKOS KONG
RESE IŠKĖLĖ SUMANYMĄ SUDARYTI KOMISIJĄ, 
KURI IŠTIRTŲ LIETUVOS IR KITŲ PABALTIJO 
VALSTYBIŲ OKUPACIJOS FAKTUS. PRAŠYKIME, 
KAD JO PASIŪLYMAS BŪTŲ KONGRESO PRIIMTAS. 
LAIŠKUS ADRESUOKIME: MR. CH. J. KERSTEN,

CONGRESS, WASHINGTON, D. C., U. S. A.
Paskutinę savaitę tenka ste- dai. Maskva ir prieš Korėjos

Naujienos is New York’o
NL BENDRADARBIO PRA NEŠIMAS Iš NEW YORKO.

taiką, kurios derybos atidėtos 
ligi birželio 1 dienos.

Maskva norėti! ir Indokinijo 
je laimėjimų, bet paskutiniu me 
tu nepasisekė, nes prancūzų da
liniai stipriai sumušė Laosan 
Įsiveržusius Vjetnamo ir Kini
jos „sukilėlius“. Todėl Laoso 
teritorijoje „sukilėlių“ jau ir ne 
liko. Kas liko gyvas, atsitrau
kė atgal.

Tuo tarpu 
EISENHOWERIO PASIUN

TINIAI TIRIA RYTUS.
Be abejojimų Dulles su Stas 

senu gaus labai daug rimtos me 
džiagos, kuri leis Amerikai tik
riau manevruoti ir Bermudų 
konferencijoje. Ne be jų įtakos 
susitiks Indijos ir Pakistano 
ministerial ir aiškinsis opiuo
sius reikalus. Jeigu prie to pri
dėti, kad karalienės Elzbietos 
karūnavimo metu susirenka Di 
džiosios Britanijos bendruome
nės ministerial, kurie dar prieš 
Bermudų konferenciją tarpu
savy aiškinsis visus opiuosius 
reikalus, tai susidaro įspūdis, 
kad šis metas yra politiškai la
bai gyvas ir, galimą sakyti, 
opus. Nuo šio mažo laikotar
pio gali pareiti labai žymi ir il
ga ateitis, deja, mūsų nepasi
ruošta savaip reaguoti.

Praėjusi politinė savaitė bus 
istorinė dar ta prasme, kad

AMERIKOJE IŠŠAUTAS 
PIRMASIS

ATOMINIS SVIEDINYS 
iš specialiai tam tikslui paruoš
tos patrankos. Sviedinys nu
krito už 100 mylių ir tiksliai pa 
aikė į taikinį. Tai yra lankoma 
dideliu kariniu laimėjimu.

Mūsų geresnes viltis visą lai 
ką palaiko stipriausiai tiktai J 
AV. Prez. Eisenhoweris geg. 
19 d. per radiją pasakė naują 
kalba. Jis pareiškė, kad

PAVOJUS TAIKAI 
NESUMAŽĖJUS.

Todėl reikia būti pasiruošu- 
siems gintis. Jis stiprino vil
tis, kad dabar Amerika turi to
kių lėktuvų, kuriii trys gali pa
daryti dauigau, negu 2.000 Nor 
mandijos išsikėlimo metu.

Eisenhowerio žodžius, kad 
pavojus taikai nesųmažėjęs, pa 
tvirtino pabėgęs čekoslovakų 
pulkininkas Jan Biukar, kuris 
po karo lankėMaskvosFrunzės 
karo akademiją ir ten girdėjo, 
kaip rusų karininkai tvirtino, 
kad Rusija sų satelitais puls 
Europą dar prieš 1955 metus 
ir pirmoje eilėje užims Darda
nelus, Suecą ir užblokuos Vi
duržemio jūrą, užims vakarų 
Europą ir tt,

Frunzės karo akademijoje 
tvirtinama, kad Rusija nelauks 
iš kur nors karo pradžios, bet 
pati pirmoji puls, nes kas puo
la, tas daugiau turi šansų lai
mėti.

Nežiūrint visų šių faktų, 
Anglija ir Prancūzija yra susvy 
ravusios ir tas praėjusiai savai 
tei duodą nesimpatišką svyrą-, 
vimų ir netikrumo pobūdį,

— Norvegijos lėktuvai per 
Šiaurės Ašigalį nuskrido Į To
kio. Kelionė sutrumpėjo 4.800 
mylių ir 36 valandom.

—- Antras lenkų lakūnas pa 
bėgo Į Bornholmo salą.

— Iš Latvijos pabėgusi mo
teris sako, kad Latvijoje darbi 
ninkas uždirba vidutiniškai 300 
• tib’ių per mėnesi, o batai kai-

Lėti labai keistus reiškinius, ku 
rie jokiu būdu nesiderina su 
. kultūringo žmogaus“ prasme. 
Atrodo, kad yra pastangų susi 
daryti pavojui bent laikinai Įsi 
galėti artiregiškai

„SAVŲJŲ MARŠKINIŲ 
POLITIKAI“,

nors tie marškiniai tuojau bū
tą iš tų politikų atimti. Tai, 
žinoma, neprotinga politika. 
Bet kadangi ji yra neprotingu
mo, jau ilgai besitęsiančio, vai
sius, tai ji tikrai neša pavojų. 
Todėl mums, lietuviams ir ki
toms tautoms, kurių tėvynės 
yra okupuotos, pavergtos, — 
mums reikia ypatingai susirū
pinti, ir neleisti Įvykiams slink 
t; nusigyvenusios politikos nuo 
zuiniąja plokštuma. Mums rei 
kia tuojau organizuoti

SKUBIA LAISVINIMO 
TALKĄ,

Taiką, ne tiktai Lietuvos 
laisvinimo reikalui, bet ir pa
veikti tuos, kurie ypač yra pa
laikę Į „Savųjų marškinių poli 
tiką“, O tokių yra. Visi mes 
juos žinome, nes jie ne šiandien 
jau ta politika yra linkę gyven 
U. Laimei, pasauliniai Įvykiai 
taip klostosi, kad jiems nelei
džia tą politiką praktikuoti. 
Net natūraliai besivystanti gy 
venimo ir visuomeninių santy 
kių raida jiems neduoda galuti 
nai sugniužti ir verčia, nors ir 
nenoromis, budėti, bent gintis. 
Tuo pačiu net ir idėjas, princi
pus galima paremti.

Tarptautinė politika praėju
sią savaitę taip išsivystė, kad 
buvo prieita prie nusistatymo 
ŠAUKTI TRIJŲ VAKARIE

ČIŲ KONFERENCIJA, 
kuri numatyta Bermundų salo 
se (ties Amerikos krantais, sa
lų, kurios nori prisijungti prie 
Kanados. . .), greičiausia ant
roje birželio mėnesio pusėje.

Konferencijos, kurion susi
rinks D. Britanijos tpremjeras 
W. Churchillis, Prancūzijos 
premjeras ir Amerikos prezi
dentas Eisenhoweris,, sušauki 
mo data būtų daug ankstyves
nė, bet
BIRŽELIO 2 DIENA BUS 

DB. KARALIENĖS 
KARŪNAVIMAS, 

kurin jau plaukia delegacijos. 
Tųr būt Londonas dar nebus 
matęs tokių iškilmių, kaip ka
ralienės Elzbietos antrosios ka
rūnavimo iškilmės. Jų iškilmių 
gumą didina ir tas faktas, kad 
jos bus televizuojamos. Tai 
pirmos tokiu plačiu mastu vi
sam pasauliui bus parodytos iš 
kilmės. Tačiau iš kitos pusės, 
jos dalimi stabdo politinių Įvy
kių raidą ir dalinai juos defor
muoja, nes jie netenka visai na 
tūralios savo eigos.

Šitoje maišaty, kuri susidaro 
ryšium su Maskvos „taikos“ 
siūlymais, DB karalienės ka
rūnavimu ir staiga iškilusiu rei 
kalu susirinkti trims vakarų di 
dįesiems, daugumas vakariečių 
pasisakė už konferenciją, 
Reikšmingas yra Skandinavijos 
kraštų ministerių pasisakymas 
už 
VAKARIEČIŲ POLITIKOS 

SUDERINIMĄ.
Bet Maskva griežtai prieš tri 

jų konferenciją, nes numato, 
kad ’> g?li išeiti Maskvos nenau

Vasario 16 gimnazija, kuri neseniai Vokietijos Lietuvių Kr. 
valdybos nupirkta. Tai gimnazija, kurioje mokosi negalinčių 
išemigruoti lietuvių vaikai. Tautiečiai, neužmirškite savo įsi 
pareigojimų aukoti mokiniui išlaikymui ir prie to vis pridėki 

te dolerį Gimnazijos išpirkimo reikalui.

AUTO KATASTROFOJE 
ŽUVO LIETUVIS.

Woodstocko mažą lietuvių 
koloniją ištiko skaudi nelaimė. 
Gegužės 17 d. auto katąstrofo 
je žuvo Antanas Kalinauskas. 
Buvo nuvežtas į Paris ligoninę 
ir neatgavęs sąmonės gegužės 
20 d., 3 v. pp. mirė. Visų Wo 
odstocko lietuvių rūpesčiu bu
vo parvežtas ir pašarvotas Wo 
odstoke, geg. 22 d. palaidotas 
katalikų kapinėse. A. A. velio 
nis buvo kilęs iš Kražių vai.

Perėjęs erškėčių kelius ry
tuose, kaip ir daugelis po kapi 
tuliacijos, atsidūrė tremtyje. 
1948 m. atvyko pagal sutartį 
Į šį kraštą pas ūkininką Tilsen 
burgo apylinkėje. Po sutarties 
apsistojo Woodstock‘e, Ont. ir 
čia visą laiką dirbo tekstilės 
fabrike, kaipo pavyzdingas dar 
bininkas. Velionis Antanas 
nors ir neturėjo giminių ir ar
timųjų Kanadoje, visgi per šį 
trumpą laiką suspėjo turėti ge 
rų draugų ir prietelių, netik 
lietuvių tarpe, bet ir svetimtau 
čių, ką parodė gausus dalyvavi 
mas palydint į kapus.

Mielas Antanai, ilsėkis ramy
bėje svetingoje Kanados žeme
lėje. Woodstokietis.

nuoja 700 rublių.
— Bulgarijos kariuomenė 

buvo įsiveržusi Į Graikijos teri 
toriją ir greikai turėjo gintis 
atidarę ugnį.

— Ridgway pareiškė, kad 
Europos gynimo jėgos per me
tus padvigubėjo.

— Siamo vyriausybę papra
šė JAV paramos, nes yra ko
munistų užpuolimo pavojuc.

— Tito pareiškė, kad nėra 
jokio pagrindo pasitikėti sovie 
tų „taika“,

— Jošidą sudarė naują Ja
ponijos min. kabinetą.

— Kinijoje prasidėjo badas. 
Maskva nieku nepadeda, o ge
ležinė uždanga neleidžia gauti 
iš vakarų.

— Čekoslovakijoje ir Veng 
rijoje maisto trūkumas. Ateina 
badas.

— Las Vegas išsprogdino 
dar vieną atominę bombą. Ten 
vyko ir atominės artilerijos ban 
dyrnas, kurį stebėjo karo minis 
teris ir senatoriai.

— „Greitieji transportai Į 
Sibirą. Pabaltijo Kraštų tau
tos nenustoja vilties“ — tokia 
antrašte „Frankfurter Neue 
Presse General - Anzeiger“, 
Frankfurt, š. m. vasario 27 d. 
rašo, kad, Stockholme gauto
mis žiniomis, vienbalsiai pa
tvirtinama, kad Pabaltijo tau
tos nežiūrint negirdėtos pries
paudos ir visiško izoliavimo 
nuo likusiojo pasaulio, nežiū
rint smarkios rusifikacijos ir 
nuolatinių trėmimų, nėra rezig 
"svusios.

Gegužės 23 d. Lietuvos Lais 
vės Komiteto pirmininkas Si 
dzikauskas, dalyvaujant ir ki
tiems LLK nariams, turėjo lie 
tuvių žurnalistų spaudos kon
ferenciją. Buvo iš anksto pa
ruoštas ir išdalytas paruošta
sis tekstas, kuris apžvelgia esa
mą būseną.

Pastarojo meto tarptautinės 
padėties raida yra tam tikroje 

kryžkelėje.
Nuo tos ar kitos jos tolimesnės 
krypties eventualiai gali parei 
ti ir toks ar kitoks Baltijos vals 
tybių bylos trumpesniam ar il
gesniam laikui nulėmimas. Iš 
vienos pusės šio krašto vis lab 
jau ryškėjantieji laisvinimo po
litikos bruožai, rodą, palyginti 
konkrečią išraišką prezidento 
Eisenhowerio balandžio 16- 
sios pareiškime. Iš antros pu
sės, Stalino išnykimas iš politi 
kos horizonto ir dabartinių So 
vietų Sąjungos vairuotojų pra
dėtas taikos viliojimais takti
nis manevravimas stato laisvą 
jį pasaulį, pirmiausia V. Euro
pą, prieš tam tikrą dilemą su 
Jungtinėmis Valstybėmis į pa
saulio išlaisvinimą, rizikuojant 
galbūt prireikus, nevengti net 
ir ginkluoto konflikto, ar su So 
vietų Sąjunga, pradedant nau
ją apassemento tarpsnį, auko
jant principus ir pavergtuosius 
kraštus už tam tikrą laikinę ra 
mybę.

Vieningumo nėra.
D. Britanija, įklimpusi santy- 
kiuosna su Egiptu, Prancūzijai, 
įklimpusiai Tolimuosiuose Ry 
tuose ir Šiaurinėje Afrikoje, 
atrodo, daug mielesnė būtų, 
kad ir Centro bei Rytų Euro
pos, Kinijos ir kitų kraštų lais 
vės kaina perkama įtartinos ver 
tės sovietinė taika, negu riziką 
didinančioji Jungtinių Valsty
bių išlaisvinimo politikos pro- 
gran»a. V. Vokietija, Italija, 
Ispanija dabartinius Sovietų 
Sąjungos politikos vingius, at 
iodo, tinkamai įvertina ir nero 
do palinkimo kibti į sovietinės 
meškerės mašalą.

Visdėlto tokiomis aplinkybė 
mis būtų politiškai neapdairu 
išskirti galimybę, kad Vakarai 
su Rytais gali susėsti prie de
rybų stalo. Ogi tokios galimy
bės neišjungiant, visų lietuviš
kųjų veiksnių yra pareiga ne
delsiant suderinti savo pažiū
ras į tarptautinę padėtį, sutar
ti veiklos konkrečią programą 
ir jos vykdymą. Šitaip galvo
damas, LLK yra priėjęs tam 
tikrų konkrečių išvadų ir jas 
pateikęs atitinkamoms mūsų 
institucijoms.

Dar šių metų pradžioje įvy
kęs LLK prezidiumo ir ALTO 
Vykdomojo Komiteto pasitari 
mas, ALTui iškėlus, priėjo iš
vados, kad tikslinga būtų AL 
To iniciatyva .

kelti JV kongrese sovieti
nės agresijos prieš Balti
jos valstybes vykdymo iš

tyrimo reikalą.
Kaip žinote, šiuo metu tas rei 
kalas didelio Lietuvos bičiulio 
kongresmano Kersteno pastan 
gomis jau yra įgijęs konkretų 
pavidalą. Amerikos lietuvių vi 
suomenės uždavinys sukelti 
stiprią opiniją toms kongresma 
no Kersteno didžiai vertingoms 
pastangoms paremti.

Jau paruošta dokumentinė 
medžiaga Baltijos komitetų 
bendram leidiniui apie sovieti
nį genocidą. Ruošiama medžią 
ga brošiūrai apie Lietuvą ispa 
nų kalba, Venezueloje įvyks
tančiai Pan-Amerikos konferen 
cijai. Visi trys Baltijos komi

PRISIKĖLĖ Iš 
NUMIRUSIŲ

Iš Jugoslavijos sostinės Biel 
grado pranešama, kad tūlas ju 
goslavas Seda Pavlov mirė. 
Buvo pakviestas gydytojas, ku 
ris patvirtino, kad Pavlov tik
rai miręs. Jo lavonas buvo pa
ruoštas laidoti ir jau nuvežtas 
į koplyčią.

Staiga koplyčios sargas iš
girdo, kad koplyčioje kažkas 
baladojasi; išsigando ir pabėgo. 
Tuo tarpu Seda Pavlov nusi
stebėjęs, kad, jam rodėsi, jis 
tik ką maudėsi, o čia dabar ap
rengtas juodas rūbais. . . Jis at 
sikėlė ir ramiai parėjo namo. . .

Tiktai prie jo namų susirin
ko tūkstantinė minia, kurios lū 
pose nerimo tas pat sakinys: 
Iš numirusių prisikėlė!!!

Pasirodė, kad Seda Pavlov 
negyvas išbuvo 44 valandas. 
Sekančią dieną jis jau būtų bu 
vęs plaidotas. . . Beveik dvi pa 
ras išbuvo miręs ir prisikėlė iš 
numirusių.
LENKAI AREŠTAVO SLAP 

TOSIOS POLICIJOS 
VIRŠININKĄ

Dvasininkija verčiama prisiek 
ti. — Kolchozai kelia rūpesčius

Iš Lenkijos Berlyną pasiekė 
žinia apie suareštavimą ilgame 
čio slaptosios policijos šefo 
Wacl. Komaro. Komar prieš 
keliasdešimtis metų dirbo balt- 
gudžių kompartijoj r. Lenkijoj. 
Ispanų pilietinio karo metu da 
lyvavo tarpt, brigadose demas
kavimui „kontrrevolucinių ele
mentų“. Tampriai bendradar
biavo su R. Vokietijos geštapo 
viršininku Zaisseriu .

Paskutinio karo metu Ko
mar atsirado Prancūzijoj ir mei 
linosi prie lenkų egzylinės gru
pės. Nepavyko, tuomet Mask
va jį atšaukė į rusų slaptosios 
tarnybos centrą, kiek vėliau, ru 
sų - vokiečių karo metu, lenkų 
komunistiniuose karo daliniuo
se Rusijoj slaptosios tarnybon 
organizatorius. 1945 m. Komar 
į Lenkiją grįžo kaip generolas 
ir perėmė vadovauti slaptąją 
tarnybą, kuri sudarė gen. šta 
bo antrąjį skyrių. Jis, pavedus 
rusams, suorganizavo lenku 
špionažo tinklą Vakaruose. 
Tarp kitko, jo žinioj buvo nese 
niai V. Vokietijoj susektas špio 
nažo lizdas, kurio priešakinė fi 
gūra artistė Maria Knuth ir jos 
bendradarbiai jau nuteisti. 
Paskutinėmis savaitėmis K. pa 
keitė rusas, gen. Kašnikov, o 
Komar paskirtas karo ministe- 
rio pavaduotoju. Galop saugu
mo ministeris Komarą apkalti 
no išdavimu.

Paskutiniu metu komunistai 
pradėjo įgyvendinti vasario mė 
nesį išleistąjį bažnytinį dekre
tą. Nuo balandžio vidurio iš 
visų Lenkijos dvasiškių reika
laujama prisiekti ištikimumą 
„liaudies demokratijos“ valsty 
bei.

tetai nepraranda vilties išsiko 
voti teisę lygiomis su kitais pa 
vergtaisiais kraštais naudotis 
Laisvosios Europos radijo pro 
gramomis.

Paskutiniu metu pradeda 
megztis santykiai ir su kaiku- 
riais lenkų egziliniais sambū
riais. Neperseniai jų Tautinis 
Demokratinis Komitetas, ku
riam priklauso ir Mikolajczyko 
grupė, yra suorganizavęs bend 
rą lenkų - lietuvių pobūvį.

Planuojama ir daugiau pa
našių pobūvių su ukrainiečiais, 
gudais ir eventualiai su kitais 
lenkų politiniais sambūriais.

Paskui buvo
keletas paklausimų ir 

atsakymų.
Žurnalistai domėjosi lenkų po
litiniais susijungimais ir jų 
veikla. Jiems buvo atsakyta, 
kad lenkai turi tris didesnius 
politinius apsijungimus ir jie 
savo veiklos nesuderina.

Exiline Lenkijos vyriausybė 
Londone su jų prezidentu Za
leskių prišakyje. Šitoje vyriau 
sybėje, esą daugiausia susibū
rę daugiausia pilsudskininkai. 
Anksčiau ją rėmę ir demokrati 
nės lenkų grupės, bet kai pre
zidentu tapęs Zaleskis, kuriam 
paskirti demokratinės grupės 
nepritarusios ir jos iš koalici
jos pasitraukusios.

Ten pat Londone yra „Ra- 
da Politiczna“. Ją sudarančios 
Krikščionių Demokratų, Sočia 
lįstų,, dalis liaudininkų ir En- 
dekų grupės.

Trečioji grupė su Mykolai- 
čikų prišakyje yra Amerikoje. 
Ją sudaro dalis liaudininkų, ku 
lie nesutaria su londoniškiais. 
Tautinė Demokratų Grupė ir 
Liberalų Demokratų grupė. 
Kai Amerikoje esantieji visų 
kitų kraštų eXilai ruošė Prez. 
Eizenhoweriui bendrąjį memo
randumą, tai sunkiausia buvo 
suderinti tas tris lenkų grupes, 
kurios niekaip negalinčios susi
tarti, kas turi ir kieno vardu 
tas memorandumas turi būti pa 
sirašytas, tuo labjau, kad viena 
grupė nenorinti dėti savo para 
šo šalia kitos grupės parašo.

Gudų klausimas.
Po konferencijos tose pat 

Baltijos kraštų Laisvės patal
pose New Yorke buvo Politi
nio Klubo susirinkimas, kuria
me K. Bielinis darė pranešimą 
apie Lietuvos kaimynus gudus. 
Pranešėjas išaiškino gudų gy
venamąsias vietas. Jis skaito, 
kad jų skaičius mūsų kaimy
nystėje yra apie 12 mil. žmo
nių, kad užima per — 200 tūks 
tančių kv. km ploto ir kad 
mums šituo kaimynu reikia bū 
ti susidomėjusiais. Šie mūsų 
kaimynai savoje spaudoje ne 
kartą mėgina jieškoti savo vals 
tybei etnografinės sienos ir ją 
mūsų pusėje norėtų nuvesti, 
net Kaišiadoris įtraukdami į sa 
vo pusę.

Po įdomaus ir turiningo pra 
nešimo sekė diskusijos kurio
se dalyvavo Gen. Kons. J. Bud 
rys, V. Sidzikauskas, V. Ras
tenis, J. Audėnas, J. Šlepetys 
Ir Klubo pirmininkas dr. A. 
Trimakas. Per diskusijas bu
vo išryškinta, kad gudų spau
doje pasisakymai ar svaičioji
mai, guduose yra perdėm ne
sveikas galvojimas. Tauta nie 
kuomet savosios valstybės ne
turėjusi, nors 1918 m. kovo 25 
d. ir buvo pasiskelbusi, kad ko 
voja dėl savosios valstybės at
statymo, tai pirmoje vietoje šie 
kia užgrobti ne tik svetimas 
jiems žemes, bet net savo kai
myno sostinę — Vilnių. Kor.
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LIETUVOS LAISVINIMO TALKA
Gal tai sutapimas, o gal ir 

bendras pribrendęs reikalo pa
jutimas, bet taip yra, kad prieš 
keletą savaičių „Nepriklauso
moje Lietuvoje“ iškeltas kovos 
už Lietuvos išlaisvinimą pagy , 
vinimo klausimas (žiūrėk NL 
16(314) nr. straipsnį „Pagy
vinkime kovą už laisvę“), ku- i 
lis beveik tuo pat metu yra ki 
lęs ir VLIKe. Šis tą reikalą ’ 
formulavo kvietimu į „Lietuvos , 
Laisvinimo Talką“.

„Nepriklausomoje Lietuvo- ' 
je“ buvo pasiūlyta tam tikslui 
sudaryti specialus organas. ■ 
Vlikas taip pat siūlo: šiam tiks 
lui kiekviename krašte reikia 
sudaryti veiksmingus organus, - 
kurie kalbėtų lietuvių vardu ir : 
atliktų visa, kas Lietuvos lais
vinimui reikalinga.

Reikia pasakyti, kad paskuti 1 
niuose Kanados Lietuvių Cent > 
ro Tarybos pilnaties posėdžiuo 1 
se šis klausimas buvo dėmesio ' 
centre, buvo gyvai diskutuo- j 
tas ir įtrauktas į pirmaeilių or- ' 
ganizacijos klausimų planą • 
(žiūrėk, NL Nr. 17(315) nr. : 
straipsnį „Dėl Kanados Lie
tuvių Tarybos veiklos“).

Dabar gauta žinių, kad tuo ( 
reikalu yra susidomėjusi ir su : 
sirūpinusi KLB Krašto Vai- . 
dyba. Ji tam sumanymui pri- , 
tarianti, tiktai jai neaiški esan
ti to numatomojo Lietuvos Lais 
vinimo Talkos organo sudary
mo konstrukcija ir organizavi
mo principai.

Tai yra rimtas klausimas, ku 
rį galima, žinoma, spręsti šiaip 
ir kitaip. Patys tautiečiai tuo 
klausimu gali pasisakyti ir pa 
siūlyti būdų, iš kurių tektų pa
sirinkti geriausį.

Jeigu jau toks klausimas 
įgauna veiksmingos vertės, ten 
ka pasidžiaugti. Na, galima ir 
paprojektuoti.

Atrodo, kad Lietuvos Lais
vinimo Talka turėtų apjungti 
galimai didesnį lietuvių skai
čių. Atrodo, kad kol kas to 
tikslo geriausia galima atsiekti 
telkiant po Lietuvos Laisvini
mo Talkos vėliava visas, kokios 
tiktai galima pritraukti, orga
nizacijas.

Talką turėtų sudaryti 
veiksmingiausi visų organizaci 
jų atstovai. Prileidžiant, kad 
į talkos organizaciją gali būti 
kviečiami, gal, pastoviai koop
tuojami ar ad hoc pakviečiami 
ir pavieniai asmens. Galima 
prileisti, kad Talkos veikėjais 
galėtų būti ir svetimtaučiai,kad 
tuo būdu į Talką būtų įtraukti 
patys įtakingiausi ir svariausi 
asmens, turį vardą, autoritetą, 
gal, net populiariausi veikėjai 
— ar tai valstybininkai politi
kai, ar tai žymieji kultūrinin
kai. Juk Talkos stiklas — juo 
plačiausių sluogsnių ir juo 
reikšmingiausių asmenų įjungi
mas į šį nepaprastai svarbų 
veiksmą.

Atrodo, kad ši Talkos orga-

nizacija turėtų būti juo plačiau 
išsišakojusi ir miliariškai papli
tusi. Ji turėtų turėti centrą ir 
periferinius išsišakojimus.

Kai dėl periferinių Talkos 
organizacijų, tai jų branduo
lius, Toronto pavyzdžiu, galė
tų sudaryti kolonijų Seimeliai, ] 
kuriuose juk dalyvauja visų, 1 
kokios tiktai dedasi į bendrą 
darbą, organizacijų atstovai, i 
Gal seimelius tektų tiktai pa- i 
pildyti (o kur nėra — sudary- 1 
ti) kviestais asmenimis — ii- 1 
gesniam laikui ar vienam kar- 1 
tui, kad atitinkamai laikui ir * 
sąlygoms, galima būtų parinkti 1 
pačius įtakingiausius ir gar- 1 
siausius.

Sudėtingesnis yra Centro su ; 
darymo klausimas. Konstiuk- J 
tyviai, ji galėtų sudaryti sky
rių atstovai. Bet, žinant nuo
tolių ir kitus sunkumus, tokis 
veiksmingo organo sudarymas 
neįmanomas. Todėl skyrių ats : 
tovų pajungimas, didesnio au- ’ 
toritetingumo bei impozantiš- 
kumo prasme, — galėtų būti : 
panaudotas tiktai labai dide
liam reikalui, — sakysime, su
darant delegaciją Kanados par- 
lamentan, kreipiantis į vyriau
sybę, karaliaus apsilankymo 
atveju ir panašiai.

Atrodo, kad ir centrui suda
ryti nelieka kito pasirinkimo 
kaip tiktai organizacijų atsto
vai, šiuo atveju — centrinių or 
ganizacijų atstovai ir su tais 
priedais, kurie jau buvo aptar 
ti anksčiau. Toks centrinis 
Lietuvos Laisvinimo Talkos 
organas būtų visai Kanadai, o 
vietiniai — veiktų vietose.

Galima prileisti, kad, jeigu 
tai pasisektų, būtų labai nau
dinga, kad Lietuvos Laisvini
mo Talkos komitetus sudarytų 
ir vien ne lietuviai, vien kita
taučiai. Tai nelengvas uždavi
nys, bet jeigu mes, lietuviai, pir
miausia sudarytume kontaktus 
su kaimynais — latviais ir es
tais (labai aktualus yra Baltų 
Federacijos skyrių steigimas), 
— o toliau ir su kitomis 
pavergtomis tautomis, tai ga
lima tikėtis, kad daugelį kita
taučių tikrai galima būtų pri
traukti prie šio nepaprastai 
svarbaus mune uždavinio.

Reikalas tikrai visiems yra 
suprantamas ir nepaprastai 
svarbus. Kaip matome, žmoni 
ja nelinkusi į veiksmingumą.Jai 
lengviau leisti laikas nerūpes
tingume. Geriausios idėjos, 
be judėjimo, atsiduria stabiliza 
cijoj, inercijoje. Veiksmingu
mas yra būtinas. O kam gi dau

■ giausia turi rūpėti reikalai, ku- 
' riuos mes žinome, jeigu ne 
' mums patiems? Bet jeigu mes 
1 vieni neįstengiame ko padary- 
1 ti, organizuokime talką ir Lie-
■ tuvos Laisvinimo Talką. Juo 
i greičiau — juo geriau, nes lai

kas dirba ne mūsų naudai.
J. Kardelis.

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SKELBIA TAI, KO 
NESKELBIA „LAISVĖ", „V ILNIS“ IR „L. BALSAS“.

Suminėti Amerikos ir Kana 
dos lietuvių komunistų laikraš 
čiai iš sovietinių Lietuvos oku
pantų spaudos rankioja ir atsi
dėję skelbia tiktai tas žinias, 
kuriose liaupsinama Maskva ir 
giriami okupantai. Tuo tarpu 
komunistų laikraščiai nutyli 
faktus, kurie parodo, kaip sun 
kiai žmonės gyvena Lietuvoje, 
kaip jie išnaudojami, kaip Lie 
tuvoje sugriauta, bet kokia 
tvarka ir gyvenimo lygis nu
muštas žemiau nulio. Todėl 
„Nepriklausoma Lietuva“ kaip 
tiktai parodo antrąją medalio 
pusę ir iš tos pat okupantų 
spaudos, būtent Sovietinio ofi
ciozo „Tiesos“, skelbia faktus 
tokius, kokius ji pati konstatuo 
ja.

Kad niekas, neprikištų, jog

ANKETA APIE LIETUVIŲ 
KŪRIMĄSI KANADOJE 
„Nepriklausomai Lietuvai“ 

pradėjus skelbti faktus apie tai, 
kaip Kanadoje kūrėsi lietuviai, 
pasireiškė nemažas susidomėji
mas. Bet kadangi tų faktų su 
sidaro daugiau apie mieste įsi
kūrusius, tai kilo reikalas kaip 
nors prieiti ir prie įsikūrusių 
mažesnėse kolonijose, kaimuo
se — farmpse ir pavienių as
menų, įsikūrusių dideliuose ir 
dideliais nuotoliais atskirtose 
vietose, kurias sunku asmeniš
kai pasiekti, tam tikslui belie
ka spauda.

Lietuvių įsikūrimo Kanado
je anketa tęsiama toliau. No
rint, kad ji apimtų visus lie
tuvius, įsikūrusius bet kurioje 
Kanados vietoje, — skelbiama 
ši anketa visiems Kanados lie
tuviams, kurie maloniai prašo
mi atsakyti, nors ir trumpai, 
bet — geriau — plačiau į šiuos 
klausimus:

1.
2.

fer-

Neužmsrskime atnaujinti 
„ Nepnkiausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

TF ATSTOVYBĖS KANADOJE HAMILTONO SK.
2-jų metų sukaktuvėms paminėti koncerto, įvykusio 1953 
m. gegužės 9 d. St. Michaels salėje, apyskaita.

Pajamos:
Už 365 įėjimo bilietus po $ 1,25 ............$ 456,25
Už 18 įėjimo bilietų po $ 1. (po progr.) $18,00 $ 474,25 
Gapta už programas aukų . ...................................$ 27,02
Gėlių valso pajamos............................  $ 16,87
Bufeto pelnas ............................................................ $ 210,29

1.

2.
3.

Viso ... $ 728,43
Išlaidos:

1. Honoraras „Aitvarams“ ...................................
2. Už salę........ . ..........................................................
3. Orkestrui ................................................................
4. Pakvietimai .....................................................   . . .

Programos ....................... ’...................................
Pakvietimų išsiuntinėjimas ..............................
„TŽ“ už skelbimą .................................................
„NL“ už skelbimą ......... ......................................
Už praleistą darbo dieną vienam asmeniui . . . . 
Už gėles ................................................................
Skelbimo nupiešimas . . . .......................................

12. Susisiekimo išlaidos........ . ....................................
13. Įvairios smulkios išlaidos...:.:.........................

$ 200,00 
$ 60,00 
. $ 66,00 

43,10 
52,88 
15,33 
17,50 
15,00 
12,00 
11,75

8,00 
5,00

11,33

. $
. $
. $
. $
• $
. $

$
. $

$
$

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

čia kas nors falsifikuojama, tai 
žinios paduodamos tokios, ko
kias skelbia pati „Tiesa“.

Štai, Amerikos komunistai 
krykštauja, kaip gerai gyvena 
kolchozuose žmonės, kaip ten 
viskas puiku ir gražu. O štai 
„Tiesa“ šių metų vasario 28 
dienos laidoje Nr. 50(3033) 
taip rašo:

„Žiežmariuose nesirūpinama 
gyvulininkystės vystymu
Daug kartų Žiežmarių rajo

no žemės ūkio skriaus darbuo
tojai, rajono vadovai susilaukė 
griežtos kritikos už blogą dar
bą vystant visuomeninę kol
ūkių gyvulininkystę. Po kiek
vieno tokio atvejo žiežmarie
čiai žadėdavo pagerinti reikalą, 
išbristi iš atsilikimo. Bet grei
tai vėl viskas buvo pamiršta
ma.

Be reikiamo rūpesčio buvo 
pasiruošta ir gyvulių žiemoji
mui. Ypač blogi reiaklai su pa 
šarais. Turimi pašarai naudo
jami netaupiai, neparuošiant 
jų prieš šėrimą.

Labai keista, kad tokia pade 
tis nekelia nerimo rajono že
mės ūkio specialistams. Antai, 
rajono vyr. zootechnikas drg. 
Tamošiūnas buvo nuvykęs į 
„Jaunosios gvardijos“ kolūkį, 
matė čia daug netvarkos
mose, bet nieko nepadarė, kad 
trūkumai būtų pašalinti, 
reagavo vyr. zootechnikas ir į 
tai, kad šiame kolūkyje, o ir 
daugumoje kitų kolūkių, nesi
laikoma pašarų sunaudojimo 
normų. Dėl to jau dabar kai 
kur peraikvoti pašarai. Yra ir 
pašarų švaistymo faktų. Tai 
visų pirma liečia Lenino vardo, 
„Nemuno“ kolūkius.

Nepertinkamai sutvarkytas 
gyvulių žiemojimas Žiežmarių 
rajono kolūkiuose turėjo šukei 
ti susirūpinimą ne tik rajono 
vadovams, bet ir Kauno srities 
žemės ūkio valdybai, kurios pa 
reiga padėti kolūkiams šiuo at 
veju. Bet tokios pagalbos žiež 
mariečiai vis dar nesulaukia.

J. Aleksandravičius“.
O štai, šių metų kovo 3 die 

nos „Tiesa“ Nr. 52(3035) pa
tiekia žinių ir apie „geruosius“ 
kolūkiečių uždarbius, imdama 
Kretingos ražoną pavyzdžiu. 
Štai jie:

„Gausus derlius leido išduo 
ti kolūkiečiams už darbadienį 
po 5,2 kilogramo grūdų, po 1, 
3 rublio“

Rublius ir grūdus suvedus į 
krūvą, gausime apie pusantro 
bušelio grūdų, greičiausia ru
gių arba miežių, kurių kaina 
Kanadoje gali būti apie 1,5—2 
dolerius. Taigi, Kolchozinin- 
kas gauna už savaitę darbo jo
kiu būdu nedaugiau kaip 3 dol. 
Bet tai gali būti pervertinta 
bent dvigubai. Faktinai yra dar 
blogiau. Reikia žinoti ir tai, 
kad kolūkiečiams atlyginimai 
išmokami tiktai metų gale, kai 
nuimamas derlius.

O štai vaizdelis, parodąs, ko 
kia tvarka ir kaip eina darbas 
mašinų - traktorių stotyje. Ta 
me pat „Tiesos“ nr. rašoma:

„Klaipėdos srites mašinų - 
- traktorių valdybos viršinin
kas drg. Kiriuščenka (rusas) 
ir vyr. inžinerus drg. Lapinas 
stebisi, kai mato, jog netikima 

, jų pasigyrimais apie tai, kad 
. Šilalės MTS gerai vykdo trak 

torių remontą.
, — Šiemet tai ne pernai. Ga

las senoms klaidoms, — ne be 
, pasigyrimo tvirtina MTS va— 
į dovai.

Kada patys stoties vad»vai 
prisimena savo pirmykštes klai 
das, nepatogu netikėti jiems. 
Bet, pasirodo, tikėti negalima. 
MTS direktorius ir vyr. inži-

Ne-

Viso ... $517,89

Grynas pelnas ...$ 210,54 
Už skelbimus programose surinkta .................... $ 92,50

St. Bakšys, O. Čerškutė,
Vedėjas. Iždininkas.

nierius, užuot iš tikrųjų paša
linę senas klaidas, tebekartoja 
jas ir šiemet. Dar daugiau. No 
rėdami nuslėpti savo darbo trū 
kumus, remonto vilkinimą, jie 
begėdiškai meluoja, nusikalsta
mai apgaudinėja valstybę, teik 
lami klaidingas, išpūstas žinias 
apie pasiruošimą sėjai. Antai, 
pateikdami žemės ūkio minis
terijai žinias apie traktorių re
monto būklę, jie prirašė prie 
parengtų mašinų tris visiškai 
neremontuotus ir penkis ne
baigtus remontuoti traktorius.

Besivaikant procentų, stoty 
je visiškai pamirštas remonto 
kokybės klausimas. Daugelis 
tariamai atremontuotų trakto
rių bei žemės dirbimo mašinų, 
darbui netinka. Kaip gi gali bū 
ti geri rezultatai, jeigu mecha- 
nizatarioi nesilaiko drausmės, 
jeigu pažeidžiamos elementa
riausios remonto darbų taisyk 
lės, jeigu nėra kontrolės“.

Taigi, matome, kokia ten 
tvarkelė tuose kolchozuose ir 
kaip vyksta darbai. Koks gi 
ten gali būti žmagaus gyveni
mas?

Vardas ir pavardė.
Gimimo data.
Kada išvykote iš Lietuvos? ! 
Kodėl išvykote?
Kaip čia, Kanadoje, kūrė- 
tės? 1
Kokių sunkumų turėjote 
besikuriant?
Kaip pergyvenote krizės 
laikus?
Ar įsigijote nuosavybę: na 
mus, ūkį, įmonę ir tt?
Ar įsigijote kokią profesi
ją?
Kada ir ką vedėte?
Jeigu nevedėte, tai kodėl?
Kiek turite vaikų?
Ar vaikus leidžiate į moks 
lūs ?
Ar moka jūsų vaikai lietu
viškai kalbėti, rašyti?
Gal žinote ar pažįstate se 
niausiai Kanadoje apsigy
venusių lietuvių; jeigu ži
note, gal žinote jų adresus? 
Ką dar galėtumėt pasakyti 
apie kūrimąsi Kanadoje? 
Ar priklausote ir kokioms 
organizacijoms?
Jūsų patarimai naujai at
vykstantiems lietuviams.
Jūsų patarimai mūsų spau 
dai.
Jūsų vertinimas mūsų or
ganizacijų.
Jūsų nuomonė apie lietuviš 
kąją bendruomenę.
Jūsų pageidavimai.

Ši anketa skiriama visiems, 
be jokių išimčių, lietuviams — 
ar seniai ar po paskutinio karo 
atvykusioms, ar imigrantams 
normaliems ar dipukams, vy
rams ir moterims ir visokių po 
litinių pažiūrų žmonėms.

Be to, galima atsakyti ir ne 
į visus klausimus, o tiktai į 
tuos, į kuriuos bus noro arba 
bus rasta reikalinga atsakyti. 
Geriausia anketa pasirašyti, bet 
mielai bus anketa priimta ir be 
parašo, žodžiu, prašome atsi
liepti visus. NL Red.
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l !)r. A. Pacevičius |
I GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
a Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
x Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 $

Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, v 
a Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.
* ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. S

DR. K. ZT MA1\ 1IEN E
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

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

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

informacijų.
A. TAMULAITIS

Tel. MA 1177 
Namų O R 2657

A. W. FARLINGER 
Real 'Estate

2000 Yonge St. Toronto.

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ -

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

(35 mylios nuo Montrealio)

2240 St. Anne St., 
St. Hyacinte, P. Q.

Tel. 4-5074.

Savininkas
MYKOLAS GUOBYS

H GUOBYS CHINCHILA RANCH
t: Parduodu su garantija registruotus grynakraujus

CHINCHILA S.
t; Puikiai galite auginti garaže, rūsyje arba atliekamame
Į:’ kambaryje. Pradėję kaip pašalinį užsiėmimą, galite iš- 
|[ auginti labai pelningą biznį.
H Dėl informacijų galite parašyti, paskambinti ar aplankyit :♦
S šeštadieniais ir sekmadieniais, o kasdien tik po 6 vai. vak. H 

Pristatau į visas Kanados provincijas. į:

PASIŽADĖJIMAS

Aš, Šį pasižadėjimą pasirašęs,gyvenąs , pasižadu pirkti

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

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

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

15th Ave, Rosemount, Montreal, P. Q.
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Tabako ūkiai ir įsikūrimo juose galimybės
III. SAUSO TABAKO 

RŪŠIAVIMAS IR 
PARUOŠIMAS.

1. Kuras vidut. 3—4 mėn. 
neturinčiam savo malkų, kaš
tuoja apie 50—60 dol.

2. Rūšiavimas ir supokavi- 
mas — 10—15 darbo dienų 1 
džiovyklai. Jei tabakas yra blo
gas, kartais tenka dirbti ir il
giau.

3. Šniūrai ir popiera pakavi 
mui vienai tonai apie 2 dol.

4. Transportas į fabriką, 
žiūrint atstumo — 2,5 — 4 dol. 
tonai, žinoma, jei ūkis neturi 
savo sunkvežimio.

Be anksčiau suminėtų išlai
dų, ūkio savininkas dar privalo: 
sumokėti ūkio mokesčius savi 
valdybei, atremontuoti įran
kius ir naujus papirkti, draus
ti trobesius ir būtinai, nes turi 
skolos, ir padaryti nemaža 
smulkių bėgamų išlaidų.

Kalbant apie išlaidas, nepa
daryta konkretūs apskaičiavi
mai, o tik nurodyta apytikrės 
darbo normos ir kai kurios kai
nos. Užinteresuotas šiuo biz 
niu ir atsižvelgdamas į turimą 
savo šeimoje dirbančių asmenų 
skaičių, galės pats pakalkuliuo 
ti ir gaus apytikrį vaizdą meti
nių išlaidų, bet kokio didumo 
tabako ūkiui.

Pajamos už tabaką pareina 
nuo gaunamo derliaus. Iš 1 
akro gaunami tokie derliai: vi 
dutiniai — 1300—1.500 sv. ir 
geri 1500 — 1700 sv. Labai re
tai, bet būna, kad vienas akras 
duoda toną sauso tabako. Re
alesnio vaizdo susidarymui, ap-

III.
H. DERLIAUS NUĖMIMO 

IŠLAIDOS.
1. Skynimas. Čia kaip ir 

akordinis darbas, nes 14 žmo
nių grupė, nei daugiau nei ma
žiau, suskina vieną džiovyklą. 
Derliaus nuėmimo metu moka 
ma 10—12 dol. duodant mais 
tą ir butą, o be mėisto ir buto 
1 dol. brangiau. Vidutiniškai 
imant 1,2 — 1,5 akro tabako 
turėtų duoti vieną džiovyklą. 
Beveik visos džiovyklos yra 
standartinio dydžio.

2. Ataugų, gycų arba, kaip 
juos čia vadina — sakarių sky
nimas, derliaus nuėmimo metu. 
Normaliai reikia skinti du kar 
tu. Pirmas skynimas 1 dar
bo diena 0,5—0,75 akro. Ant
ras skynimas apie 0,5 akro, o 
dažnai ir mažiau padaroma, jei 
yra gerokai pavėluotas. Moka 
ma 11—12 dol. su maistu ir 1 
,dol. daugiau be maisto ir buto.

3. Kuras, vienos džiovyklos 
išdžiovinimui, žiūrint kuo kū
renama, kaštuoja: malkom ar 
anglim — apie 30—35 dol., o 
alyva apie 40—50 dol. Alyva 
kūrenti yra patogiau.

4. Džiovintojui alga, duo
dant maistą 90—110 dol. sa
vaitei. Jo darbas 24 vai. ir 
trunka 5—6 savaites.

5. Draudimas nuo gaisro: 
džiovyklose apie 9 dol. 1000 
dol. vertės, o daržinėj 15—17 
dol. 1000 dol. vertės, žiūrint 
daržinės kokybės ir pavojaus 
gaisrui.

6. Siūlai vienai džiovyklai 
surišti 3—4 dol.

Tremtyje gyvenantieji vaikai, kuriems yra labai sunkios jau 
nystės dienos, labai džiaugiasi, kai gauna iš Amerikos kon 

tinento maisto siuntinių, taip reikalingų jauna morganiz- 
mui. Neužmirškime jų ir jiems padėkime!

RAŠO AGRONOMAS K. VALAITIS. butų', susirasti antrąją pusę ir
skaičiuojant pajamas, patartina 
imti vidutinius derlius.

Pav., paimkim vidutinį nor
malų ūkį, kuris turi 36 akr. au
ginimo teisę. Šiais metais ga
lės auginti ketvirtadaliu ma
žiau, t. y., 27 akr. Skaitykim, 
kad gausim iš 1,3 akro 1 toną 
sauso tabako; iš viso apie 21 
toną arba apie 20 džiovyklų. 
Leiskim, šių metų kainos bus 
tos pačios, kaip ir pernykštės. 
Praėjusiais metais kainos vi
durkis 1 svarui buvo 42,25 et., 
bet daugiausiai mokėjo tarp 
39—43 cent, svarui. Išeina, 
kad dauguma ūkių gavo po 41 
cent. sv. Išeitų, kad bruto pa
jamos iš paimto ūkio būtų 17. 
220 dol. Už tabako išrūšiavi
mą ir paruošimą kompanijos 
moka papildomai po 2 centus 
už svarą, jei tabakas rišamas ir 
po 1 cent, už svarą, jei neriš- 
tas pakuojamas. Pridėjus šias 
papildomas pajamas po 2 et. 
už svarą, gausim iš viso 18.060 
dol. Reikia, tačiau, paminėti, 
kad praėjusiais metais buvo 
kai kuriems ūkiams mokama 
32—37 et. svarui. Paskaičiavus 
žemiausiomis ir aukščiausiomis 
kainomis, gaunasi didelis skir
tumas pajamose. Va, šičia ir 
glūdi visa tabako auginimo sek 
mės paslaptis.

Užadrbis tabako ūky priklau 
so nuo jo dydžio. Mažam ūky 
ir prie neblogo derliaus, gry
nas pelnas niekada nebus dide 
lis. Bet kai ūkis didesnis, rei
kalai greit taisosi, nes jau at
puola šeimos pragyvenimo iš
laidos.

Normalūs ūkiai skaitomi tie, 
kurie turi 36 — 40 akrų augi 
nimo teisę. Didžiausios išlai
dos, kaip žinom, tenka padary
ti derlių nuimant,o šitas darbas 
yra griežtai grupinis. Suminė
to dydžio ūkiuose galima dirb
ti pilna žmonių grupe (14) ir 
darbo užtenka. Kai sodinama 
mažiau (27—30 akrų) derlių 
nuimti susidaro sunkumų, nes 
pilnai žmonių grupei neužten
ka darbo, o iš miestų ir kitur 
atvykusi darbo jėga nori už
dirbti ir dirbti kiekvieną die
ną. Trūkstant darbo dažniau
siai meta ir išeina kitur. Kai 
nedirbama, vistiek reikalinga 
maitinti ir daryti bereikalingas 
ir nemažas išlaidas.

Mažesni ūkiai turį teisę so
dinti 20—25 akr. yra norma
lūs dirbti su puse pilnos gru
pės žmonių (7). Praktikoj daž 
niausiai du panašaus dydžio 
ūkiai dirba susidėję; vieną die 

ną pas vieną, kitą — pas antrą. 
Mat, labai svarbu, kad per vie 
ną dieną būtų priskinta džio
vykla ir nieko nedelsiant gali
ma būtų pradėti džiovinti. 
Ūkius, turinčius teisę auginti 
tabaką 10—15 akrų, reikėtų 
skaityti tabako auginimą kaip 
gerą šalutinę ūkio šaką.
Ūkių pirkimo ir išsimokėjimo 

tvarka.
Pagal nusistovėjusią tradici 

ją perkantis ūkį įmoka sušne
kėtą sumą grynais. Palikusi 
skola mokama kiekvienais me
tais, penktu procentu, atskai- 
tant ketvirtį bruto pajamų, gau 
tų už tabako derlių. Į šią su
mą, pirmoj eilėj įskaitoma pro 
centais, o likutis bendros su
mos amortizacijai. Žinoma, 
yra ir kitokių pirkimo varian
tų, bet rečiau. Blogo derliaus 
atveju, pirkėjas privalo sumo
kėti procentus, nors iš jo gau
tų ketvirtį brutto pajamų dar 
ir trūktų. Nesumokėjus pro
centų, pirkėjas gali būti iš 
ūkio išvarytas, negrąžinant jo 
įneštų pirkimo dieną pinigų - 
- grynais.

Iš padarytų pastabų mato
me, kad, valdant tabako ūkį, 
reikalinga daug įdėti darbo ir 
išleisti pinigų, kol tabaką už
augini ir derlių sudoroji. Be
sikuriančiam labai svarbu, kad 
ne tik laukus tvarkytų ir juo
se dirbtų savas žmogus, bet ir 
namų ūkis būtų patikimose ir 
gerose rankose. Kai šeiminin 
kė darbšti ir apsukri, ji ne tik 
taupiai tvarko namų ūkį, bet 
padeda atlikti ir smulkesnius 
darbus, susijusius su tabako 
auginimu. Iš viso atrodo, kad 
ūkyje, koks jis bebūtų, daug 
greičiau įsikurs asmenys su 
šeimomis, o ne viengungiai. Ne 
reikia, žinoma pamiršti mažų 
išimčių. Viengungiui už namų 
ūkio tvarkymą reikia iš
leisti nemažą sumą pinigų ir 
pakelti daug vargo ir rūpesčio. 
Antra vertus, gauti geresnį 
ūkį auginti iš pusės, daug sun 
kiau yra viengungiui, negu as
meniui su šeimomis. Savinin
kai didesnių ir geresnių ūkių 
labai retai išduoda auginti iš 
pusės viengungiams, nes iš pa
tyrimo žino, kad jiems yra 
daug sunkumų su namų ūkio 
tvarkymų. O tinkamai apdirb 
ti nemažą ūkį visada reikalin
ga turėti samdomos darbo jė
gos ir ją maitinti, žodžiu, vien 
gungiams, krypstantiems į ta- 
bakynus, praktiškas patarimas

tik tada mėginti laimę. Kol šis 
klausimas nebus palankiai iš
spręstas, dar reikėtų palikti se 
noj darbovietėj. Besirengiant 
vykti į ūkį antroji pusė irgi tu
ri turėti ūpą dirbti kaime ir 
bent keletą metų pusėtinai sun 
kiai .

Kad tabako ūkiuose yra pras 
mė kurtis, rodo konkretūs pa
vyzdžiai iš senųjų emigrantų 
lietuvių, pradėjusių šitą biznį. 
Jei šiandien, tik su mažom iš
imtim, į kuriuos tektų įskaity
ti beveik visus viengungius, 
gana pasiturinčiai gyvena. Jei 
palygintume jų ekonominį pa
jėgumą su palikusiais gyventi 
mieste, manau, toli pralenkia 
tabako ūkių savininkai, savo 
bendraamžius miestelėnus, ne
skaitant mažų išaimčių. Šitų 
faktų neturėtume užmiršti ir 
mes, ypač tie, kurie turi palin
kimų ūkininkauti.

Pagaliau, reikėtų paminėti 
vieną neigiamą reiškinį, tai 
ūkių pirkimas kompanijomis. 
Kai visi kompanijos nariai pa
siryžę kartu dirbti. Žinokim, 
ūkis yra tokia įmonė, kuri 
mėgsta viena gaspadorių, nes 
sprendimai ir jų vykdymas pri 
klauso nuo aibės gamtos ir ki
tų aplinkybių. Vienas gaspa- 
dorius nusprendžia ir vykdo, o 
kai du ar keli, taria, taria ir pa
galiau, vos ne vos nutaria, ban 
do vykdyti. Laimė, jei viskas 
gerai pavyksta. O jei ne — iš 
mėtinėjimas, pakaltinimai vie
nas kito ir jau nesutarimo ki
birkštis įžiebta. Antra vertus, 
ūkio darbas valandomis vėlgi 
neįmanoma suskaičiuoti ir įver 
tinti kiekvienam atskirai. Ge 
rai, jei derlius neblogas. Daž
niausiai bepradedančius, kaip 
užkerėtos, lydi visokios nelai
mės ar nesėkmės. Supranta
ma, Suprantama, vienam nu
pirkti vidutinį ir dar neblogą 
ūkį yra sunku ar beveik neįma 
noma, reikia dėtis krūvon ke
liem. Betgi kompanijos nariai 
neturėtų visi gyventi ūky ir 
kartu dirbti, o išrinktų vieną iš 
savo tarpo ir jam atiduotų ad
ministruoti ūkį, jį tvarkyti, o 
tabaką auginti pusininko tei
sėm. Visi kiti, palikę savo dar 
bovietėse, karts nuo karto pa
sižiūri, kad ūkis nebūtų pūsti 
namas, bet tvarkomas tinka
mai. Tabako ūkių išdavimas 
augintojam - pusininkam yra 
labai plačiai praktikuojamas. 
Išmokėtų ūkių savininkai, be
veik visi išduoda auginti pusi

ninkam, sudarydami atitinka
mas sutartis. Panašiai turėtų 
elgtis ir kalbamos kompanijos. 
Šiuo atveju, palikęs vienas, 
kaip augintojas - pusininkas, 
dirba sau ir kartu kompanijai, 
nes kiekvienais metais ūkis ko 
ne pusę pajamų gauna jo išlai
kymui ir skolų mokėjimui. Iš 
viso atrodo, kad tokio charak
terio kompanija būtų daugiau 
realesnė ir gyvenimiška.

Baigiant šias pastaabs, nore 
tusi, kaip ir paagituoti, kad, 
pasiryžę kurtis ž. ūky, kryptų 
į tabakynus. Kiekvienas savi 
stovus darbas iš pradžių nėra 
lengvas. Sutiktas pirmas nepa 
sisekimas neturėtų numušti 
ūpo, o priešingai sukoncentruo 
tų visas jėgas darbą tęsti to
liau. Pavyzdžių galima rasti 
nemaža, kad, asmenį lydėję net 
du sezonus iš eilės nepasiseki-
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Kanados vyriausybė prade
da dangau ir daugiau reikš
ti susidomėjimo kultūriniais 
reikalais. Nuo šių metų Ka
nadoje įvedamas privalomas 
muzikos mokymas. Reikės 
daugelio muzikos mokytojų. 
Todėl šiemet į muzikos mo
kyklas stoja labai daug jau
nimo1, kurie priimami ne vy

resni kaip 18 metų.
Atvaizde matome Alfredą 
Strombergą, latvį dirigentą, 
kuris diriguoja Halifę/xo sim 
foniniu orkestru, kurio kon
certai transliuojami per CB 
C radijo tinklą. A. Stromber 
gas šiemet yra dirigavęs 20 
koncertų. Po vieno tokio 
koncerto dirigentą kalbina 
mergaitė, kuri susidomėjo, 
kaip reikia groti klarnetu.

BAISIOSIOS STALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDR ORLOV 
VI.

Iš pačių pradžių Stalinas pla 
navo surežisuoti pirmąją Mask 
vos bylą su nemažiau kaip 60 
kaitinamųjų, tačiau pasiruoši
mų eigoje šis skaičius keletą 
kartų buvo sumažintas ir ga
lutinai suvestas į 16. Tarp šių 
16 teisiamųjų buvo penki pra
manytieji, kuriuos NKVD tarp 
jų pasodino kitiems inkriminuo 
Ii. Štai jie: Valentinas Olber- 
gas, Fricas Davidas, Berman- 
-Jurinas, įsakas Reingoldas ir 
Ričardas Pikelis. Šitie kaliniai 
save laikė ne tikraisiais kalti
namaisiais, o tik padėjėjais 
Centrinio Komiteto slaptoms 
direktyvoms įvykdyti.

Surasti šiam viešąjam teis
mui tinkamą patalpą, sudarė 
tiek svarbų reikalą, kad pats 
Stalinas sušaukė specialią kon 
ferenciją jam išspręsti. Iš NK 
VD viršininko Jagodos pasiū
lytųjų Stalinas pasirniko ma
žiausią patalpą, — Profesinių 
Sąjungų Rūmų salę, tegalinčią 
sutalpinti 350 asmenų. Stali
nas įsakė Jagodai ją pripildyti 
NKVD pareigūnų ir neįleisti 
pašaliečių, net ir Centrinio Ko 
miteto ar vyriausybės narių. 
Taigi, NKVD patiekė teismui 
ne tik kaltinamuosius, bet ir au 
ditoriją. Publikos sudėtį su 
darė bylų raštininkai, mašinin
kai ir šifro pareigūnai: jie visi 
buvo metais treniruojami išlai
kyti valstybinėms paslaptims 
ir mokėti laikyti prikandus lie 
žuvį. Jiems buvo duodami pu 
sei dienos vienkartiniai leidi

mai ir dalyvavo teisme pakaito
mis. Jiems taip pat buvo pa
sakyta nedėvėti teisme savo 
uniformos.

Stalinas _ baiminosi, kad ne
paisant kaltinamųjų pasižadė
jimo viską teisme pasakyti, ką 
jie yra enkavedistams reikalau 
jant parodę ir savo parašais pa 
tvirtinę, gali atsirasti tarp se
nų bolševikų toksai, kuris nesu 
sivaldys ir teisme staiga išpyš
kins visą teisybę. Štai kodėl 
jis nedrįso įsileisti į teismo sa 
lę net labjausiai patikimų par
tijos narių.

Buvo imtasi ypatingų atsar
gos priemonių eventualiai nu
tildyti tam kaltinamąjam, ku
ris imtų kelti maištą. Tam 
reikalui buvo pasodinta tarp 
„publikos“ keletas grupių NK 
VD ištreniruotų tramdytojų. 
Jie buvo pasiruošę kiekvienu 
prokuroro mygtelėjimu pašokti 
nuo kėdžių ir išvesti tokį liūdi 
ninką baisiausiai nežmoniškai 
šūkaudami. Tokiu atveju šis 
sąmyšis sudarytų teismo pir 
mininkui pagrindą paskelbti 
teismu .’traukai.

Paskutinis bylos paruošimo 
žygis tardymo stadijoje buvo 
šis: Jogoda ir Ježovas, Stalino 
asmeniškas pavaduotojas šitai 
operacijai, turėjo pasikalbėji
mą su svarbiausiais kaltinamai 
siais. Ježovas pakartojo Stali
no vardu, kad jei, girdi, jie 
įvykdys savo susitarimą išpa
žinti viską teisme, tada visi 
jiems duoti pažadai — nepalies 
ti šeimų ir jų draugų — bus są 

žininagi ištęsėti. Tačiau, jei ku 
ris teisiamasis išdrįs teisme „im 
tis gudrybės“, tai toks išsišoki 
mas bus laikomas kaip organi
zuotas išdavimas, padarytas vi 
sos kaltinamųjų grupės vardu.

Teismas, pirmininakujant V. 
Ulrichui, slaptosios policijos 
veteranui, buvo atidarytas 
1936 metais rugpjūčio 19-ąją. 
Kaltinamųjų vietos buvo ati
tvertos mediniu baru, šalimais 
kurių stovėjo augšti sargybi
niai, laikydami šautuvus su nuo 
gaiš durtuvais. Priešais kalti
namuosius, netoli kairiosios šie 
nos, sėdėjo, prie nedidelio sta
lo, prokuroras Andrėj Višins
kis. Kaltinamųjų užnugaryje, 
teismo salės kampe, buvo durys 
į siaurą pereinamąją patalpą, 
iš kurios į abi puses įeinama į 
keletą mažų kambarių. Viena 
me tokiame kambaryje buvo 
įtaisytas gerų valgių ir gėrimų 
bufetas. Tame kambaryje pa
togiai sėdėjo Jagoda su savo 
asistentais, klausydami per ten 
specialiai įrengtą garsiakalbį 
teismo eigą.

Teismo atidarymo metu tei
siamieji atrodė ne tiek išvargę, 
kiek jie buvo per tardymą. Per 
paskutines kelias savaites jie 
gavo daugiau pamiegoti ir at
gavo kiek savo svorį. Tačiau 
jų veidų purvuota spalva ir juo 
di žiedai paakiuose aiškiai ro
dė, kad jie yra perėję žiaurų 
kankinių kelią. Vis dėlto kele
tas tarp jų atrodė drąsūs ir svei 
ki. Tokie buvo pramanytieji 
kaltinamieji.

Reingoldas, kurio veidas 
švietė sveikata, buvo elegan
tiškai apsirengęs. Jis sėdėjo už 
baro antroje eilėje paskutinėje 
vietoje, arčiausiai prie publi
kos. Jis niekad neišleisdavo iš

akių prokuroro. Jis buvo pasi
ruošęs kiekvienu momentu 
styptelti ant kojų ir pareigin
gai savo melagingais parody
mais pagelbėti prokurorui prieš 
kitus kaltinamuosius.

Netoli Reingoldo sėdėjo Ol- 
bergas. Aiškiai buvo matyti, 
kad jis nervinosi dėl savo arti
mo sėdėjimo ties buvusiais he 
lojais — Kamenevu it Zinov- 
jevu. Jis vis paslapčiomis žvilg 
treėdavo į juos su tokia mišria 
nuostabos ir pagarbos išraiška.

Fricas Davidas ir Berman-Ju 
rinas, kurie vis kažką užsiraši 
nėdavo popieryje, atrodė biz
nieriškos laikysenos žmonės ir 
jiedu įtemptai laukė, kada pro
kuroras jiems duos progą at
likti savo pareigą Partijai.

Tiktai Pikelis, penktas fikty 
vusis kaltinamasis, sėdėjo apa 
tijos apimtas.

Iš visos grupės, labjausiai iš 
vargęs, atrodė, Zinovjevas. Jo 
papūtęs veidas su nudribusiais 
pritvinkusiais po akimis maiše 
liais jam teikė didžiai liguisto 
žmogaus atspindį. Jis sirgo 
astma ir jam trūko oro. Kai 
tik jį atvedė į kaltinamųjų šuo 
lą, jis tuoj atsisegė marškinių 
apikaklę. Jis jos neužsisegė 
per ištisai trukusį teismą. Kai 
jis susipažino su teismo salėje 
esančiais, be abejonės, jis turė
jo būti nustebintas, kad tokio
je svarbioje byloję jis nematė 
nė vieno iš daugelio įžymių Par 
tijos darbininkų ar vyriausybės 
narių, kuriuos jis pažinojo.

Perskaičius kaltinamąjį ak
tą, prokuroras pradėjo apklau
sinėti kaltinamuosius. Per iš
tisas tris dienas jis susidarė iš 
jų parodymų pasaką apie tero
ristinius planus, kuriuos jie 
buktai ištisais metais ruošė, bet 

jokio konkretaus tokios veik
los įrodymo nei prokuroras, nei 
bet kuris kaltinamasis nepatei
kė. Tebuvo vienintelė išimtis 
— tai Kirovo nužudymas, kurį, 
kaip mes jau žinom, suruošė 
pats Stalinas.

Tebuvo tik vienas kaltinama 
sis, kuris savo duotais ironiš
kos formos parodymais, nesu
kėlė jokios abejonės, kad jis 
primestus jam ir kitiems kalti 
nimus laikė melagingai padirb 
tais bei iš piršto išlaužtais. Tai 
buvo Ivanas Smirnovas. Buvęs 
fabriko darbininkas, aktyvus 
nuo 17-os metų amžiaus revo- 
liucininkas, bolševikų partijos, 
nuo jos įkūrimo dienos, narys, 
Smirnovas buvo nenuilstamas 
nelegalių organizacijų kūrėjas 
caro režimo metais ir vienas iš 
įžymiausiųjų pilietinio karo me 
tu Raudonosios armijos vadų. 
Nuo 1923 iki 1927 metų jis bu 
vo Susisiekimo Liaudies Komi 
sąrąs. Po Lenino mirties, jis 
įsijungė į opoziciją prieš Sta
liną. Dėl to, jis buvo išmestas 
iš partijos, bet 1929 metais jis 
vėl buvo priimtas, ir tik dėlto, 
jog vėl iŠ jos būtų pašalintas 
ir tremtin išvežtas.

Teismo metu Smirnovo sar
kastiškos pastabos ir dažni jo 
pašaibūs žnybtelėjimai, kad vi
sas sąmokslas tėra tik mitas, 
nervino ir laikė Višinskį lyg 
ant žarijų. Kuomet kaltinamie 
ji Mraškovskis, Dreiceris ir 
Ter-Vaganijanas patviritno Vi 
šinskio teigimą, kad Smirno
vas buvo jų vadas, Smirnovas 
jiems atsakė tokiais smagiais 
žodžiais, kad net puikiai ištre
niruota publika, nesusilaiky
dama iš juoko, ėmė kikenti. Jis 
atsisukęs į Mraškovskį ir Dre 
cerį jiems tarė: „O kad tu man, 

jums reikalingas vadas? Tad 
kvieskite mane!“

Višinskis buvo sužavėtas 
penkių pramanytų kaitinamųjų 
parodymais. Jis ypač kėlė į 
padanges Reingoldą ir Pikelį 
ir šitiedu taip jo saldžiai per 
jautrią vietą patepti dar nar
siau puolė kitus. Pikelis pa
kartodavo kiekvieną Reingoldo 
žodį, bet tai darė be veidmai
niško pasipiktinimo, tuo tarpu, 
kai Reingoldas savo užsidegi
mą tokiame augštame laipsny
je apreiškė, kad kiekvienam pa 
sidarė aišku, jos jis persudra- 
niatino savo pramanyto nusi
kaltėlio vaidmenį.

Višinskis be jokių sunkumų 
galėjo sulipdyti savo perkūnin- 
gą kaltinamąją kalbą prieš tei 
siamuosius, nes jie ne tik kad 
nesipriešino, bet dar kiekvie
nas jam padėjo pagal savo iš
gales. Višinskis išliejęs ant 
jų įžūliausius kaltinimus, baig 
damas kalbą sušuko: „Kai šu
nys pasiunta — juos reikia su
šaudyti, visus kaip viena sunai 
kinti!“

Ketvirtą teismo dieną kiek
viena auka pateikė NKVD sa
vo „paskutinio žodžio“ projek
tą. Ježovas asmeniškai juos 
peržiūrėjo ir pertaisė. Jis iš
metė iš jų visa, kas nors kaip 
minėjo teisiamųjų bendradar
biavimą su Leninu ar jų nuo
pelnus Revoliucijai. Tai pada 
ryta todėl, kad aplamai teis
mo oficialiuose aktuose nėra nė 
mažiausios aliuzijos į tai, kad 
kaltinamieji būtų bet kada da 
lyvavę Komunistei Partijos sted 
gimė, Spalio Revoliucijos ar S'o 
vietų Respublikos kūrime.

Daugiau bus.
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Iš visur įir
H Buenos Aires Lietuvių klu
be įvyko akademinis aktas, at
minimui Gruzijos Respublikos 
prezidento, N. Jordania, miru
sio Paryžiuje 6. I. 53. Gruzi
nų Sąjungos Argentinoje gar
bės pirmininkas, Dr. Akaki Pa 
pava, atidarė aktą, apibūdinda
mas Nepriklausomos Gruzijos 
įnirusio prezidento nuopelnus 
savo tautai. Po to, Dr. Papa- 
va perstatė publikai kitų sovie 
tinio imperializmo pavergtų 
rautų atstovus. Kalbas pasa
kė armėnų, baltgudžių, lietu
vių, slovėnų, ukrainiečių ir iktų 
tautų atstovai. Publikoje ma
tėsi daug žymių asmenybių, jų 
tarpe buv. Lenkijos ministeris 
Arciševskis. Publika atydžiai 
išklausė kazokų atstovo Char- 
lamovo kalbą, kuris su N. Jor 
dania buvo atstovas pirmoje 
Dūmoje ir gerai pažinojo lie
tuvius atstovus joje. Genero
las T. Daukantas nepaprastai 
sudomino auditoriją, keletą sa 
kinių pasakydamas gruzinų kai 
ba ir ta pačia kalba atsiprašy
damas, kad jau ją apmiršęs. 
Ypatingai gruzinai jam labai 
karštai plojo.
H Kovo 14 d. Prancūzija ir 
Italija pasirašė sutrtį iškasti tu 
nelį po Monblanu Alpėse. Dar 
bai patikėti dviem bendrovėms, 
po vieną iš abiejų šalių. Išlaidų 
padengimui tiedvi bendrovės 
gauna tunelio eksploatacijos 
koncesiją 70-čiai metų. Tada 
tunelis pereis į susitarusiųjų 
valstybių vyriausybių rankas. 
Tunelio kasimas pradėtas. Dar 
bai gali užsitęsti iki 1957 m. 
galo. Tada iš Prancūzijos į 
Italiją ir priešingai, kelias bus 
500 km. trumpesnis ir patoges 
nis.
H Amerikos Lietuvių Taryba 
šių metų pabaigoje sušauks vi
suotinį Amerikos lietuvių kong 
resą. Pravartu iš anksto isidė 
mėti, kad tai nebus srovinis ar 
vienos bet kurios organizaci
jos suvažiavimas, bet visuotinis 
Amerikos Lietuvių Kongresas. 
88 Senatorius Wayne Morse, 
nepriklausomas iš Oregono, 
protestuodamas prieš pavedi
mą atskiroms valstijoms kont
roliuoti povandeninį aliejų, iš 
kalbėjo J. V. Senate 22 valan
das ir 26 minutes. Tai buvo 
ilgiausia kalba bėgyje 35 metų. 
S Įleidus vitamino B-6 (Pyri 
doixino) pasigėrusiam į kraują, 
išblaivo girtuoklį per dvi ar 
tris minutes, kaip kad patyrė 
Londono daktaras Vernon P. 
Wordsworth.
SI Jungtinių Valstybių Senate 
yra viso 96 senatoriai, po du 
nuo kiekvienos valstybės. Da
bartiniame Senate yra 53 advo 
katai ir 43 žmonės skirtingų už 
siėmimų: 8 yra bankininkai, 7 
laikraščių leidėjai, 4 rašytojai,

apie viską
4 reporteriai, 2 spaustuvinin
kai, 2 inžinieriai; kiti vadinasi 
biznieriais bei farmeriais.
3 Vienas Whitby, Kanados 
iarmeris įstatė televiziją į kar 
vių tvartą ir džiaugiasi, kad 
nuo to laiko gauna po 14 ga
lionų daugiau pieno per dieną. 
§8 Erelis kartotinai puolė 
skrendantį pro Dillon, Monta
na, lėktuvą, taip, kad lakūnas 
buvo priverstas nusileisti pa
prastame lauke.
ii Pas vieną priimamą kariuo 
rnenėn turką daktarai surado 
ilgą uodegą, beveik 2 pėdų.
S3 Per pirmus tris šių metų 
mėnesius BALFO vadovybė iš 
siuntė tremtinių šalpai: pini
gais 12.163,05 dol.; 10.000 sv. 
taukų už 1.582,87; rūbų, ba
tų ir lovoms baltinių 54.497 
svarų už 60.782. Iš viso per 
pirmą ketvirtį šių metų trem
tiniams suteikta pagalbos už 
74.986,92 dol.
3 Olandijoje, Belgijoje ir Ang 
lijoje kilusių potvynių pašėko 
je žuvo apie 1500 žmonių. Pot 
vyniai padarė didžiulius nuos
tolius, ypač Olandijoje, apsem 
darni šeštadalį krašto teritori
jos.
5 Vokietijoje išleistas žmoni
jos ligų atlasas. 48 lapuose at 
vaizduotos žemės sritys, kur 
siaučia ligos ir epidemijos. Že 
mėlapiai įgalina stebėti ligos 
judėjimą, jos vystymąsi ir pli
timą.

1856 metais, kaip žemėlapis 
rodo. Meka ir Aleksandrija 
buvo choleros epidemijos cent 
rai, kuri užliejo visą vakarinį 
pusrutulį. 1945 m. po 80 me
tų, stipriai cholerai paplitus 
Egipte, laiku griebtasi atsar
gumo priemonių ji buvo loka
lizuota.

Ligų žemėlapiai ne vien tik 
medikams įdomūs, bet lygiai 
istorikui, socialogui, ūkio tech
nikui.
® Liepos mėnesį įvyks aviaci
jos veteranų lakūnų sąskrydis 
Liurde. Dalyvaus lakūnai iš 
30 tautų. Tikslas sąskrydžio 
yra sutaikinti ir suartinti tuos, 
kurie kaipo priešai kovėsi fron 
to linijose ir pagelbėti jiems da 
bar vieningai dirbti taikos iš
laikymui.
H Egipto krašte yra 30 milio- 
nų gyventojų. Iš jų tik 200.00 
yra katalikai. Jų yra maždaug 
penkių apeigų. Kiekviena apei 
ga turi savo parapijas ir šven
toves.
S Penkta pasaulio dalis yra ka 
talikiška pagal paduotus duo
menis iš 1953 metų Britanicos 
knygos. Paduotas katalikų 
skaičius siekia 425.508.220. g Amerikoje baigiamas statyti 
ketvirtas iš eilės ilgiausias pa
saulyje tiltas. Jis yra tiesiamas 
Chesapeake įlankoj, 25 mylias 
į pietus nuo Baltimorės. Tilto 

ilgis bus 4 mylių ir jis iškils 60 
metrų nuo vandens paviršiaus.

FBI direktorius Hoover pra 
nešė Kongresui ,kad Amerikos 
komunistai jau pakeitė savo 
taktiką. Komunistų partija vis 
giliau slepiasi į pogrindį. Par
tijos vadovybė sunaikino visus 
inkriminuojančius dokumentus 
ir kitokią „pavojingą“ medžia
gą, ir jau nebeišduoda partijos 
narių liudijimų.
S Bloga mityba labai sendina 
žmogų, negu metų skaičius, sa 
ko dr. Barr.
3 Al. W. Hancock, 70 metų 
amžiaus, buvęs paštininkas, su 
rado vienoje uoloje mastodon
to galvos kaulus ir iltis. Tas 
mastodontas, panašus į dramb 
lį, bet kudlotas žvėris, gyveno 
Oregono valstijos, JAV, žemė 
jc pir mlO milionų metų, kaip 
kad patikrino mokslininkai 
Amerikos Gamtinės Istorijos 
Muziejaus New Yorke.
9 Vienas pilietis Austin, Te* 
as'e, 106 metų amžiaus, gavo
4 milionų dolerių palikimą. 
Kai tik laikraščiai paskelbė tą 
žinią, tuojau 15 moterų bei 
merginų pasisiūlė jam į „stoną 
moterystės“.
5 Kai vienas 121 metų am
žiaus vyras Los Angeles, minė 
jo savo gimtadienį, korespon
dentai užklausė:

— Ką tamsta darei, kad taip 
iigai gyveni?

— Nieko daugiau nedariau, 
kaip tik buvau ir kvėpavau, — 
atsakė.

Australijoje auga labai gra 
žus, augšti medžiai, vadinami 
eucalyptais. Vienas iš seniau 
siu ir augščiausių tų medžių 
pasaulyje yra netoli Sydney, 
Australijoje, 575 pėdų augš- 
čio. Tai kaip Woolworth'o 
pastatas New Yorke. (Wool- 
wortho pastatas turi 760 pėdų 
augščio.)

Apie 400 žmonių užmuša
ma ir apie 1500 būna sužeidžia 
rna perkūno kas metai Jungti- 
nėses Valstybėse.
B Dvi dalys amonijaus ir vie
na dalis tarpetino sudaro miši 
nį, kuris suminkština senus da 
žus ir varnišį taip, kad jį ga
lima lengvai nutrinti.
S Vieno colio storumo virvė, 
susukta iš voratinklio siūle
lių, gali atlaikyti 74 tonas svo
rio. Tris kartus ji tvirtesnė ne 
gu vieno colio virvė, padaryta 
iš geležies.

John Adams buvo pirmuti
nis Jungtinių Valstybių prezi
dentas, kuris gyveno Baltaja
me Name (White House), 
Washingtone.
9 1932 metais, kai Franklin 
D. Rooseveltas buvo išrinktas 
JAV prezidentu, šioje šalyje 
buvo organizuotų į unijas dar 
bininkų 3 milionai. Jo prezi
dentavimo laiku organizuotų 
darbininkų padaugėjo iki 16 mi 
lionų.

LEGENDA VIRTUSI TIKROVE
Iš Kopenhagos neseniai pra 

neštas nustabus įvykis. —
Vienoje Danijos vietovėje 

nuo seniai buvo pasakojamas 
šiurpus padavimas apie palai
dotą gyvą moterį. Esą, prieš 
pusantro šimto metų 19 metų 
amžiaus gražuolė Giertrud iš
tekėjo už vieno turtingo žmo
gaus. Po pusmečio ji jau buvo 
našlė, paveldėdama daug pre
kybos namų ir ištisas dvi tonas 
aukso. Netrukus jaunoji našlė 
susirgo. Giminės ar atstumtas 
jaunikis mėgino ją nunuodyti, 
duodomi jai didelę dožą opiu
mo tariamam skausmo sumaži
nimui. Ligonė ir nebepabudo. 
Nebuvo anuomet mados šauk
tis gydytojo mirčiai paliudyti. 
Mirusioji buvo palaidota.

Po kelių dienų naktį du va
gys atkasė kapą, norėdami pasi 
grobti iš kapo turtingosios mo 
terš papuošalus. Jie numaustė 
žiedus nuo rankų ir jau lupo 
auskarus, kai staiga numirėlė 
atvėrė akis. Vagys nusigando, 
o taip pat nemažiau ir gražuo
lė Giertrud, kai apsidairiusi 
susivokė, kur esanti. Ji pradė

SUDEGINTAS TIKRASIS LENINAS?
„Deutsche Illustrierte“ Nr. 

15 skelbia, kad tikrasis Leni
nas, laikytas Lenino mouzolė- 
juje Maskvoje, buvo sudegin
tas, o jo pelenai su urna pa
skandinti Wolgoje netoli Ulia 
novsko, kur Leninas Uliano- 
vas yra 1870 m. gimęs. Stali
no įsakymu buvo padaryta dirb 
tinė Lenino figūra, kurią iš 
ypatingos medžiagos Kazanė
je padarė skulptorių kolekty
vas. Ją dirbusius skulptorius 
parinko asmeniškai pats Beri
ja. Skulptoriams pavyko pa
dirbti tokį Leniną, kuris tie

MEDICINOS PARAMA
Seni, akli, silpni, našlaičiai 

ir tie, kurie gauna iš vyriausy 
bės pensiją dėl ekonominių sun 
kūmų — gauna socialinio ap
draudimo medicinišką aprūpi
nimą. Tam tikslui vyriausybė 
teikia fondą medikų sąjungai 
(Medical Association). Šis ap 
draudimas veikia jau nuo 1935 
metų.

Vyriausybė įsteigė darbiniu 
kų Kompensacijos Komitetą 
(Workmen's Compensation Bo 
ard). Darbdaviai moka mo
kesčius, kad darbininkai ne tik 
turėtų neapmokamą gydymą 
dėl savo užsiėmimo ligų arba 
nelaimių, bet prie to gautų 
dar didelį nuošimtį savo algos, 
kai dar nedarbingas.

Ontarijos vyriausybė ypatin 
gai yra suinteresuota: 1) ap- 
saugojama medicina; 2) ligo
mis kurių gydymas reikalauja 
daug laiko.

Didžiausia vyriausybės pa
rama suteikiama per sekančias 
funkcijas: 1. Neapmokamas 

jo prašyti plėšikų, kad paliktų 
ją gyvą. Atsipeikėję plėšikai 
trenkė jai į galvą kastuvu ir vėl 
ją užkasė.

Ši legenda ėjo iš kartos į kar 
tą. Dar buvo priduriama, kad 
apie nuotykį kapinyne pasipa
sakojęs vienas tų plėšikų mirda 
mas kunigui. Tasai plėšikas 
buvęs kapų sargas.

Šia legenda susidomėjo da
bartinio danų parlamento na
rys dr. Viggo Starcke, kuris 
laikė save tolimu nužudytosios 
Giertrud giminaičiu. Jis išga
vo iš vyriausybės leidimą atkas 
ti kapą. Kapas buvo atkastas 
šių metų sausio 20 d., dalyvau
jant archeologui ir policijos ats 
tovams. Pirmas pamatytas 
vaizdas, kapą atkasus, visus nu 
krėtė: numirėlės galvos kaušas 
buvo perskeltas, pirštai nukirs
ti, konvulsyviai iškraipyta 
griaučių padėtis karste, veidu 
į apačią, rodė, kad žmonės per 
pusantro šimto metų buvo kai 
bėję tiesą. Griaučiai buvo ati
duoti institutui tolimesniam ty 
rimui. (MP). / 

siog tobulai atitiko tikrąjį Le
nino kūną. Stalino artimas gi
minaitis Budu Swanidze paša 
koja, akd tarp naujosios rūšies 
„maldininkų“ pasitaiko ir to
kių, kaip viena kolektyvinimo 
proceso paliesta valstietė, ku
li atvykusi į Maskvą ir išvy
dusi Lenino karstą, puolusi 
ant kelių ir, nepaisydama bol
ševikinių sargybinių, taip pra
dėjusi „melstis“: „Drauge Le
ninai, didysis mūsų užtarėjau, 
gelbėk mus nuo velnių, komu
nistų ir jų Belzebubo Stali
no“ . .

ONTARIJOJE.
gimdyvių patikrinimas. 2. Ne 
apmokamas dalinimas vaistų 
apsaugai nuo rauplių, difteri
to, kokliušo, mėšlungio, skar
latinos, tymų, šiltinės ir para- 
-šiltinės. 3. Neapmokamas pa
tikrinimas audinių, kurie įta- 
liami susirgę vėžio liga. 4. Ne 
apmokamas aprūpinimas tuber 
kulioze sergančių, kurie ne
įstengia sumokėti savo sąskai 
tas. 5. Ligoninių statymis ir 
išlaikymas protiškiems nesvei
kiems. 6. Keliaujančios klini
kos nustatymui tuberkulioze 
ir proto ligomis sergantiems as 
menims. 7. Regionaliai svei
katos centrai, kuriuose dirba 
daktarai, dentistai ir seselės. 
Jie patikrina mokyklų vaikų 
sveikatą ir išleidžia nurody
mus, kurie patarnauja visuo
menės sveikatai. 8. Finansinė 
parama vėžio ligos įstaigom 
(Cancer Faudantion), kad visi 
galėtų gydytis, nesvarbu ko
kia paciento finansinė padėtis 
bebūtų. (CS).

ENCIKLOPEDIJA PRAŠO 
FOTOGRAFIJŲ

Lietuvių Enciklopedija bus 
iliustruojama. Lituanistinei 
medžiagai, taigi ir iliustracinei, 
rinkti yra kviečiama lietuvių 
visuomenė. Šia proga L. E. re
dakcija kreipiasi į tuos tautie
čius, prašydama atsiųsti foto
grafinių nuotraukų, kas jų tu
ri, kurie yra kilę iš šių Lietu
vos vietovių: Adakavas, Tau
ragės aps.; Adutiškis, Švenčio 
niū ap.; Akmenė, Mažeikių 
ap.; Aleksandravėlė, Rokiškio 
aps.; Alytus; Alizava, Biržų 
aps.; Alovė, Alytaus aps.; 
Alunta, Utenos aps.; Alvitas, 
Vilkaviškio aps.; Anykščiai, 
Antalieptė, Antašava, Antaza 
vė, Anuta, Švenčionių aps.; 
Apytalaukis, Apsas, Ariogala, 
Andriejavas, Asava; Vilniaus 
kr.; Ašmena.

Už atsiųstas fotografines 
nuotraukas L. E. redakcija 
siuntėjams iš anksto nuošir
džiai dėkoja. Kiekvienu atve
ju nuotraukos bus grąžintos 
siuntėjams, kai tik bus pada
rytos, mums reikalingos kli
šės. Fotografijas, tinkamas 
spaudai, prašome siųsti šiuo 
adresu: Lietuvių Enciklopedi
ja, 366 W. Broadway, So Bos 
ton 27, Mass.
MOKSLININKAI TYRINĖS 

DRAMBLIŲ IŠMINTĮ.
Vokiečių mokslinė ekspedi

cija, kuriai vadovauja prof. W. 
Rensch, zoologijos profesorius, 
pasiekė Bombay, Indiją. Jie 
yra pasiryžę vykti į džiungles 
studijuoti dramblių ir kitų lau 
kinių gyvūnų išmintį. Ši eks
pedicija yra pasiruošus pada
ryti daugybę nuotraukų, ku
rios paskui bus rodomos vaka
rų Europoje ir Amerikoje.

„NERIES” STIPENDIJŲ 
FONDAS SKIRIA 200 DOL.

PREMIJĄ.
Dr. J. Kazickas ir dr. K. Va 

liūnas, nutarė skirti konkursi
niu keliu 200 dol. premiją už ge 
riausiai parašytą darbą temą; 
Mokslo siekiančio lietuviškojo 
jaunimo problemos ir jų spren 
dimas.

1. Konkurse gali dalyvauti 
tik L. Studnetų S-gos J. A. 
Valstybėse nariai ir abiturien
tai, šį pavasarį bebaigia augš- 
tesniąsias mokyklas, ir už J. A. 
Valstybių ribų gyvenatieji vi
si lietuviai studentai ir abitu
rientai.
Jury komisija — dr. Br. Ne- 
mickas, L. Dambriūnas ir P. 
Jurkus.

Visi konkurso darbai siun
čiami „Neries“ Stip. Fondui 
tokiu adresu: Mr. A. Simutis, 
Neris Scholarship Fund, 41 
W. 82nd St., New York 24, 
NY.
t"---------■1 ’

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

Apie paslaptingus
reiškinius

RAŠO JUOZAS
VIII. * * ♦

Valteris per Mary M.: Malo 
nėkite uždėti rankas ant tar
pininkės“.

Mr. Pitblado: „Taip, aš tai 
padarysiu“. 9.58 vai. jis ištiria 
tarpininkę.

Mr. Pitblado : „Valteri, aš ro
dos, matau balzganą šviesą ap
link tarpininkę.

Valteris per Mary M:. 
„Taip, kaupimas prasideda. Aš 
dedu formą ant kėdės. Aš ne
sakau, kad aš jau darau tai, bet 
aš tai darysiu. Tatai yra pa
našu į daug mažų debesėlių, ku 
rie liejasi į vieną. Nevisiškai 
gerai išeina, bet sekama išeis 
geriau. Sekamam paveikslui 
aš pavartosiu kitokius pasiren 
gimus“.

Mr. Pitblado: „Aš suprantu“.
Valteris: „Būtų geras daly

kas, jei jūs būtumėte pasisvėrę 
prieš šį vakarą, tuomet jūs pa
matytumėt, kiek svorio neteko 
ae“. Šio pasikalbėjimo metu 
Ewan kvėpuoja lyg trokšda
mas ir rodo žymų nepatogumą.

T. G. H. praneša, kad Elisa
beth M. perėjo į gilu transą 
(10.04 vai.).

Elizabeth M.: „Darykite 
nuotrauką“.

Valteris: „Leiskite jai kal
bėti“.

PRONSKUS
T. G. H.: „Gerai. Neturite 

ko daugiau mums pasakyti?“
Ewan: „Netrukdykite jo. Ne 

trukdykite Valetrio, dėl malo
nės!“ Jis trypia kojomis ne
kantraudamas. „Laukite sig
nalo ir giedokite!“

Valteris: „Paruošta!“ (10 
.07 vai.) Valterio asmenybė
pradea mušti į stalą tarpininkės 
ranka, kalbėdamas, „Vienas, 
du, trys, šauk!“

T. G. Hamilton į žodį 
„šauk!“ paspaudžia mygtuką 
lygiai 10.08 vai.

Ewan (sujaudintas) : „Gie
dokite, giedokite!“ Visi gar
siai gieda.

Ewan: „Valteris tiek paten
kintas. Jis tiek sužavėtas, jog 
nesusivaldo”.

Valteris: „Ar norite užda
ryti kamera?“

T. G. H.: „Taip“.
Valteris: „Viskas tvarkoje 

(It is all right)“.
Nuo 10 iki 10.14 vai. grupė 

laukia ir gieda. Tarpininkai 
laikosi ramiai, išskiriant Mary 
M. sušvokštimą.

Valteris: „Ar matėte, kas 
buvo?“

W. B. C.: „Ne, aš nemačiau. 
Aš bijojau pasilenkti, kad gal
va neatsidurtų kamerų vaizde“.

T. G. H.: „Aš mačiau dalį“. 
Mr. Reed: „Aš mačiau, kas

atrodė lyg baltas biustas“.
Valteris: „Mercedes atpa

žins“.
Tuo baigiasi protokolas po

sėdžio iki nuotrauką padarant. 
Lucijos plazmos foto nuotrau
ka, padaryta keliomis kamero
mis, rodo visiškai tobulą nusi
sekusį darbą. Išmatavus ap
skaičiuota, kad biustas turėjo 
apie 24 colius augščio, 15 co
lių pločio ir tik vieną colį sto
rumo. Tai buvo stambiausioji 
Dr. Hamiltono nufotografuota 
nuotrauka; kitos, ypač vėliau 
gautos nuotraukos, kaip tai
John ir Katie King, tariamų 
dvasinių būtybių, nuotraukos 
techniškai atliktos dar geriau, 
bet žymiai mažesnės. Posėdžio 
protokolas baigiamas išsamiu 
Mr. Pitblado raportu.* 4: *

Žymiai vėliau, po dvejų me
tų, kovo 16 d. 1932 m. posėdy
je dar įvyko toks dalykas, lie
čiąs Lucijos teleplazmą:

Valteris per Mary M.: „Kal
bės Mercedes“.

Ewan: „Stokis, Mercedes, 
stokis!“

Lucija per Mercedes: „Ge
ro vakaro. Kaip jums patiko, 
paveikslas?“

Visi: „Mes sužavėti“.
Valteris: „Padarykite pra

nešimą, dėl kurio čia atėjo
te“. . .

Lucija per Mercedes: „Mie
li draugai, kad jūs žinotumėt, 
kaip aš esu patenkinta, kad jis 
mane parinko tai materializaci 
jai. Kai aš mačiau jį statant 
ją, aš nieko nežinojau. Savo 

juokingu būdu jis pasakė, kad 
aš tiksiu tam bandymui. Aš 
esu labai patenkinta, kad jums 
patinka“.

Valteris: „Ji turi tokią švel
nios minties jėgą, ji labjau pa
jėgia atspausti savo bruožus ne 
gu tie vyrai“.

Lucija per Mercedes: „Ačiū 
jums už pagalbą. Tai tik pra
džia. Man gaila, kad aš mažai 
tesu žinoma“.

Išvados.
Išvadas patiekiu paties Dr. 

T. Glen Hamiltono, kurias jis 
parašo neužilgo prieš savo mir
tį. Jis rašo:

„Aš nepretenduoju į neklai
dingumą; toli nuo to. Mano 
įrengimai tiems tyrinėjimams 
buvo daugeliu atvejų mažesni 
negu būtų galėję būti. Niekas 
tiek, kiek aš pats, to fakto ne
jaučia. Bet dėl vieno dalyko aš 
esu tikras: niekas nepradėjo 
to reikalo tiek atviru protu, 
kaip aš; neikas jo nesiėmė ma
žiau tesididžiuodamas savo pro 
tu ir pasisekimais; niekas nebu 
vo tiek giliai perimtas įgimtu 
žingeidumu susekti tiesą vien 
tiesos labui, nepasiduodamas 
jausmų kaprizams; niekas ne
buvo tiek griežtai nusistatęs 
sekti mokslo mums nubrėžtą 
kelią. Aš pavartojau visas 
drausmės priemones tarpinin
kams kontroliuoti bei tikrinti 
fizinėms sąlygomis per kiekvie 
ną eksperimentą, kuriuose teko 
dalyvauti. Aš naudojausi iki 
kraštutinumo savo kritikos su 
gebėjimais, egzaminuojant ir 

įvertinant pasiektus rezultatus, 
ir dar labjau, stengiausi pakar
toti produktyvius seansus vėl 
ir vėl, kol fenomenai buvo ga
lutinai nustatyti ne sykį, bet 
daugelį sykių. Tik tuo būdu, 
kaip esu tikras, galima išlaiky
ti sveiką nuovoką.

„Dar dėl kito dalyko aš esu 
tikras: šitą darbo standartą aš 
išlaikiau kiaurai. Mes pradėjo 
me faktais ir faktais baigėme. 
1918 metais pradėdami su te
lepatija, mes 1921 metais per
ėjome į telekinezę, tai yra, tuos 
stebinančius medžiaginių ob
jektų kilnojimus be jokios ma
tomos ar mums žinomos fizi
nės priežasties. Tuos mes ty
rėme laiks nuo laiko per dau
gelį metų. Radome, kad tai 
yra tikri įvykiai, yra produk
tai supernormalių išimčių bei 
jėgų kombinacijos, paprastai 
neprieinamos tyrimui. Vėliau 
mes perėjome prie subjekty
vių reiškinių, staiga pasireiš
kiančių mūsų vadovaujantiems 
mediumams perėjus į gilų tran
są. Tiems reiškiniams mes 
taip pat kreipėme gyvą dėmesį, 
ne sykį, bet šimtais sykių. Tie 
taip pat buvo rasti esą grynos 
fizinės prigimties manifestaci
jos, paeinančios iš žmogaus or 
ganizmo sričių, kurios glūdi gi 
liau, nei normalaus žmogaus 
protas (self) gali pasiekti. 
Įkandin su tuo mes perėjome 
į teleplazmos lauką. Penkeris 
metus, nuo 1928 iki 1933 m. 
mes ją studijavome. Per visą 
tą laiką nematomos išmintys 
(inteligences) mums vadova

vo, mums nurodinėjo, su mu
mis bendradarbiavo ir dėjo sa
vo geriausias pastangas, kad iš 
laikius griežtas seansų - tech
nikos sąlygas — išmintys, ku
rios tvirtino esančios mirusios. 
Pradžioje abejodami, kaip visi 
tyrinėtojai daro pradžioje, sto
tis prieš tuos stebėtiniausius 
veiksnius ir prieš jų nemažiau 
stebinančius pasisakymus, mes 
buvome priversti — tikslu, kad 
galėtume pasiekti vertingų fe
nomenų ir juos išgauti tyrimų 
tikslams — mes buvome pri
versti kapituliuoti ir nusižemin 
ti prieš jų didesnį tų dalykų ži 
nojimą. Aš nesiaiškinsiu dėl 
tokių dalykų; aš tik negalė
čiau, nes tatai nebuvo mūsų pa 
čių veiksmas: jie vyko ir tai 
buvo1 viskas. Arba mes bendra 
darbiavome su jais arba mes 
turėjome pasitraukti atgal, iš
sigandę, ir mes pasirinkome 
bendradarbiavimą. Jei yra to 
kių, kurie skaito mano atradi
mus perdaug nepatikėtinais, 
kad patikėjus arba perdaug 
jiems nemėgiamais, prašau leis 
ti tiems visu mandagumu pri
minti, kad tai nėra mano fak
tai, bet yra Gamtos, ir kaip 
Gamtos faktus jie gali priimti 
ar atmesti. Visų mūsų Motina, 
kas gali abejoti tavo integralu 
mu? Aš pats, žinodamas tai, 
ką jau žinau, nebegaliu taip 
padaryti. Ką ji patiekia, aš no 
riai priimu. Bet aš galiu, jei 
aš noriu, atsileidęs nusistatyti 
dėl tų faktų svarbos mokslui ir 
sau pačiam. Ir mano skaity
tojai turi tą pačią teisę“. J. Pr,
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A. Kuprevičiaus 
koncertas Montrealyje

jefus savąja menojauta. Jo in- < 
terpretacijoje stipriai jaučia- j 
ma jo asmenybė su tūlo tragiz- ; 
mo aureole, kartais gaubian
čia net ir lengvos baladės paša 
kojimą (Brahms), arba žais
mingą lyriką (Chopin) ir su
teikiančia lemtingumo pobūdį, 
kuris koncertantui yra labai 
būdingas.

Labai puikiai valdydamas 
techniškąsias skambinimo prie
mones, (ypač nuostabiai leng
vai ir išbaigtai kairiąja ranka, 
kas kitiems pianistams yra vie 
nas sunkiųjų uždavinių), A. 
Kuprevičius fortepioną tartum 
ne skambina, bet diriguoja, sa
vo rankų techniką suvesdamas 
j magiškąją dirigento lazdelę, 
kuri savo kūrybiniame įsibėgė
jime fortepijoną daro tikru or
kestru, iškylančiu ligi simfoni
nio orkestro tembro. Kas nuos 
tabiausia, kai A. Kuprevičius 
skambina viena tiktai kairiąja 
lanka, fortepijonas skamba 
taip gi pilnai, kad nematant jo 
skambinimo (rankų), nieku ne 
galima atskirti — skambina jis 
viena ar abiem rankom.

Nėra prasmės kalbėti apie 
atskirų dalykų interpretaciją, 
kuri vieniems patiko vienų kū
rinių, kitiems kitų. Tai įsijau
timo vaisius. Bet kiekvienas 
kūrinys buvo atliktas augštai 
meniškai ir savaimingai, buvo 

, tai Bachas ar Čiurlionis, Špma 
; nas ar Debussy. Kiekvienas kū 
; rinys kėlė susidomėjimą ir stip 
, riai klausytojus sugestijonavo. 
, Nenuostabu, kad kiekvienas, 
• kad ir nebūdamas muziku, pa- 
: juto A. Kuprevičiaus meniško 

sios sugestijos veiksmingumą 
ir galią; tegu ir po stipria tra
gizmo aureole, bet savaiminga 
ir stipriai veikainčia individua
liuoju jautriu meniškuoju įsi
jautimu.

Galimas dalykas, ir tuo mes 
vilsimės, kad ateityje, kai A. 
Kuprevičius dar toliau reikšis, 
jis išplės ir patobulins savo 
techniškąsias galias ir drauge 
bręs meniškai, — juk jis dar 
jauna asmenybė, žodžiu, tai, 
ką mes girdėjome Plateau sa
lėje, geg. 17 d., ne paskutinis 
A. Kuprevičiaus žodis, nors jis 
ir dabar jau neabejotinai yra 
augščiau paprastu terminu ver 
tinamo „puikus pianistas“. A. 
Kuprevičius yra individualaus, 
savaimingo meniškojo pasaulio 
kūrėjas ir formuotojas. Pašau

Pianistus - menininkus ten- . 
ka skirstyti į dvi grupes: pia
nistus kompozitorius ir pianis : 
rus — grynus interpretatorius.

Pirmuoju atveju dažniausia 
jie pildo savo kūrinius. Tokie 
buvo Šopenas, Mozartas, Pro
kofjevas ir tt. Mūsų — V. Ja- 
kubėnas,V.Bacevičius ik. Jeigu 
tokiu atveju pianistas laisvai 
valdo instrumentą, tai savo kū 
rinius jis interpretuoja (per
duoda) taip, kaip juos kuria, 
kaip pats sumano juos pertiek 
ti klausytojui. Dažnu atveju, 
bandydami interpretuoti kitų 
kompozitorių kūrinius, jie juos 
visai savaimingai, saviškai in
terpretuoja. Ir dėl to meninin 
kų pasaulyje esti nemažų gin
čų ir net tūlų užsigavimų, — 
girdi, pianistas - kompozitorius 
tyčia taip jo kūrinius interpre
tavęs ir, žinoma, sužalojęs. . . 
Taip susidaro neišsprendžia
mas ratas: kaip interpretato
rius turi pertiekti svetimus kū 
rinius.

Daug sudėtingesnis uždavi
nys yra grynojo interpretato
riaus, kuris klausytojams per- 
tiekia tiktai kitų sukurtus da
lykus. Iš vienos pusės, iš jo 
reikalaujama, kad jis tiksliai 
tuos kūrinius pertiektų, atseit 
— jis turįs suprasti ir atspėti, 
intuityviai, gal, pajausti jų es 
rnę ir vadovautis vien kompo
zitoriaus sumanymais. O tai, 
savaime aišku, yra labai sunkus 
uždavinys, nors ir geriausius 
turint norus. Iš antros pusės, 
interpretatorius - menininkas, 
pats būdamas individualiu kū
rėju, negali išvengti, net ir prie 
geriausių norų, savojo kūrybin 
gurno, savosios menojautos, 
savojo supratimo ir negali į in
terpretaciją neįnešti savo kū
rybos. Tokiu būdu susiduria 
dvi individualybės, du, gali
mas dalykas, labai skirtingi pa 
šauliai, su labai skirtingomis 
pažiūromis, pasauliožiūriu ir 
meniškuoju pajautimu. Taip 
susidaro tūlos komplikacijos, 
ne visada laimingai išsprendžia 
mos.

Kalbant apie Andrių Kupre
vičių, tenka pasakyti, kad jis 
yra interpretatorius - meni
ninkas, individuali asmenybė, 
turinti stiprų savaimingą būdą. 
Jo meniškoji asmenybė yra sa 
vaiminga ir gili. Jo meniškoji 
pasauliojauta yra originali, sa
va. Jo interpretacijoje ryš
kus savaimingumas labai rel- lio, kuris klausovus žavi ir ver

g
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KULTŪRIVB^KKO^IKA
MENINIS KUPREVIČIŲ PASISEKIMAS

Andrius Kuprevičius, koncer 
tavęs Montrealy, išvyko toli
mesnių koncertų į Ameriką, 
kur išbus apie du mėnesius. 
Koncertuojant Los Angelese, 
juo susidomėjo impresario ir 
pasiūlė skambinti filmoje. Be 
to, kitas impresario - menaclže 
ris A. Kuprevičių prezentuos 
visai vidurio ir pietų Amerikai. 
Tam tikslui jis numato visus 
ateinančius metus. Kas ypač 
svarbu, sudaryti kontraktai su 
žymiuoju pianistu Arthuru Ru- 
binšteinu, kuris pats po A. Kup 
revičiaus Los Angelese koncer 
to panorėjo susipažinti ir jam 
pasiūlė savo impresario. Tokiu 
būdu A. Kuprevičius po dve
jų metų žada mus aplankyti,

čia išgyventi. Verčia pasijus
ti ir pagyventi tame pasauly, 
kurį sukūręs yra ne tiktai kom 
pozitorius, bet kurį stipriu in
dividualumu yra pavaizdavęs 
ir pats interpretatorius - kūrė
jas. Tame ir yra A. Kuprevi
čiaus koncertų galia.

Reikia augštai vertinti ir pa 
biėžti A. Kuprevičiaus nudirb 
tą jau didelį, labai didelį, tik- Jajsuruošta Rochestery, JAV. 
ram menininkui būtiną darbą 
ir besąlyginį pasiryži
mą, be kurio atsiekimai neįma
nomi; ir labai augštų pakopų 
pasiekimą meno ir kūrybos 
plotmėje, — ir palinkėti, kad 
jis pasiryžimus tesėtų. Duome 
nis jis turi tokius, kurie jam 
lemia meniškąjį triumfą. J. K.

tį
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bet jau kitais keliais — visai di 
džiąjai publikai.

Andriaus Kuprevičiaus se
suo smuikininkė, kuri dabar 
koncertuoja ir drauge studijuo 
ja Paryžiuje, yra gavusi pakvie 
timą duoti naujosios muzikos 
koncertą su simfoniniu orkest 
ru. Mūsų tautietė tam tikslui 
nori panaudoti lietuvių kompo 
zitorių kūrinius ir kreipėsi į 
komp. Julių Gaidelį, gyvenan- 

Bostone.
MONTREALY KONCER 

TUOS NOMEIKA?
Vykdant sumanymą baisųjį 

birželį šiemet paminėti dideliu 
gedulingu koncertu, be vieti
nių jėgų, yra numatoma pa
kviesti koncerto dalyviu žymų 
jį mūsų vargonų maestro -— 
Nomeiką, kuris dabar gyvena 
Rochestery. Su juo tuo reika
lu kalbėsis į Rochesterį išvy
kęs Andrius Kuprevičius.

Numatoma, kad koncertui sa 
vo meniškųjų jėgų duos latviai 
ir estai. Plačiau apie tai bus 
skyrium parašyta.
LIETUVIAI DAILININKAI 

PARODOSE
Dail. L. Vilimo darbų paro

Rechestery meno galerijoje 
savo darbus buvo išstatę P. 
Augius, A. Dargis, A. Kuraus 
kas, V. Petravičius, V. Ratas, 
A. Vaičaitis, T. Valius, R. Vie 
sulas ir L. Vilimas.

Bail. M. Dobužinskis išvyko 
į Milaną, kur iškviestas teat
rui Scala piešti dekoracijas.

SUSI F IEK j imas 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OB AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
įkurta 3 886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų
Nariai gauna savaitraštį „Tėvynę" nemokamai. 

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:
LITHUANIAN A L L I A N C E OF AMERICA. 
307 West 30U1 Street New York 1, N. Y.

£

Moksto-tecfunkos naujienos
RAKTAS I VISATOS PASLAPTIS

Prieš keletą savaičių Prince ] 
tono Universiteto Spauda iš- ■ 
leido ketvirtą prof. Alberto : 
Einšteino veikalo „Reliatyvu
mo Prasmė“ laidą su nauju 
priedu: „Gravitacijos Genera 
iizacijos Teorija“. Šitame prie 
de yra kelios matematinės for
mulės, kuriomis didysis moks- 
lininks išdėsto savo „suvieny
to lauko teoriją”.

Dr. Einšteinas yra įsitikinęs, 
kad jam pavyko surasti moksli 
nį pagrindinių visatos įstatymų 
išaiškinimą. Einšteino reliaty 
vumo teorija, paskelbta 1905 
m., nustatė, kad medžiaga ir 
energija tėra esmėje tik du 
skirtingi to paties dalyko pa
sireiškimai. Po 40 metų šitos te 
orijos tikrumas buvo įrodytas, 
išsprogdinus pirmąją atominę 
bombą New Mexico tyrlauky
je, 1945 m. liepos 16 d.

Einšteino bendroji reliatyvu 
mo teorija buvo paskelbta 
1916 m. Ji buvo patikrinta ir 
įrodyta, stebint, pilno saulės 
užtemimo progomis, teorijoje 
numatytą šviesos spindulių su- 
linkimą.

Tos Einšteino teorijos su vie 
nijo medžiagą ir energiją, erd 
vę ir laiką, gravitaciją (svorio 
arba pritraukimo jėgą) ir iner 
ciją. Bet materialinių reiškinių 
visatoje dar buvo pasilikusi 
praraja tarp dviejų didelių sri
čių, arba „laukų“, pagal Dr. 
Einšteino terminologiją: gra
vitacijos lauko ir elektromag
netinio lauko.

Įsitikinęs, kad visatoje nėra 
nesuderintų ir nuo kits kito ne 
priklausančių reiškinių, prof. 
Einšteinas ryžosi tą prarają 
pašalinti, t. y. parodyti, jog 
gravitacija ir elektromagnetiz 
mas yra taip pat tik skirtingi 
pasireiškimai pagrindinio „vie
no“. Po trejų metų darbo ji
sai jaučiasi šitą uždavinį atli- 

i kęs.
Albertas Einšteinas mano, 

; kad fizinė visata yra vieninga, 
kaip vienas besitęsiąs laukas 
arba kaip begalinė srovė, ir 
kad visa, kas visatoje įvyksta, 
pareina nuo tam tikrų pagrin
dinių nesikeičiančių gamtos 
įstatymų.

: Yra gamtos mokslininkų, ku 
rie gina „atsitiktinumo“ prin
cipą visatoje. Dr. Einšteinas 
sako, kad gamtoje neatsitinka

i nieko be priežasties, nes ją vai 
do tie patys pagrindiniai įstaty

Į mai, kurių veikimas visatoje ne 
turi nei pradžios, nei pabai
gos.

Britų filosofas ir matemati-

m. rašė, kad Einšteino reliaty
vumo teorijos išrieškė tai, ką 
žmogaus protas sugebėjo pa
siekti 2.000 m. darbu matema 
tikos ir fizikos moksluose. Jo 
naujoji teorija teikia iviltį, kad 
apsišarvojusiam mokslu žmo
gaus protui nebus tokių pa
slapčių visatoje, kurių jisai ne 
galėtu suprasti ir išaiškinti.

(N).

ŠIRDIES OPERACIJOS.
Nesenai dar, tiktai prieš 2- 

jį Pasaulinį karą, širdis gydy
tojų, chirurgų buvo bijoma 
liesti. Tai buvo pavojingiau
sias organas. Tačiau, ir šis me 
diciniškasis tabu (neliečiamas 
daiktas) pagaliau neteko savo 
privilegijos. Dabar gydyto
jai širdį jau operuoja ir iš oro 
ir iš vidaus. Tai yra didelis 
medicinos laimėjimas.

Apie 100.000 žmonių tiktai 
JAV gimsta su širdies trūku
mais, bet daugeliui jų buvo pa 
dėta nuostabiomis širdies ope
racijomis. Vienam pacientui 
po reumatinio drugio buvo taip 
susiaurėjusi širdies anga, kad 
kraujo apytaka buvo sutrikusi 
ir žmogus jautėsi labai blogai. 
Dr. Harken, panaudodamas 
aparatą, kuris operacijos metu 
pavadavo širdį, pacianto širdy 
je padidino angą, sutvarkė šir
dies vožtuvus ir ligonis pasvei 
ko. Kai kurios širdies vidaus 
operacijos pradėtos daryti tik 
paskutiniais keleriais metais. 
Reikale gydytojai padaro pakei 

1 timus gyslose arti širdies ar 
: plaučių. Yra specialūs įran- 
’ kiai, kuriais galima užsiūti vi- 
: duje esančiose širdies sienelėse 

skylutes. Kai kurios ligoninės 
: studijuoja galimybes tokias šir 
■ dis, turinčias skylėtas pertva

ras, užtaisyti plastinėmis „sa
gomis“. Neseniai jau buvo pa 
daryta tos rūšies operacija vie 
nai moteriai, kurios, širdies 
vožtuvui neužsidarant, švirkš- 
davo atgal kraujas, turįs eiti 
maitinti organizmą. Gydyto
jai įdėjo į normaliai veikiančią 
širdies pusę plastinį kamuolėlį, 
kuris, širdies raumenims spau- 

1 džiant, užstoja tą skylutę, krau 
jas beveik normaliai cirku
liuoja ir moteris, pirma vos ga 
Įėjusi skersai kambarį pereiti, 

i dabar gali kaip reikiant šeimi- 
. ninkės pareigas atlikti. Po ope 
. racijos tiesiog į širdį Išvirkščia 

ma stremptomicino ar peneci- 
lino, kad apsaugotų nuo užkrė 
timo. Dabar jau daromos to
kios širdies operacijos, kurios 
prieš kelerius metus buvo tie- 

kas Bertrand Russell jau 1924siog neįmanomos.

Raudona rožė
SI G. PRANCKŪNAS

Iš žibaline iempa apšviestos, armonikos garsų drumsčia
mos seklyčios prieblandos, pasieniais ilguose suoluose ne
rimstančio, bei kampuose susispietusio jaunimo, išsiskyrė 
Tamsioji Mergaitė. Tas vardas įstrigo man kažkaip instink
tyviai. Kurį laiką stebėjau jos patrauklią išvaizdą su part
neriu dailiai besisupančią klykaujančios armonikos ritme. 
Jos baltutėlio veido kontrastui, juodi plaukai bangavo per 
pečius ir neatskiriamai liejosi su tamsia suknute. Batukai 
taip pat buvo juodi. Net kojinės ir tos, savo spalva per maža 
ryškinančios kojas, buvo tamsios. Ir tam priešingumui, jos 
krūtinę puošė didžiulė, raudona rožė, kuri lyg saulė, negalė
dama prasiveržti pro tirštąsias miglas, matė mažytį atspindį 
ir neteikė pilnutinio pasigėrėjimo. Žinojau mergaites, mėgs- 
tant ryškesnes spalvas, įvairiaspalvius aprangos derinius, bet 
šis atvejis man atrodė kiek keistas ir įdomus.

Nepasakyčiau, kad ji man visiškai patiko. O ne. Aš tik 
keisto smalsumo vedinas pakviečiau ją šokti. Mano dėmesys 
ir kartu pasigėrėjimas išsiveržė nejučiomis. Visais atvejais 
buvau pratęs ką nors veptelėti. bent ką pasakyti. Pasigė
rėti vienu ar ktiu ,kas galėtų iššaukti pasitenkinimo šypseną 
ir kartais klausiamą žvilgsnį. Bet šį kartą aš buvau visiškai 
nuoširdus kai prisipažinau, kad taip gerai šokančią mergai
tę sutikau pirmą kartą. Pagyriau jos rožę ir atsargiai primi
niau, kad gėlės grožis neturi to spalvingojo atspindžio juo
dame fone. Kaip apsirengime, taip ir elgesyje ji pasirodė ide 
aliame kuklume. Atmetusi galvutę pasižiūrėjo į mane k nu
sišypsojo. Nušvito ta skaidriąja šypsena, kurią matydamas 
pajunti tyrąjį sielos skaidrumą, kuriame grubusis gyvenimas 
nėra spėjęs palikti mažiausios nuolaužėlės.

Ji manimi nepatikėjo, nes ji šokanti kaip ir visos mergai 
tės, o dėl rožės derinio ji pasakė, kad tai esąs skonio daly
kas. Jos švelniai sakomi žodžiai sidabriniu varpeliu liejosi iš 
dažais nepaliestų, kiek prasirpusių vyšninių lūpų taip, kad aš 
atydžiai dirstelėjau į jos tamsiąsias akis; tartum įtaręs ją 
skaitant jau paruoštus sakinius. Ji mano rankose skriejo, 
kaip plunksnelė. O ne, ji šoko taip gerai, kad aš beveik ne
jaučiau. Augštyn išsibėgėjęs liemenukas šleniai glaudėsi 
prie manęs ir aš atsargiu prisilietimu laikiau apkabinęs tarsi 
saugodamas, kaip trapiąją gėlelę; nelyginant tą rožę kiek su
spaustą mūsų krūtinėmis. . .

Tą vakarą aš jos nebepaleidau. Kai muzikontas padėda
vo armoniką trumpo poilsio, arba nuskubėdavo į pirkią go
murį paskalauti, aš ją pakviesdavau lauk į gaivinančios vėsu

mos persunktą vasaros naktį, paslaptinga ramybe besiilstan- 
čia juoduose sodybos medžių masyvuose. Ji mokėjo kalbėti. 
Jos skaidrus balsiukas, tartum vidurdienio vieversio čiulbė
jimas, saulės spindulių išpintas biro iš augštybių ir gaubė 
mane į malonų šydą. Ji žinojusi, kad svečių tarpe būsią ir iš 
miesto. Esą gražu, kad mes nepaskęstame miesto verdančia
me gyvenime ir susidarius progai neatsisakome jų, kaimo 
žmonių, aplankyti. Skundėsi retai esamomis galimybėmis ap
silankyti ten, kur tiek daug blizgėjimo, kur žmonės visuomet 
puošnūs ir kur, jos manymu, netenka nuobodžiauti. Aš, pil
na krūtine kvėpdamas gryną laukų orą, stebėjausi ja, ban
džiau tikinti, kad ten nėra to visko, ką ji taip gražiai piešia. 
Sakiau, kad ten daugiausia vyrauja triukšmas, nesuskaitoma 
veidų mišrainė ir dulkėmis persunktas tvankumas.

Gediminas, visą vakarą nedavęs ramybės, kad aš čia ne 
vien šokti atvažiavęs, nes tam pakankamai progų turįs mies
te, bet turėčiau tinkamiau ir jo vardines atšvęsti, mane pa
sigavęs nusitempė pirkion. Iš vakaro, tiesa, tik parėjus nuo 
traukinio mes truputį paskubėjome ir aš jau buvau suspėjęs 
pajusti ne tik miežių alaus skonį, bet ir jo galią. Dabar bu
vau visai blaivus ir daugiau gerti nebenorėjau. Ypač, kad bu 
vau suradęs gerą šokėją, įdomiąją Sofiją. Maniau išgersiu 
stiklą ir eisiu atgal seklyčion, bet dabar patekus tiesiogėn jo 
priežiūron nebebuvo taip lengva išsisukti. Man atsisakius 
pakartoti, jis vos neužsigavo. Sako, jūs iš miesto visi taip di 
džiuojatės. Jums nebėra nei draugų, nei jų vaišių nenorite 
priimti, žinote, tik mus kaimo žmones apeiti. Mačiau, kad jis 
jau išgėręs, kas paprastai atsitinka su šeimininkais nuošir
džiai svečius bevaišinant ir bent koks mano išsisukinėjimas 
negalėjo padėti. Manydamas, jo norus tenkindamas grei
čiau atsikratysiu, pakartojau. Ir ką? Man besikeliant, su
tikau neįveikiamą pasipriešinimą. Dabar jis prašė geruoju. 
Minėjo nesenus gimnazijos laikus, vertino kaipo brangiausią 
draugą ir maldavo nepalikti čia jo vieno su senaisiais. Taip 
retai tesimatome ir jam tai vienintelė proga prisiminti nerū
pestingąsias dienas miesto aplinkoje. Tikrai. Jis mane pa
veikė ir aš aprimau. Stengiausi daug negerti. Priimdamas 
jo vaišingumą, siurbčiojau po truputį baltu vainikėliu pasi
puošusį naminį alų ir jaučiau kaip pastebimai kaito galva, o 
gyslose lenktyniavo kraujas. Pagaliau aš buvau atvažiavęs 
tik vienam vakarui. Vakariniu traukiniu ištrūkau iš miesto, 
kad paūžęs per naktį rytiniu grįžčiau atgal ir pasiėmęs dvi
ratį spausčiau pas seserį. Šį sekmadienį ten turėjo įvykti 
didžiulės iškilmės — buvo šventinamas paskutinis vienkie
mio sodybos pastatas — gyvenamasis namas. Švogeris pra
šydamas net pagrasino supyksiąs, jei aš nesiteikčiau daly
vauti.

— Taigi mat, bičiuli, dėl tokių aplinkybių aš ir nega

lėsiu pas tave ilgiau užtrukti, — jau nebe pirmą kartą aš jam 
dėsčiau rimtąją priežastį.

Prisiminę artimsenius mokslo draugus, kurių vieni bai
gę gimnaizją sėmė augštesnį mokslą, o kiti apsidžiaugę įgy
tomis žiniomis nuėjo tarnybų jieškoti. Mudu paskendome į 
moteriškąsias temas. Jis man priekaištavo, kad aš jau šiek 
tiek apsitvarkęs materialai ir turėdamas neribotas galimybes 
mieste blaškausi vienas kaip pirštas. Jam, prisipažino, blo
giau esą. Sunegalavus tėvui, tenka ūkis tvarkyti, o paraga
vus kitokio gyvenimo, taip sunku esą bekraštėse laukų pla
tybėse, kur nei žvilgsnio nėra už ko užkarti, nei nuobodulio 
kuom pravaikyti.

— O vyruti! Aš nenuobodžiaučiau turėdamas tokias 
mergaites savo pašonėje kaip toji juoduke. A, tiesa? Kas ji 
per viena? Nuostabiai gerai šokantis sutvėrimukas? — Ne
jučiomis susidomėjau ir staiga susigriebiau, kad man tas ne
derėtų draugo akyvaizdoje. Tartum aš ten namuose nieko 
neturėčiau ir lyg čia užkampyje būtų kam mano dėmesiui 
patraukti.

— A, Sofija. Aš jau pastebėjau, kad tu su ja per daug 
šoki šį vakarą — pasakė kiek pasikeitusiu balsu ir tartum 
norėdamas ištrūkti iš mano žvilgsnio, skubotu greitumu pa
traukė ąsotį ir rūpestingai lenkė papildydamas mano vos nu
gertą stiklinę.

Žinoma, jis ją pažįstąs, labai gerai. Ji iš gretimo mies
telio. Tiksliau — miestelio galulaukės. Ten jos tėvai turi 
mažą ūkį. Ryt nuvažiavę bažnyčion galėtume ir ją aplan
kyti. Visai pakelėje esą. Kaip gaila, kad išvažiuoju. Tarp 
kitko jis jai simpatizuojąs. Bet jeigu aš mieste nebeužtek
čiau ir turėčiau šiek tiek noro, jis man, kaip geram drau
gui, perleistų. Paskutiniuose jo žodžiuose slypėjo ironija.

Aš dirstelėjau į laikrodį: buvo jau pirma valanda. Už 
poros valandų turėjau išeiti į stotį. Paskutiniai jo žodžiai 
ir nejučiomis nusruvenęs laikas pakeitė mano nuotaiką nei- 
giamon pusėn. Neraginamas užsiverčiau vieną alaus stikli
nę. Išgėriau kitą ir jau beveik Gedimino nelaikomas nusi- 
iriau seklyčion. Jaunimas jau skirstėsi. Muzikantas beveik 
snausdamas traukė kažką panašaus į valsą ir šoko tik dvi 
poros. Jos jau nebebuvo. Apsidairiau. Įkišau galvą kama- 
ron, išėjau lauk. Ties vieškeliu, nakties tamsoje tirpo du 
siluetai. Grįžau pirkion: ir čia svečiai retėjo. Gediminas 
kažką gyvai aiškino pagyvenusiam ūkininkui ir, atrodo, sa 
vo temoje buvo visai pasvendęs. Mane užplūdo apmaudas 
ir, aš prisiartinęs surikau jam tiesiog ausin:

— Tai tu taip savo simpatiją palydėjai?
Jų kalba nutrūko. Abu sužiuro į mane. Bičiulis nieko 

nesakydamas pašoko ir puolė seklyčion. Aš nusekiau pas
kui jį. Mačiau, kai jis puldinėjo šen ir ten. Jo veidas buvo
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metu kai Tautkonyse, Rokiš
kio ap., gimė Antanas Purenąs, 
žymus chemikas, Lietuvos uni
versitetų profesorius, Lietuvos 
Socialdemokratų veikėjas, de
mokratinių seimų atstovas, vi
suomenininkas, Kauno univer 
siteto rektorus, „Žarijos” re
daktorius ir kitų demokratinių 
laikraščių bendradarbis, kelių 
mokslo veikalų autorius.

Kovo 19 d. suėjo 70 metų, 
kai Šetijoje, Lekėčių valsčiaus 
gimė Kazys Puida, romanistas, 
dramaturgas, beletristas, „Vil
niaus Žinių“ redaktorius ir 
spaudos bendradarbis, miręs 
Kaune 1945 metais.

Balandžio 16 d. suėjo 70 me
tų kai Dysnoje, Tverečiaus 
vai., Švenčionių apskr. gimė 
Augustinas Voldemaras, pir
masis N. Lietuvos ministerių 
pirmininkas ir užsienių reikalų 
ministeris, Lietuvos universite 
to profesorius, tautininkų spau 
dos bendradarbis ir mokslinių 
veikalų autorius, dėl nesugyve- 
nimo su A. Smetona, buvęs iš 
tramtas ir kalinamas, miręs so
vietų tremtyje 1946 metais.

Balandžio 19 d. suėjo 70 me 
tų kai Jėzno valsčiuje, Alytaus 
apskr., gimė Juozas Purickis, 
buvęs kunigas, paskui žurnalis 
tas ir „Lietuvos Aido" redak
torius, daugelio laikraščių bend 
radarbis, ilgametis Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos pirminin
kas, užsienių reikalų ministc- 
lis, miręs Kaune 1934 m. spa
lio 25 d. Jis, be ko kita, yra ve 
žęs Urachui kvietimą į Lietu
vos sostą.

Rugsėjo 10 d. Pakuoniuose, 
Jūžintų vai., Rokiškio ap. gimė 
Juozas Paknys, ilgametis Lie
tuvos banko direktorius, vienas 

I „LIETUVIŲ DIENOS'’
4 Mėnesinis iliustruotas lietuvių ir anglų kalbomis žurnalas Į
5 užsisakytinas visiems. *:
$ Kiekviename numeryje telpa virš 40 puošnių ir aktualių J

nuotraukų iš lietuvių gyvenimo ir veiklos pasaulyje. Pa- 4 
rašai po visomis nuotraukomis duodami abiem kalbom. ® 
Kiekviename numeryje skaitytojas ras įdomių ir aktua- $ 

/ lių straipsnių ir beletristikos. $
5) „Lietuvių Dienos“ prieinamos ir čia gimusiems bei kita- M 
Žj taučiams, nes jos turi anglišką skyrių.
» Pasiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas susi- 4 
n pažinimui nemokamai. Metinė prenumerata 4,00 dol. / 

Rašyti: „Lietuvių Dienos“, 3204 S. Broadway,
W Los Angeles 3, Calif. 4

didžiųjų jo politikos vedėjų ir 
Lietuvos finansų tvarkytojų. 
Jo dėka Lietuvos valiuta nie
kad nesusivyravo ir išsilaikė vi 
sada pastovi. Visuomenės vei 
kėjas ir Socialdemokratų sro
vės spaudos bendradarbis.

Rugsėjo 26 d. sueis 70 me
tų kai Purviškiuose, Radviliš
kio vai. gimė Kipras Bielinis, 
garsiojo knygnešio Jurgio Bie 
hnio sūnus, Socialdemokratų 
veikėjas, 1905 metų revoliuci
jos aktyvus dalyvis, už tai iš
tremtas į Sibirą, VLIKo b. na
rys, daugelio spaudos bendra
darbis, atsiminimų apie 1905- 
-1906 metus autorius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Francois Mauriac: GYVA

ČIŲ LIZDAS. Romanas, 282 
psl., kaina 2,60 dol. Vertė Jur 
gis Griška. Išleido Gabija, 335 
Union Ave., Brooklyn 11, N. 
Y. Ši knyga yra vienas žymių
jų F. Mauriaco kūrinių, už ku
riuos jis gavo pereitų metų No 
belio literatūros premiją. Šia
me romane autorius meistriš
kai vaizduoja neapykanta, šykš 
tumu ir žemomis aistromis pri 
tvinkusia širdimi žmogų, iš
keldamas aikštėn užnuodytos 
dvasios paslaptis.

Knyga gaunama NL red-je.
Giovanni Papini. POPIE

ŽIAUS CELESTINO VI 
LAIŠKAI ŽMONĖMS. Išver 
iė iš italų kalbos Dr. P. Ma
čiulis. Išleido Lietuvos kny
gos klubas Čikagoje, spaudė 
„Draugo“ spaustuvė. Adresas: 
2334 So. Oakley Ave, Chicago 
8, Ill., USA. Viršelis dail. Ro 
mo Viesulo. 216 puslapių. Kai 
na 2 doleriai.

Dr. P. Mažeika. LIETU
VOS JŪRŲ ŽVEJYBA. Lie-

Veda sktn. inž. J. Bulota 
PRANEŠIMAS VISIEMS SKAUTAMS.

„Krivūlėje“ Vyriaus. Skau
tininkas prof. S. Kairys skelbia 
apsčiai džiugių žinių apie šią 
vasarą prie Niagaros šaukiamą 
sąskrydį — stovyklą Lietuvos 
skautybės 35 m. sukakčiai at
žymėti. Stovykloje dalyvaus 
JAV ir Kanados Rajonų skau
tai vyčiai, jūrų skautai, vyresn. 
amžiaus (nuo 16 m.) skautai, 
sk. vadovai, skautininkai ir dva 
sios vadovai. Stovyklos lai
kas: birželio 30 — liepos 5 d. 
Paskutiniosios dienos — liepos 
4—5 dienos numatomos vado
vų suvažiavimui. Tuo pat me
tu ir toje pačioje vietoje bus 
minėtų Rajonų vyresn. skau
čių, vadovių, skautininkių, aka 
demikų skautų-čių stovykla.

Brolijos stovyklai vadovauti 
sudaryta vadija: vyresn. sktn. 
K. Grigaitis — viršininkas, 
pasktn. H. Stepaitis — virši
ninko pav., sktn. kun. J. Vaiš 
nys, S. J., — stovyklos katali
kų skautų dvasios vadovas ir 
pasktn. V. Mantautas — sk. 
vyčių programos vedėjas.

Niagaros stovyklos vadija 
praneša, kad stovyklos mokes 

tuvos ūkio atstatymo studijų 
komisijos darbai. Sąsiuvinis 
10. 1953 m. gegužės mėnesio. 
Adresas: Dipl. inž. J. Dačins- 
kas, 701 E. 5-th St., Sb Bos
ton, Mass., USA.

Žurnalas AIDAI 1953 m. ge
gužės mėnesio 5 nr.

Žurnalas KARYS 1953 m. 
balandžio mėnesio 4 nr.

Vaikų laikraštis TĖVIŠKĖ
LĖ balandžio mėnesio. Labai 
iliustruotas, spalvingas nume
ris.

tis vienai dienai yra numatytas 
1,25 — 1.50 dol. Stovyklau
tojai prašomi atsigabenti sa
vas palapines.

Tuo pačiu Vyriausias Skau
tininkas „Krivūlėje“ ragina vie 
netų vadovus padėti visas pas
tangas suorganizuoti šią vasa 
rą vietines jų vienetų stovyk
las. Vadovai prašomi suderin 
ti vietinių stovyklų laiką su 
Niagaros stovyklos laiku, kad 
pastrojoje jie ir vyresn. am
žium skautai irgi galėtų daly
vauti.

Broliai Vadovai!
L. S. S. Brolijos vadijos ruo 

šiamoji 35 metų Lietuvos skau 
tijai paminėti jubiliejinė stovyk 
la jau netoli.

Norint, kad stovyklavimas 
būtų darnus ir suteiktų mums 
daugiau malonumo, privalome 
bent kiek iš anksto pasiruošti, 
o svarbiausia dėti pastangų, 
kad kuo didesnis būtų stovyk
lautoji! skaičius.

Tatai priklauso tik nuo jūsų!
Kiekvienam stovyklautojui 

žinotina:
1. Jubiliejinė stovykla pra

sideda š. m. birželio mėn. 30 
d. ir baigiasi liepos 5 d .

Stovyklos atidarymas liepos 
1 d.: a) iškilmingos pamaldos 
ir b) vėliavos pakėlimas. (Grei 
čiausia tai bus atliekama bend 
įai su Seserijos stovyklautojo
mis).

Norintieji ir galintieji ilgiau 
pastovyklauti, gali atvykti bir 
želio 28 d.: stovyklos vadovy
bė bus vietoje jau VI. 27 d. 
Vėliau liepos 5 d. nebus galima 
stovyklauti, nes stovyklavietė 

gauta tik iki šiai dienai.
2. Stovyklos vieta — 8 my

lios nuo Niagaros krioklio, ant 
Niagaros upės kranto.

Aprašymas kaip pasiekti sto 
vyklavietę iš Niagara Falls 
miesto) ir kelio planas bus pa 

siųsti vėliau.
3. Stovyklos apranga ir reik 

menys: a) kiekvienas stovyk
los dalyvis turi turėti stovyk
linę uniformą (nepamirškime 
trumpų kelnių) ; b) būtina tu
rėti : tualetinius reikmenis, vai 
giui dubenėlį ar lėkštę, puode
lį, šakutę, peilį, įpilus čiužinių 
ir pagalviui, antklodę ar mie
gamąjį maišą, maudymuisi kel 
naites. Pageidaujama: elektri 
nė kišeninė lemputė, kompa
sas ir pan.

4. Palapinės. Kadangi Bro
lijos Vadija palapinių neturi, o 
gauti šiais metais iš kariuome
nės negalima, tai vykstantieji 
į stovyklą atsigabena savas. Ne 
turintiems palapinių, stovyklos 
štabas jas išnuomos stovyklai! 
tojų sąskaiton. Nuomos kai
na 1,25 dol. asmeniui (nežiū
rint ar bus stovyklaujama visą 
laiką ar trumpiau.

5. Pageidautina, kad kiek
vienas vienetas (skiltis) atsi
vežtų bent vieną kirvuką, vie- 
ną kastuvą, foto aparatą.

6. Stovyklautojams maistas 
bus gaminamas bendroje vir
tuvėje.

Stovyklos štabas, norėdamas 
iš anksto sutvarkyti maisto tie 
kimą ir išnuomoti palapines, 

f
Jau septinti metai LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAU
GIJA leidžia kas trys mėnesiai kultūros ir visuomenės 

mokslų žurnalą

ŽURNALAS DIDOKO formato, 32 puslapių, 
Įrištas j gražius viršelius.

Paskiausiojo numerio turinys: 
Krikščioniškoji Demokratija (pasiskaityti tiems, kurie 
netingi galvoti). Kiek žmonių išžudė bolševikų režimas 
(žmogaus gyvybės vertė Rusijoj) ; Latviai apsivienijimo 
kelyje (kaip galvoja ir veikia mūsų kaimynai) ; Kas yra 
Lietuvių Darbininkų Draugija (arba kaip seniau Ame
rikos lietuviai gyveno) ; Tai buvo Jeruzalėj, karalių 
mieste (įrodyta, kad ir asilai kai kada susipranta).

Ir dauugybė visokių skaitymų tinkamų visiems ir 
visiems laikams.

Kaina metams 1 dol., atskiro numerio kaina 25 et. 
Prenumeratą prašome siųsti TIK Amerikos (JAV) 

pinigais arba tarptautine pašto perlaida.
„DARBA S“

636 East Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.

privalo i šanksto žinoti, kiek 
bus stovyklautojų, todėl visų 
vadovų prašoma:

iki birželio 10 d. pranešti, 
kokiam skaičiui dalyvių reika
linga išnuomoti palapines;

iki birželio 20 d. pranešti 
stovyklautojų skaičių ir kurią 
dieną jie atvyks (pav.: birže
lio 28 d. ,x skaičius, birželio m. 
29 d. y skaičius ir tt.) Tuo pa 
čiu prašoma pranešti, kiek iš 
bendro skaičiaus atvyksta skau 
tininkų, dvasios vadovų, akade 
mikų, skautų vyčių, jūros skau
tų, skautų vyresnių 16 metų 
amžiaus.

Visi stovyklautojai bus su
skirstomi šakomis ir iš jų suda 
lomi atskiri vienetai (skiltys ir 
draugovės). Organizuotai at- 
vykstantieji vienetai nebus iš
sklaidomi. Stovyklos užsiėmi
mų tvarką nustato Skautų Bro 
lijos Vadija.

Budėkime.
K. Grigaitis, 

Stovyklos Viršininkas.
VI. Morkūnas, 
Adjutantas.

ŠEŠUPĖS TUNTAS
PHILADELPHIJOJE

Philadelphijoje gražiai vei
kia liet, skučių Šešupės tuntas, 
kuriam vadovauja tuntininkė 
sktn. Ona Rozniekienė. Ten 
veikia ir akad. skaučių būre
lis, kurį veda pasktn. D. Os- 
trauskienė. c'
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PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ mėnesinis ŽURNALAS

didelio formato, gražiai iliustruotas, daug įdomios medžiagos 
Redag. ir leidžia: D. Penikas, B. Aušrotas ir S. Urbonas.
Prenumerata: metams 4 dol., atskiro n-rio kaina 45 et.
680 Brushwick Ave, Brookly n 21, N. Y., U. S. A.
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apsiblausęs kai jis prisiartino prie manęs.
— Tu žinai, kur ji. Sakyk?
Mane apėmė velniškas pasityčiojimo jausmas. Aš nu

sikvatojau tiesiog jam į veidą ir žiūrėdamas tiesiai į akis 
pasakiau:

— Praganei savo sužiedotinę, vyruti.
Pasakiau ir išėjau. Išėjau į tylios nakties ramybę, į 

plačiųjų laukų prieglobstį. Rytuose jau brėško besiartinan
čios dienos žara, o laukuose jau budo pirmieji giesmininkai. 
Galva svaigo, o kojos buvo sunkios ir kiek galėdamos kovo
jo su lauko kelelio duobėmis. Įsukęs į vieškeli, instinkty
viai patraukiau miestelio link iš kur, praeinantis traukinys, 
turėjo mane pergabenti į vasaros tvankumoje paskendusį 
miestą.

♦ * *
Buvau pačiame jaunatvės pašėlime, koks paprastai už

plūsta gražiausiuose pavasario metuose. Vaikščiojau ste
buklingo grožio, nuostabių spalvų gėlėmis išsikaišiojusia- 
mc gyvenime, myniau purų arimą žavėdamasis sidabrine 
vieversėlių muzika ir svaigau vakaro rūke kutenamas užbu 
riančio lakštingalų suokimo. Skaidria srovele tekėjo gyve 
nimas, atnešdamas ką nors naujo, netikėto, įdomaus. Joks 
rūpestėlis nevargino pavasariškos jaunatvės prisigėrusios 
galvos, joks šešėlis netemdė šviesos takų. Dienos žaibišku 
greičiu skriejo nežinion, o ateitis, prisisiurbusi vos prasi
skleidusių žiedų šviežumo, artinosi saulėtais žingsniais. Bu 
vo tad momentų, buvo ištisos valandos tokios padūkusios 
nuotaikos, kad tyra širdimi, skaidrutėle sąžine galėjau ap
kabinti visą pasaulį, apglėbti visas lankas su puriaisiais ari
mais, visus svaiginančiame kvape paskendusius alyvų krū
mus, prie džiaugsmingos krūtinės priglausti didžiausius kaš 
tanų kerus ir išbučiuoti juos dabinančias baltąsias žiedelių 
žvakutes. Nesvarbu, kad aš gyvenau mieste. Man nedarė 
įtakos darbo valandos, nuolatinis triukšmas ir nuolat besi
keičiančių veidų gausybė. Aš turėjau lakią vaizduotę ir 
praeinančiose mergaitėse mačiau gražiausias gėles, o šali- 
gatvin įsirėmę pastatų mūrai, atmušdami gatvės grindinio 
bildėjimą, laimino mane laukų vėjelio kedenamu rugių šna
rėjimu.

Tokiame dvasios pakilime aš sutikau ją — Juodąją Mer 
gaitę. Kartą ankstyvą popietį, skubėdamas į namus, pama 
čiau prie krūtinės puošnią raudoną rožę. Pakėliau akis, ir 
mano žvilgsnis sutiko šypseną. Jaukią, kiek pažįstamą ir 
širdį šiltai kutenančią.

— Laba diena, — nei nežinau, kai pasakiau su nuos
tabumu ir keistu džiaugsmu ją čia matydamas. Ji irgi ne
slėpė savo pasitenkinimo, nes neturinti čia nieko pažįstamo, 
o tas atsitiktinumas jai toks malonus, kad net skaisčiu ru- 
žavumu nuskaidrino jos veidą. Ji atvažiavusi mokintis. 
Gimnazijos baigti netekę, turėjusi pamėgimą ir nutarusi 
gailestingąja sesele pasidaryti. Tik jeigu Dievuliukas pa
dės, laikys ją sveiką, duos šviesos protui visas žinias sutal
pinti, ji slaugys sergančius, užjaus nelaimnigus ir pati ras 
laimę.

Prieš kiek laiko provincijos užkampyje girdėtas sidab
rinis varpelis vėl švelnučiu aidu skardenusi mano ausyse ir 
aš vėl su nepasitikėjimu, tartum pirmą kartą matyčiau, pa
žvelgiau į jos didžiules tamuias akis Ne, ji ir šį kartą iš nie 
kur neskaitė. Naiviu mergaitės atvirumu žodžiai biro iš 
prisirpusių vyšnių su kiekvienu šyptelėjimu ryškindami per 
lų eilutę. Jos lieknutę figūrą kiek slėpė tamsus paltukas, ku 
rio atlape raudonavo gyva rožė. Norėjau kažką sakyti, kad 
raudona spalva nemėgstanti tamsumos, bet laiku susigrie
biau, kad už kaž ką panašaus buvau gavęs pastabą apie sko 
nių individualumą.

Tą popietę ir vakarą praleidome kartu. Buvau pasiū
lęs šokti nueiti, bet ji pastebėjo, kad suspėsime dar, jei tik 
gerų norų bus. Ir aš buvau patenkintas, nes ji man pasa
kojo apie laukų platybėse šiurenantį gaivų vėjelį, apie išsi
mėčiusias sodybas ir apie liūdną vasaros pasiruošimą kėliau 
ti amžinybėn.

Atsiminėme mano bičiulį Gediminą ir aš nusiskundžiau, 
kad nuo ano karto nesu nei jo matęs, nei laiško gavęs. Ji bu
vo atvira ir man pasakojo. Aš net stebėjausi, kad taip galima 
nedaug pažįstamam, tik antrą kartą sutiktam. Man buvo ga 
na įdomu, kad iki šiol nežinojau, jog anuomet važiavau į dvi
gubą šventę. Šalia vardinių turėjo įvykti ir sužiedotuvės. Jo 
ir Sofijos. Ji jau seniau su nepasitenkinimu stebėjusi jo be
saikį girtuokliavimą, bet tą vakarą pastačiusi tašką. Tą va
karą tik mums išsiskyrus ji išskubėjusi į namus. Pamačiusi, 
kad Gediminas nekreipia į ją dėmesiso, ji butų anksčiau iš
ėjusi, bet susilaikymo priežastimi buvęs aš. Jai tai pasakius, 
baltasis veidukas vėl užsidegė. Keista karščio liepsna nu
svilino ir mane. Stengdamasis tai paslėpti užsiverčiau jau 
visai atšalusios kavos puoduką ir vienu atsikvėpimu išgėriau. 
Nebežinojau net ką sakyti. Pradėjau dairytis padavėjos, kad 
dar ką nors atneštų, kad tik netektų sėdėti prie tuščio sta
lelio. Mano nuostabiai blykstelėjusi ugnis negęso. Jos at
viras žodis, jos paraudimas buvo tartum kibirkštis radusi sau 
są pakurą, kuris be vargo užsidegė. Liepsna staiga pašokusi 
ėmė kilti. Nelyginant gaisras, iš kažkur atsiradusio vėjelio 
gaivinamas, pradžioje blaškydamasis plačiais ugnies liežu
viais, didėjo, skėtėsi, apimdamas vis didesnę, tarsi sunaikini
mui patekusią objekto dalį. Ugnis tolydžio didėjanti ir .pa
stoviai įsidegdama normalėjo, skleidė švelnutę šilimą, kuri 
maloniai kaitino ne juslinį organizmą, bet skverbėsi į vidų, 
pasiekė jautriąsias gilumos stygas, jas suvirpino ir palaimin
tajame akorde buvo galima justi jausti, kaip dvi širdys pra
dėjo plakti viename ritme. Nepasiekiamo gėrio, švelniausio 
ilgesio ir tyrojo džiaugsmo prisipildė visa aplinka, kurioje 
kaip aureolės apipavidalinime tebuvo tik vienas jos vardas, 
viena nekaltutė šypsena, vienintelė jos idealioji būtybė. Jos 
tamsiųjų akių ramybė, nuoširdumo persunktas, sidabrinio 
varpelio skambėjimu aidįs juokas, tapo gyvybingiausias ska
tinimo impulsas. Net ir didesniam nepasisekimo debesiui pri 
temdžius kasdienybės pilkumą, pakakdavo tik patirti jos nuo 
širdųjį dėmesį, išgirsti švelnučius paskatinimo žodžius ir re

gimai pajusdavau, beveik stebėdavau, kaip ji savo grakščio
mis rankomis nuimdavo visą nesmagumą. Naivios mergaitės 
susirūpinimas persiduodąs į bręstančios moters jautrumą, su 
kurdavo iš jos tokią būtybę, kad dažnai su neslepiamu pasi
tenkinimu žvelgdavau kaip į savo sielos dalelę. Ir šalia viso 
to, šalia besaikio, gal kiek naivoko ir vaikiško mudviejų at
virumo vienas kitam, lygiagrečiai su dėmesiu jai kilo ir pa
garba. Ji buvo man kaip gera draugė, kaip jaunesnioji se
suo, kuria privalėjau rūpintis, ją globoti ir užmokesčiui susi
laukti visiško pasitikėjimo. Ir kaip buvo keista man pačiam. 
Negalėjau net suprasti. Mergaičių gi buvau bučiavęs. Bet 
jos pabučiuoti negalėjau. Pradžioje iš viso nesistengiau toks 
pasirodyti, o vėliau nebegalėjau. Žavėjausi jos prisirpusių 
vyšnių lūpomis, buvau įsitikinęs, kad ji nesipriešintų, bet vi 
suomet pasitenkindavau jos švelnutės kaktos palietimu. Prie 
kairiojo smilkinio, šalia įmantriai susuktos garbanėlės pri- 
spausdavau savo lūpas ir pajusdavau švelnų jos prisilietimą 
visu kūnu. Ji vyrų nebuVo pažinusi. Miestelio gimnazijoje 
buvusi po kieta tetos priežiūra. Gediminas buvęs pirmasis, 
bet ir su juo draugavę daugiau ar mažiau tėvų priežiūroje. 
Dabar gi motina, išleisi ima į miestą, prigraudeno, patarė bu 
ti labai atsargiai su nej ■ /.islamais vyrais. Bet mes buvome 
seni pažįstami, dar iš vasaros, todėl ji buvo visiškai rami. O 
aš, tai matydamas, suprasdamas akląjį mergitės pasitikėji
mą, negalėjau apkartinti jos skaisčiosios jaunystės, negalė
jau aptemdyti šviesiųjų vilčių, Jei kitais atvejais panašų 
reiškinį būčiau palaikęs paprastute smulkmena, eiliniu gyve 
nimo nuotykiu, jos atžvilgiu buvau kaip geriausias brolis.

Mudu susipratome, taip susigyvenome, kad retas vaka- 
ba jos kietesnių pamokų paruošimas. Kiek mudu buvome 
ras nebūdavome drauge. Nebent mano tarnybos reikalai, ar- 
nuoširdūs vienas kitam, tiek vienas dalykas man buvo neiš
sprendžiama mįslė — jos tamsios spalvos aprangos pamėgi 
mas. Pradžioje atsargiai primindavau, pastebėdavau kai ei
davome kur į geresnę vietą pasilinksminti ir ji puošdavosi 
mėgiamiausia rože. Sakydavau jai, kad gėlė turėtų žymiai 
gražesnį atspalvį prie šviesesnės suknutės. Bandydavau ti
kinti, kad juoda apranga ją daro per daug liekną, o būtų ge
rai šiek tiek pastorėti, panaudojant ką nors šviesaus įgauti 
pilnesnę moters išvaizdą. Kiek vėliau, kartą, netekęs kant
rybės, stačiai paklausiau, ar ji tik nesirengianti vienuolynan 
eiti? Bet ji tik nusijuokė savo sidabriniu juoku ir pasakė, 
kad nebūtų tiek kvaila dabar mokintis jei apie vienuolyną 
galvotų. Taip aš likau tūnoti savo mįslėje ir stengiausi ne
bekreipti dėmesio. Pagaliau aš mylėjau ne rūbą, ne kokią 
šviesią spalvą, bet skaidriosios sielos mergaitę, gerutę Sofiją.

Žalsvąjį pavasarį greitai nurungė auksiniais spinduliais 
išsikaišiusi vasara ir aš palikau vienas. Palikau vienas pil
niausia to žodžio prasme. Pasibaigus mokslo metams ir So
fijai išvažiavus tėviškėn, aš pajutau, kad staiga kažko nete
kau. Kažko artimo, gero, malonaus, kas pajėgia praskaidrin 
ti rūškanotų dienų prieblandą, kas suteikia tyro džiaugsmo, 
kas dvasios pakėlimą išlaiko per pikčiausias darganas.

Daugiau bus.
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voje, kaip lietuvių krepšininkų 
metodais turi pasekti prancu- 

| zai ir kt.

Iliustruotas prancūzų laik- 
| rastis „Sport-Est“ įsidėjo pla- 
| tų aprašymą apie pasižymėju- 
| siu prancūzų sportininkų gyve 
i nimą su jų foto nuotraukomis.

MONTREAL ENTERPRISES Rep t! g tiek Gailius visur iškeliami 
kaip lietuviai.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

AJ. NorkeBiunas
SOTUS ALKANAM PADEK

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

PER SAVO AGENTŪRĄ

AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRA UDIMO SRITYSE.

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

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

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

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo.

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

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

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos________
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
z sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
l sv. marmelado
t sv. deg. kavoa

Pilnas
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Šiunt7Ni722—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų 
3 sv. rūkytų lašinių 
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 
Tel. CL 2363

MtWWPORTAS
LIETUVIAI SUTRIUŠKINO RUSIJOS RINKTINĘ

Rygoje įvyko paskutiniai TS 
RS krepšinio pirmenybių susi 
tikimai. Kova tarp Gruzijos 
TSR ir Lietuvos TSR rinkti
nių pirmoje žaidimo pusėje 
vyko labai įtemptai. Po per
traukos Lietuvos krepšininkai 
padidino persvarą ir laimėjo 
susitiikmą rezultatu 61:47.

Tarybų 
kai gavo 
čempiono 
dų tarpe, 
kės, neturėjusios nei vieno pra 
laimėjimo, iškovojo Tarybų 
Sąjungos čempiono vardą mo
terų tarpe.

Lietuvos TSR vyrų koman
da apdovanota trim Vyriausios 
kūno kultūros ir sporto reika 
lų valdybos pirmo laipsnio dip 
lomais: už geriausią rezultatą 
žaidžiant su Tarybų Sąjungos 
meistrų rinktine ir už regiau
sius rezultatus metimų varžy
bose. Komandos žaidėjai ap-

Lietuvos krepšinin-
Tarybų Sąjungos 

vardą vyrų koman- 
Maskvos krepšinin-

dovanoti pirmo laipsnio diplo
mais ir jiems įteiktos asmeni
nės dovanos.

Jaunam Lietuvos TSR rink
tinės dalyviui Matačiūnui už 
tikslius pataikymus į krepšį 
įteiktas pirmo laipsnio diplo
mas.

PRANCŪZŲ SPORTO SPAU 
DA DEDA GRAŽIŲ 

ATSILIEPIMŲ
apie lietuvio krepšininko Gry
bausko pasižymėjimą sporte ir 
pasiektuosius laimėjimus. Pvz., 
iš Paryžiaus pasiųstas į Mul- 
house'ą specialus sporto kores
pondentas Pierre Tessier savo 
pranešime išsamiai nupasako
jo, kur Grybauskas yra gimęs, 
kaip pradėjo mokytis krepši
nio sporto, kokių pasiekė pir
mųjų laimėjimų Telšiuose, Lie 
tuvoje, kaip padeda savo drau 
gams, kokio augščio buvo pa
siekęs krepšinio sportas Lietu

Dėmesio šiam sąrašui!
Ką gi galima gražesnio, kultūringesnio ir paprastesnio pado
vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip 
knyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir kainos su persiuntimu: 
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Francois Mauriac. GYVAČIŲ LIZDAS. Romanas. . . 
Sukaktuvinis „VARPAS“ ...............................................
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI............................
Balys Sruoga. GIESMĖ APIE GEDIMINĄ..................
Juozas Grušas. PABUČIAVIMAS..................................
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS...............................
Balys Sruoga. KAZIMIERAS SAPIEGA.......................
Kazys Boruta. BALTARAGIO MALŪNAS...................
Ig. Šeinius. RAUDONASIS TVANAS ....................
A. Mickevičius. KONRADAS VALENRODAS ........
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA.........................................
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ........................
K. Binkis. LYRIKA...........................................................
Vincas KRĖVĖ MICKEVIČIUS .................................
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. . . . 2^0 
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TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
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.
i Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu. H

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

J. Grabauskas. KELIAS J PASISEKIMĄ......................
August Gailit. TOMAS NIPERNADIS. Romanas. . . . 
L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas.... $ 
Politinis žurnalas LIETUVA .......................................$
Simonaitytė, AUGŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, tom. $
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas.......................
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI..................
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ...........................
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ...................................
V. Nemunėlis, PIETŲ VĖJELIS, vaikams ................
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI...........................
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis....................
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ......................................................... $
Š. Ragaria, SENAME DVARE, romanas......... .............$
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 
Almanachas ŽEMĖ, 4 autoriai .................................... $
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ....................................$
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas................$
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.............. $
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .............................$
S. Zobarskas, RIESTAuSIO SŪNUS, vaikams .... $ 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams........... $
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ...........................$
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS....................................... $
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ...........
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas..................................
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ..............
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........
Literatūros METRAŠTIS, 400 puslapių.......................
4 autoriai, PROZA...........................................................
Br. Pieteris, LAPĖS PASAKA.......................................
J. Gailius, KARTUVĖS...............................................

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 GEorge St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 

Dėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.
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PADĖKOS
Mūsų 2-jų metų sukaktuvi

nis koncertas - vakaras, kurio 
programą atliko New York vy
rų balsų kvartetas „Aitvarai“, 
lietuviškosios Hamiltono visuo 
menės buvo sutiktas su dide
liu palankumu. Koncerto klau 
sėsi per 400 tautiečių (šešta
dieninės mokyklos vaikai buvo 
leidžiami be bilietų), nors štai 
giai atšilęs iki 85 laipsnių F. 
oras savo tvankumu sudarė ne 
palankias koncertui salėje są
lygas.

Jūsų, mieli tautiečiai, toks 
skaitlingas dalyvavimas mums 
vėl pridavė daugiau jėgų šiam 
sunkiam darbui, kurios šioje 
materializmu persunktoje ap
linkumoje taip greit neutrali- 
zuojasi ir tiesiog verste ver
čia visus plaukti pasroviui. Pa 
grindinė paslaptis, kodėl Ha
miltonas šioje srityje tiek daug 
atsiekia yra tame, kad mūsų 
valdyba savo darbą pastatė gry 
nai idealistinėje plotmėje, o 
kad ji pajėgia tą idealizmą pa 
stoviai išlaikyti — čia yra tik 
Jūsų, mielieji tautiečiai, nuopel 
nas! Ištisai per dvejus metus 
TF parengimai turėjo daugiau 
šia lankytojų. Toks palankus 
Jūsų mūsų darbo įvertinimas 
teikia valdybai didelę jėgą, ku 
ri padeda, palyginti, lengvai 
nugalėti mums pasitaikančias 
kliūtis ir nuovargį.

Dviejų metų sukaktuvių pro 
ga priimkite, brangūs hamilto- 
niečiai, mūsų tikrai didelę ir 
iš tyriausios lietuviškos širdies 
plaukiančią padėką!

Mes dėkojame visiems pre
kybininkams, savo skelbimais 
mūsų koncerto programoje pri 
sidėjusiems prie lėšų TF tel
kimo.

Malonus ačiū geriesiems tau 
tiečiams pp. Boguslauskams, 
P. Brasui, P. Leilionui, A. Pet 
kevičiui, R. Petrušaitytei, L. 
Virbickaitei ir kanadietei Miss 
Dallas mielai talkininkavu
siems mums vakaro metu.

Maloniai dėkojame TF A- 
bės Kanadoje Pirmininkei p- 
lei Arlauskaitei ir A-bės sekre 
toriui P. Adamoniui sveikinu
siems mus sukaktuvių proga.

Žengdami į trečiuosius me
tus, mes labai prašome Jūsų ir 
toliau remti mūsų darbą lėšų 
TF telkime.

Ačiū!
TF A-bės Kanadoje 
Hamiltono sk. v-ba.

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškoma Elena (Ely

tė) Vasiliauskaitė, kilusi iš 
Baltriškių parapijos, Antaliep 
tės valse. Zarasų apskr.

Ji pati, arba žinantieji jos ad 
resą prašomi rašyti: Mr. Vin
cas Kalitis, 3936 Risdon St. 
(buvusis „E“ Str.), Detroit 
16, Mich. U. S. A.

LIETUVIS LAIKRODININKAS t

i?

ŽUKAS ANTANAS
408—8th Ave, Ville Lasalle, Que.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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

| DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS f

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- $ 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, X 

____  teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai $ 

į Lietuviška moterų kirpykla || Jonas Zmuidzinas I 
X________________________ _ „.r.rv.rr.• $ $ Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: $g DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | £ 342Q Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 | 
| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). |
| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. |

[5£j

VICTORIACLEANERS DRYERS CO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

F AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

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

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI
Rūta

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ
JŪSŲ PATARNAVIMUI
PRAŠOME APLANKYTI

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

A. GAURYS'. Telefonas: HE 0100

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

There is a
RAMSAY PAINT
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!

SEMI-GLOSS
GLOSS
FINISHES

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

** * %

CROSLEY g
RADIO ir TELEVIZIJA | 

* s

*
C. C. M. DVIRAČIAI

* 
* *

*

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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Pirmofi gegužine Hamiltone^
Šį sekmadienį, gegužės mėn. 31 d. KLB Mamiltono valdyba, Bridgeman ūkyje 

pernai buvo T. Fondo gegu-žinės) rengia šiais metais pirmą
(kur

::

:: Šokiams griežia italų kapela. Įdomūs sportiniai žaidimai ir turtingas bufetas.
Autobusai nuo Hamiltono italų bažnyčios (Barton ir James St.) išeis tuoj po pamaldų. 
Vykstantiems nuosavomis mašinomis iš Hamiltono, važiuoti Toronto kryptimi ir už 
4 mylių įsukti į 5-tą kelią. Prie Simpson reklaminės lentos, pasukti į kairę pusę 
(Boy Scout Camp) ir po 4 mylių bus gegužinės vieta. Iš Toronto taip pat vykti 5-tu 
keliu. Be to, gegužinės vieton bus kelrodžiai.g H 0

keti jų vadovei V. Panavaitei 
HAMILTONO LIETUVIŲ VYSK. M. VALANČIAUS sėkmės.

ft ŠEŠTADIENIO MOKYKLA, š. m. birželio m. 6 d. St. | Po koncertą, dalyvaujant 
ft Michaels salėje, 213 James St. N., rengia linksmą ft kviestiems svečiams, rutie- 

” čiams ir tautinių šokių grupės 
dalyviams, Dainavos salėje įvy
ko vakarienė.

Čia jau, Hamiltono m. bur
mistras, savo kalboje išreiškė 
pasididžiavimą lietuviais, pa
žymėdamas, kad sekančiais me
tais (jeigu bus išrinktas bur
mistru) per inauguracinius pie 
tus reprezentacinio Hamiltono 
Royal Connaught Hotel salėje, 
programos išpildymui jis tik
rai pakviesiąs lietuvius, (šie
met dalyvavo lenkų choras) ne 
rėdamas kanadiečiams parody 
ti mūsų tautos lobius — skam
bias liaudies dainas, tautinius 
šokius ir gražius rūbus.

Nežiūrint daugelio darbų Ha 
miltono m. burmistras su lietu 
viais praleido beveik 6 valan
das, prižadėdamas visokeriopą 
pagalbą birželio mėn. išvežtų
jų minėjime, Lietuvių Dienos 
Kanadoje rengime, sutikdamas 
būti taip pat jos garbės komi
teto nariu.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
dėka gražaus choro „Rūta“ ir 
tautinių šokių grupės pasiro
dymo, Hamiltono lietuviai lai
mėjo mūsų tautai dar vieną 
stiprų užtarėją ir globėją. Kbr.

JAU ŠĮ SEKMADIENĮ
Hamiltonas rengia pirmą ge-

KLB HAMILTONO ap. valdyba.

VAKARĄ
Po meninės dalies, gausi fantais loterija, šokiais ir t. t. 
GROS BENNY FERRI ORKESTRAS. VEIKS GAI
VINANTIS BUFETAS. Pradžia 6 v. 30 min.

Mokykla.

HAMILTONO LIETUVIŲ CHORO „RŪTA“ KRIKŠ
TYNOS - KONCERTAS.

Beveik po 5-kių metų Ha
miltono lietuvių emigracinio 
gyvenimo, sekmadienį, gegu
žės mėn. 17 d. susilaukta stip
raus reprezentacinio vieneto— 
HL choro „Rūta“ pirmojo kon 
certo - krikštynų.

Nors oras buvo ir nepalan
kus, tačiau graži Westdale mo 
kyklos salė sutraukė per 300 
hamiltoniečių ir apylinkės lie
tuvių, kurie turėjo progos iš
girsti augšto meninio lygio kon 
certą.

Choro valdybos pirmininkas 
A. Firavičius tarė atidarymo 
žodį, kviesdamas krikšto tėvus 
— min. V. Gylį su Ponia ir Ha
miltono m. burmistrą L. Jack- 
son su Ponia, garbės svečius— 
KLB Hamiltono ap. pirminin
ką inž. J. Kšivicką ir kleboną 
kun. Dr. J. Tadarauską į pre
zidiumą. Perskaitomas lietu
vių ir anglų kalba krikšto ak
tas ir po juo tėvai pasirašo.

Savo trumpame sveikinimo 
žodyje min. V. Gylys pareiškė, 
kad su atbundančia pavasario 
gamta, Kanados lietuvių gyve 
nime reiškiasi stiprus kultlūri- 
nis - tautinis veikimas, kurio 
priekyje stovi Hamiltono lietu 
viai — šiandien su HL choro 
„Rūta“ koncertu - krikštyno
mis, už kelių savaičių — baž
nyčios pašventinimu ir už ke
lių mėnesių — Lietuvių Dienos 
Kanadoje surengimu.

— Kanada yra laisvės kraš 
tas, — kalbėjo Hamiltono m. 
burmistras L. Jackson, — ku-

riame kiekviena tautybė turi 
teisę laisvai reikšti savo tauti 
nius - kultūrinius laimėjimus. 
— Pažymėjęs, kad tarjje lietu
vių jis randasi pirmą kartą, L. 
Jackson pareiškė, kad geras 
kanadietis turi būti geras ir 
lietuvis, todėl nuoširdžiai svei
kina ir ši lietuvių chorą, kurio 
krikšto tėvu jis yra.

Bendruomenės vardu sveiki 
no pirm. inž. J. Kšivickas, įteik 
damas choro vadovui V. Untu 
liui meniškai atliktą Stp. Dra- 
manto, adresą. Sėkmės chorui 
palinkėjo Hamlitono parapijos 
klebonas kun. Dr. J. Tadaraus 
kas ir Toronto Lietuvių choro 
„Varpas“ atstovas J. Ročys.

Choro vadovas V. Untulis, 
pabrėžęs nuo amžių didelę lie
tuvio meilę dainai, viešai išreiš 
kė choro nariams padėką už jų 
didelį pasišventimą — atsisa
kant viliojančios pavasario gam 
tos, kinų ar kitų asmeninių ma 
lonumų, o skiriant savo laisvą 
nuo darbo laiką dainai.

Jau pirmoji daina pagauna 
klausytojo širdį savo puikiu 
balsų suderinimu. Dar geriau 
išpildoma „Kaip tų rožių žie
dai“ komp. A. Aleksis ir A. 
Paulausko „Aš mergytė“.

Savo programoje, mišrus cho 
ras išpildė 9 dainas („O ant 
kalno malūnas“
tučiais prašant — virš progra 
mos) ir vyrų choras — 3 dai
nas. Koncertas buvo paįvairin 
tas tautinių šokių grupės pasi
rodymais. Ir čia tenka palin-

publikai ka

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON

t:
E

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
tnadienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

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

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

g TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS S 
I Kontra k torius K. TRUMPICKAS | 
t Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. g 
| Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNER!AI į nau H 
I jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- g 

mui iki dvejų metų. g
H Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis: 
H TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 g 
g HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035. H

ūkv e g DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!11)1 ILl PCIllclIL LlKyJC. S>

Imperial Auto Coliission
vietove, kuri pirmais išsprogu- « .. . .

. . .v, ~ ft Atlieka visų masinu visokį remontą:siais miško gelių pumpurais, za ft . .“, * • . - 1 • . "**
liuojančia pieva ir srauniu upe _ . <sP^ai’ durys priekis, rėmai)
hu tikrai žavingai atrodo. SPalv,J’ dazymu‘> didžiausias pasinmkmas.

. ft D ar bas garan t uo tas.
Lietuvio gyvenimas suristas 561_567 KEELE Str. Biuro telef.

su gamta. Ir si gegužines vie vienas blokas . ietus JLJ 4773
ta primenanti mums Lietuvą, | nuo St C)aįr Namų CE j
sekmadienį tikrai sutrauks vi- ft TORONTO Ont 
sus Hamiltono ir apylinkės lie ” ’
tuvius į gražią pavasario gam
tą.

Rengėjas — KLB Hamilto
no valdyba jau pasamdė šo
kiams italų kapelą, parūpino 
gerą bufetą (geras kaimo oras 
žadina apetitą!), numato pra
vesti 1,5 km bėgimą, 100 m. bė 
girna jauniams, gėlių vaisa ir 
kt.

Važiuojantiems iš Hamilto
no nuosavomis mašinomis, ten 
ka įsukti į 5 kelią ir 11-toje my 
lioje nuo Hamiltono, apie Simp 
son reklaminės lentos, į kairę 
pusę, bus rodyklė su užrašu 
„Boy Scout Camp.“. Čia įsu
kus, maždaug po 4-rių mylių 
ir bus gegužinės vieta.

Iš Toronto tenka važiuoti 
taip pat 5 keliu. Be to, prime
name, kad ši vieta yra ta pati, 
kurioje pernai vyko T. Fondo 
gegužinės.

Autobusai nuo italų bažny
čios Hamiltone (Barton ir Ja
mes Sar.) išeis tuoj po pamal
dų.

Tad visi šį sekmadienį į KLB 
Hamiltono valdybos gegužinę!

Kbr.
PAMALDOS LIET. 
EVANGELIKAMS

Hamlitone, St. Paul's Church, 
Gore & Hughson gatvių kam
pe, sekmadienį gegužės 31 d. 
8,15 vai. ryto. Po pamaldų 
ten pat įvyks trumpas parapi
jiečių susirinkimas parapijos 
tarybai rinkti ir kitiems para
pijos administraciniams reika
lams aptarti.

Dr. M. Kavolis.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

VISI UŽ VIENĄ — VIENAS UŽ VISUS
garbės pareiga remti šį lietuvis 
ką reikalą.
Toronto Lietuvių Namų V-ba.

Tautiečiai, visi prisidėkime 
ir paremkime L. Namų ruošia
mą loteriją, kuri įvyks liepos 
mėn. gale. Kiekvienas iš mūsų 
nuneškime didesnį ar mažesnį 
fantą į Lietuvių Namus.

Loterijos tikslas — paremti 
lietuvišką mokyklą, jaunimą ir 
steigiamą L. N. biblioteką, ku
rioje yra visa lietuviška spau
da.

Be to, būtina Lietuvių Na
mus papuošti, kad jie būtų jau
kesni ir gražesni. Mūsų visų

DĖME ŠIO !
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu 
ar perstatau: 

europietiškus ir vietinius ra 
dijo aparatus, patefonus, vi 

su paskirčių automatus. 
Kintamos ar tiesioginės 

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

patarimus.
Skambinti telef. KE 1080 

190 Wright Ave., Toronto.

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, IL 
GAMETIS PATYRIMAS; DIDELIS MEDŽIAGŲ PA 
SIR1KK1MAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI:

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

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.

:: DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, $ 
j; taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- 
H jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros- X 

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

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

John J.E L LIS,
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 
FIRMA ĮSIGIJO GERĄ 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.

5

3

PLIAS KANADOS SKYR. ,
Toronto m., valdyba šiems me
tams išrinkta iš pirm. J. Sližio, 
vicep. V. Balsio, sekretoriaus 
T. Dragašiaus, 
tiekūno ir vald. 
ževičiaus.

TABAKO

iždin. S. Vai- 
nario S. Kry-

ŪKIAI...
Atkelta iš 3 pusi.

mai, jo neįveikė. Šiandien jis 
jau valdo vieną ar net du gra
žius ūkius ir puikiai gyvena. 
Nereikia iš karto norėti staiga 
pralobti, o pradėti laipsniškai 
ir atsargiai. Ypač perkant nuo 
savą ūkį, reikėtų labai gerai ir 
atsidėjus apžiūrėti, ištyrinėti ir 
tik iš turimo finansinio pajėgu
mo jau daryti galutiną spren
dimą.

Norėtųsi, kad šios, nors ir ap 
graibomis padarytos pastabos, 
krypstantiems į šią ūkio šaką, 
juos neatgrąsintų, o priešingai, 
paskatintų kurtis tabakynuose.

K. Valaitis.

■ *1

Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE 

PIRKIMO PARDAVIMO
NUOSAVYBIŲ 
ĮSTAIGOJE

Pirkdami ar parduo
dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

Ridout
Mes turime šimtus 
įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitėst:

h A. Kiršoiiis V. Morkis B. Sergantis
Telef. KE 9272 ir KE 0415

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

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont.

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

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

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

DĖMESIO! 1
c Visuomenės patogumui High Parko rajone naujai ati- J i daryta valymo, prosinimo įmonė. |

ATLANTIC CLENERS DYERS & PRESSERS. į 
Rūbai išprosijami tuojau (palaukus) 
Rūbai priimami ir pristatomi į namus.

Skambinti: MU 2263 
2763 DUNDAS W. TORONTO, 

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

t:

s

F- N. Prebble

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. j? |: 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- 8 i: 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. $ |

E D. K O N D R A T A S. $ |
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. į

Tel. LL 9626. 3 |

REAL ESTATE

1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO
JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO 
SAVYBES: HOTELIUS, BIZNIUS, NAMUS, FAR- 
MAS, PRAŠOME KRTIPT IS PAS LIETUVĮ

PARDAVĖJĄ:

J.Rukšą
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193
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TORONTO CHORAS „VARPAS”
Š. M. GEGUŽĖS 31 D. 2 VAL. PO PIETŲ RUOŠIA

gegužinę
Gegužinės vieta — LAKE MEDAD, V. Narušio gražiajame ūkyje prie 5 kelio, netoli Waterdown.

Atvykite iš toli ir iš arti pasiklausyti choro gražiųjų dainų.Veiks bufetas, gros BENNY FERRI orkestras su garsiakalbiais.
Čia rasite puikią ežero pakrantę — pasigrožėti, pasimaudyti, laiveliais pasiirstyti. Malonumas jojimo sporto mėgėjams — 20 gražių treniruotų arklių jūsų dispozicijai.

ATVYKITE — NESIGAILĖSITE!
AUTOBUSAI: iš Toronto —nuo lietuvių bažnyčios 12 ir 2 vai. pp. iš Hamiltono — nuo bažnyčios, tuoj po pamaldų.

A\orr REAL VISI Į AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS
ŠIO SEZONO PASKUTINĘ

B

. P. MOTUZAS 
MONTREALY

P. K. Motuzas Montrealin at 
vyko šeštadienį apie 11 vai. 
Šiemet jis atvyko su p. Kent, 
kaip ir pernai. Bet dail. C. Jo 
nušas, ketvirtadienį buvo ištik
tas nelaimės — apdegė (stipro 
kai kairę ranką ir šoną) ir tu
rėjo atsigulti į ligoninę. Todėl 
p. Motuzas turėjo atlikti visus 
ir p. Jonušo iš pernai metų įsi
pareigojimus : paimti jo Mont- 
icaly užsakytus paveikslams 
rėmus ir p. Alb. Norkeliūnui at 
vežė p. Jonušo sukurtą paveiks 
lą. P. Kent visą laiką p. Mo 
tuzui padėjo. P. Motuzas su 
p. Kent išvyko į New Yorką 
pirmadienį. Ačiū mūsų mie
liems svečiams, kurie davė pro
gos daugeliui mūsų apsilanky
ti Lietuvoje, o jaunimui — net 
ir pirmą kartą ją pamatyti. 
Ačiū ir už auką — 10 dol. „N. 
Lietuvai“.
LIETUVIŲ AKADEMINIO 

SAMBŪRIO 
visuotinis narių susirinkimas 
■įvyks penktadienį, gegužės 29 
d. 7,30 vai. vakaro, 3703 De 
Bullion St. Bus skaitoma pas
kaita apie impresionizmą litera 
tūroje. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Valdyba.

PP. MAČIONIŲ IŠKILMĖ
Gegužės 23 d. Lenkų salėje, 

p. Racimavičienės iniciatyva,bu 
vo suruošta Emilijos ir Jurgio 
Mačionių 20 metų vedybinės 
sukaktuvės, į kurias atsilankė 
per 200 asmenų. Didžiosiomis 
darbininkėmis buvo p. Raci- 
mavičienė, p. Juodelytė, M. 
Mačionienė, p. Bobelienė, talki 
narnos savo šeimų. Vakarą ve 
dė P. Petronis. Sveikino Pet
ronis, Kiškis, Sirvydas, Raci- 
mavičienė ir daugelis telegra
mų iš Kanados ir Amerikos. 
Jubiliatam įteiktos vertingos 
dovanos. Publika linksminosi 
ligi 3 vai. nakties. Linkime ju
biliatams susilaukit dar dau
gelio sukaktuvių, geros sveika
tos ir sėkmės!
SUKŪRĖ ŠEIMOS ŽIDINĮ 

torontietis Petras Novodziels- 
kis .su montroliete Irena Juo
dyte praėjusį šeštadienį, gegu 
žės 23 d. AV parapijos bažny
čioje. Iš Toronto jaunąjį at
lydėjo Jonas Masionis, Jonas 
Aukštaitis, Pranas Grumbinas 
ir Adolfas Vanagas. Buvo gra
žios vestuvės. Jaunasis žada 
persikelti gyventi į Montrealį. 
AUŠROS VARTŲ PARAPI

JOS VAKARIENĖ
savo salėje bus šį šeštadienį, ge 
gūžės 30 d., 6 vai. vakaro. Įžan 
ga tiktai 1 doleris. Bus lote
rija ir kiti paįvairinimai. Visi 
kviečiami atsilankyti.

MONTREALIETIS
P. JASĖNAS 

buvo išvykęs Europon ir iš Pa

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

šiemet bus pažymėtas dideliu 
koncertu St. James katedroje, 
prie Dominion Squere, kurį 
bendrom jėgom ruošia Pabalti 
jo tautos, dalyvaujant stipriau 
sioms meno jėgoms. Plačiau 
bus sekančiuose NL numeriuo 
se. B-nės V-ba.

PIANISTAS ANDRIUS 
KUPREVIČIUS

kelias dienas paviešėjęs Mont 
realy, lankęsis daugelyje vieš
nagių, išvyko. Prieš išvyks
tant, jis mus prašė 
perduoti Montrealio lietuviams 
padėką. Jis Montrealiu likęs 
patenikntas visai, nes 
koncerte atsilankiusi publika 
buvusi labai jautri ir augštai 
kultūringa. Po metų, kitų jis ti 
kiši vėl aplankyti Montrealį.

P. Andriaus Kuprevičiaus 
koncerte atsilankė 300 asme
nų, pajamų gauta 426 doleriai 
54 et., išlaidų turėta 176 dol. 
54 et., grynų pajamų liko 250 
dolerių, kurie p. A. Kuprevi
čiui ir įtekti, bet p. Kuprevi
čius „Nepriklausomos Lietu
vos“ naudai paaukojo 50 dole
rių, už ką jam reiškiama didelė 
ir nuoširdi padėka.

Ta pačia proga dar dėkoja
me kvietimų platintojoms p. Te 
resei Stankūnaitei ir p. Gaile- 
vičiūtei - Krūminienei, kurių 
pasiryžimo dėka p. Kupkevi- 
čiaus koncerte atsilankė apie 
40 svetimtaučių. KLCT ir N L

NELAIMĖS IR LIGOS
Gegužės 20 d. pp. Kijonkų 

mašina susidūrė su kita maši
na. Nukentėjo ir paguldyti į 
Queen Elizabeth ligoninę sep
tyni žmonės: Vyt. Kijonka, 
žmona Lina, dukterys Irena, 
Laima ir Lucija ir, be to, p. Mi 
chelis su dukra.

J. Parojus jau išėjo iš ligo
ninės, kur buvo tiriama jo svei 
kata. Esą, jis rastas sveikas, 
kaip ridikas, bet tyrimai nema 
žai išvarginę. A. Vilimas dar 
koją laiko gipse. Pasirodė, kad 
krintant buvo suskaldyta kelio 
girnelė.

E. Skardžiuvienei padaryta 
vidurių operacija. Susirgo J. 
Žemaitis ir A. Skrupskienė. P. 
p. Laurynaičių sūnui bežai
džiant praskelta galva, dėl ko 
jį teko operuoti.

KUNIGŲ PERMAINOS
AV parapijoje buvę kunigai 

A. Vilakitis ir J. Pečkys Ame
rikoje gavo naujus paskyrimus, 
o AV parapijon paskirtas kun. 
J. Kidykas.

PAKEITĖ TELEFONĄ
A. Gražys, nekilnojamo tur

to tarpininkas (agentas), pa
keitė telefoną, kuris dabar yra 
TU 7987.

ryžiaus parsivežė jauną žmo
ną, prancūzų tautybės.

VAKARIENE
Gera ir skani šilta vakarienė, 

Turtinga loterija — virš 50 daiktų.

VAKARIENĖS PELNAS SKIRIAMAS BAŽNYČIOS 
STATYMO FONDUI.

Vakarienė įvyks 30 d. geg. 1953. 377 Willibrord Ave
Verdun. Pradžia 6 vai. Kaina tik 1 dol.

a

Laiškai Redakcijai
RE: Toronto coresp. 20-V-53. dyti dėliai grynų pinigų trūku- 
Gerbiamas Ponas Redaktoriau,

Jūsų redaguojamo laikraščio
No 20(318), 8 pusi, korespon
dencija: „Atsargiai su Bend
rovėmis“ yra minima mano pa 
varde.

Būsiu Tamstai dėkingas už 
paskelbimą patikslinimų — iš 
kraipytos korespondencijos ne 
atitinkančios faktams.

Aš iš Toronto nesu pabėgęs, 
„Maple Constr. Ltd.“ nėra su 
bankrutavusi. Darbai pristab'

mo. Akcininkų ir kreditorių 
reikalais rūpinuosi ir dirbu.

Jus gerbiąs
Pet. Slėnis.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Paskutiniame N. L. Nr. ko

respondencijoj „Atsargiai su 
bendrovėmis“, turėjo būti pa
rašyta „dingo iš horizonto“, o 
per redakcijos neapsižiūrėjimą 
buvo parašyta, kad p. Slėnis 
dingo iš Toronto. Dėl klaidos 
atsiprašoma.

RAIT/

VESTUVĖS, GRUPĖS, | 

PORTRETAI

Namuose ir studijoje.
72 St. CATHERINE E., I 

$ 
Montreal, HA 0491. x

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

mieste darosi vis 
Miesto savivaldy-

Ga-

SUSIRŪPINIMAS POŽEMI 
NIU TRAUKINIU 

nuolat didėja, nes susisiekimas 
Montrealio 
sunkesnis.
bės taryba įgaliojo valdybą 
prašyti ta mtikslui iš vyriausy
bės paskolos.

PRIEŠVESTUVINĘ 
STAIGMENĄ 

draugės suruošė Emilijai
tautytei, kuri išteka už prancū 
zo.

JACQUES CARTIER 
gyvenantieji lietuviai, jausda
miesi įpareigoti dėl mūsų Tėvy 
nės atvadavimo, ir Tautos va
davimo reikalui paaukojo 22 
dol. Aukos pasiskirsto sekan
čiai: po 5 dol.: — P. Beleckas, 
Pr. Mickus; po 2 dol.: St. Jan 
kauskas, T. Lauraitis, S. Pau
lauskas, B. Rinįevičius; po 1, 
50 dol.: A. Kuliešius, A. Lat- 
vaitis. po 1 dol.: V. Janušaus
kas. ŽKS.

LAS SUSIRINKIMAS
Geg. 31 d. A. V. par-jos salė
je tuoj po pamaldų įvyksta L 
AS Montrealio skyriaus narių 
visuotinas susirinkimas. Visi 
nariai prašomi būtinai dalyvau 
ti. Valdyba.
LANKĖSI REDAKCIJOJE

Toronto tautiečiai Henrikas 
Matušaitis ir Edvardas Jakavi 
čius lankėsi Montrealy ir „Ne
priklausomos Letuvos“ redak
cijoje, kur užsiprenumeravo 
laikraštį.

MIESTAS STEIGS SAVO 
RESTORANUS 

viešose vietose tuo tikslu, kad 
piliečiai būtų tinkamai aprūpin 
ti. Pelno iš to nesitikima.

TORONTO
TORONTO CHORAS 

„VARPAS“
Jau praėjo pora savaičių kai 

Toronto Lietuvių Choras „Var 
pas' ‘buvo iškilmingai pakriks 
tytas. Gilūs įspūdžiai iš krikš 
tynų koncerto dar neišdilo ir 
torontiečių atminties.

Štai mūsų „Varpas“ ir vėl 
ruošiasi skambinti. Šį kartą ža 
da būti šauni gegužinė, kurio 
je choras vėl išpildys keletą sa 
vo dainų. Nustebs Kanados gi 
rios, nešdamos lietuviškų dai
nų aidą į tolį, tokių dainų jos 
juk retai teišgirsta. O torontie 
čiams ir hamiltoniečiams vėl 
bus proga maloniai praleisti 
popietę žinomoje lietuvių vasar 
vietėje p. p. Narušių ūkyje, kur 
ir įvyks minėtoji gegužinė, 
sekmadienį gegžuės 31 dieną.

B. B,
A. ŠADEIKITNĖ SVEIKSTA

Po operacijos, sėkmingai 
sveiksta uoli ir rūpestįnga tau 
tinių šokių grupės vadovė A. 
Šadeikienė-Ličkūnaitė. Šia pro 
ga, malonu pažymėti, kad Jūrų 
skautams sumanius, o p. Ša- 
deikienei sutikus vadovauti, 
šiandiena Toronto lietuviai ga 
Ii pasigėrėti esama tautinių šo
kių grupe, kuri geriausiais pasi 
sekimais repręzentupja tauti
nius šokius svetimtaučių tarpe, 
o reikalui esant užpildo ir lie
tuvių programas. O.
MIRĖ VL. JAKIMAVIČIUS.

Gegužės 15 d. staiga širdies 
priepuolio ištiktas mirė senes
nės kartos ateivis Vladas Jaki
mavičius. Velionis giminių pas 
tangomis buvo palaidotas bir
želio 20 d.

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

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

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

J. EM. TORONTO KARDI NOLO LAIŠKAS LIET. ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJAI

Kun. Ažubaliui ir Bažnyčios ka garbė būti pirmininku, kur 
kas nors likviduojasi. Bažny
čia nebebus statoma, Fondo 
Valdyba nebeturi pagrindo 
veikti ir dėlto atsistatydino, o 
tolimesnį veikimą perduoda iš 
spręsti šiam susirinkimui. Kle 
bonas kun. Ažubalis perskaitė 
kardinolo laišką, kuriuo prane
šama jo sutikimas steigti naują 
parapiją. Toliau ėjo iždininko, 
rev. komisijos ir parapijos ko
miteto pranešimai. Dabar ka
soj turime 6.830 dol. pinigais 
ir už parduotą sklypą numato 
ma apie 23.000 dol., tai viso bū 
tų apie 30.000 dol., kurio liki
mą susirinkimas turėtų nuspręs 
ti. Dalis aukotojų gali savo 
įnašus atsiimti. Klebonas ir pa 
lapijos kom. pirm, siūlo dabar 
tinę bažnyčią praplėsti, kas kai 
nuotų apie 40 tūkst. dol. Jau 
tsą sudaryti eskiziniai planai 
ir gautas City Hali sutikimas.

Nutarta palaukti kol paaiš
kės tolimesnė padėtis ir turi
mus pinigus laikyti įšaldytus 
banke, Laike diskusijų buvo 
daug karštų ginčų,

Pagaliau nutartą išrinkti lik 
vidacinę komisiją. ^Daugumai 
kandidatų atsisakius, liko iš
rinkti šie asmenys: Jarošūnas, 
Matulionis, Razgaitis, Rudai
tis, Žaliaduonis. L.

Statymo Fondui 
Mano brangūs Bičiuliai,

Aš nusprendžiau, kad tinka
miausia yra parduoti Bloor gat 
vėje nuosavybę, kurią aš bu
vau nupirkęs lietuviii parapijai. 
Pirmiausia išmokėti skolą, pri
klausančią bankui. Balansą pa 
naudoti šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios patalpų praplėtimui. 
Ši bažnyčia yra nationalinė pa 
rapija.

Turint mintyje didelį lietu
vių skaičių ir taip pat jųjų išsi 
skirstymą, atvyks Tėvai Pran 
ciškonai, jei jiems bus duotas 
leidimas iš Romos. Jų įsikūri
mas vyks palaipsniui, ir kurį 
laiką jie nebus pajėgūs staty
bai.

Tuo tarpu yra neįmanoma 
nustatyti tiksli parapijų riba, 
iki lietuviai pastoviau įsikurs. 
Daugelis jų gyvena laikinose 
patalpose ir, kai bus įmanoma, 
įsikurs įvairiose vietose.

Aš manau, kad abi parapi
jos, jei antroji įsikurs, funkci- 
jonuos užtenkamai gerai, ir 
daugiau net kaip dabar lietuvių 
lankys bažnyčią.

Telaiminą Jus visus Dievas, 
o aš drąsinu Jus pradėti vykdy 
ti Jūsų naują programą.

Aš laiminu Jus ir pasilieku 
ištikimas Kristuje.

Jūsų
James C. Cardinal McGuigan 

Toronto Arkivyskupas. 
GAUSUS PARAPIJOS

SUSIRINKIMAS.
Sąryšy su BSF likvidavimu 
naujos parapijos steigimuir 

gegužės 24 d. įvyko parapijos 
salėje. Pirm. J. Simanavičius 
pranešė, kad jam visuomet ten

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

tarimą tel. ME 2933

| Margis Vaistinė |
JONAS V. MARGIS — VAISTININKAS | 

$> 19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. W) Toronto. « 
R Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para- » 
:> šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa « 

me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, $ 
ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų d 

vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir (t. R 
Telefonas MU 9543. Valan’dos 9 a. fn — 9 p. m,

H Užeik ir pailsėsi klausydamas „Trimito“ orkestro
KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ

|| Lietuvių Namų alučiuose ir ŠOKIUOSE nuo 8 vv 
H Įėjimas tik 25 et. TL Namai.

I
 Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- 

leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- & 
bės, paskolų parūpinimo, cvilinės metrikacijos ir kiti n 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- v 
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokprio- g 
pos informacijos.—Lietuvii interesus gina prityrę spe- a 
cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose X

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. |
JONAS J. JUŠKAITIS l932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. g

jt

y 
H

PIRMOJI LIETUVIŲ 

Real Estate įstaiga 
TORONTE.

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

OBLIGACIJOS.
ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 

PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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