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PABALTIJO 
NO PLANĄ. 
PASIBAIGTI
Nepaprastai iškilmingos buvo 

karalienės Elzbietos II karūna
vimo iškilmės Londone, kurin 
buvo suvažiavę per milioną 
svečių. Bet tas iškilmes kraš
tuose, kurie turi televizijos 
tinklą, geriau matė žmonės, ne 
gu dalyvausieji pačiose iškil
mėse.

Montreal} Amerikos konti
nente televiziniai filmai pasie
kė anksčiausia. Iš Londono 
sprausminiai lėktuvai falmus 
vežė pagal tą, kaip juos spėjo 
nufotografuoti. Per 5 valan
das filmai jau buvo rodomi 
Montrealy, o iš čia jie buvo nu 
gabenti jau į Jungtines Valsty
bes. Susidomėjimas karūnavi 
mo filmais buvo didelis. Bet 
tą susidomėjimą greit nustel
bė

ŽINIOS APIE KORĖJOJE 
UŽSIMEZGANČIĄ TAIKĄ.

Pirmadienį tikrai jau pasira
šytas susitarimas, kad karo be 
laisviai bus repatrijuoti tiktai 
savanoriškai. Kas nesutiks 
grįžti į komunizmo „rojų“, ga
lės pasilikti arba pietinėje Ko
rėjoje arba gaus kitur prieglau 
dos teisę. Tam tikslųį per mė
nesį laiko komisija, kurią suda 
ro Indijos, Švedijos, Šveicari
jos, Čekoslovakijos ir Lenkijos 
atstovai, turės apklausinėti 
kiekvieną karo belaisvį, neda
rant jokio spaudimo, kad suži
notų jo nusistatymą, o po 3 mė 
nėšių visi nenorintieji grįžti tų 
rėš pereiti į civilį stovį.

Ši žinia, galima sakyti, nu
stelbė visas kitas, nes ligšiol 
šio susitarimo kliūtis buvo vie
na iš didžiausių, kuri trukdė ei 
ti prie Korėjos karo paliaubų. 
Pašalinus šią kliūtį,

TIKIMASI, KAD NETRU. 
KUS SEKS KORĖJOJE 

TAIKA,
To ypač pageidauja Anglija, 

kurios spaudimu Amerika su
tiko nusileisti dėl tūlų detalių, 
kaip komisijos sudarymo ir kt.

Tiesa, Korėjos karo vadas, 
gen. Keler pareiškė, kad net pa 
haubų pasirašomas dar nereiš
kia Korėjos taikos, nes taika 
tiktai tada galėsianti būti, kai 
bus išspręsti politiniai klausi
mai. Ligtol JTO kariuomenė 
tebeliks Korėjoje.

Vis dėlto, norima padaryti 
taiką. Atrodo, kad komunistai 
dvejus metus nesutikę su lais
vu karo belaisvių apsisprendi
mu, dabar su tuo sutikę lyg ir 
linksta į taiką. Matyt,, 

MASKVAI REIKIA ATSI- 
KVĖPTI IR PASIRUOŠTI

NAUJAM PUOLIMUI, 
kai šis, jos pradėtasis prieš tre 
jus metus nepasisekė.

Tačiau didelis nepasitenki
nimas pietinėje Korėjoje ir ne 
mažesnis Vjetname ir kitose 
vietose, kurioms gresia padidin 
tas komunistų agresijos pavo
jus. Indokinijos valstybės, Bur 
ma, Malajai, sudarius taiką Ko 
rejoje, tikisi padidinto komųnis 
t ųpuolimo, nes jie atsipalaiduo 
ja nuo Korėjos karo. Spėlioja
ma, kad komunistai yra apskai 
čiavę, jog jiems yra praktiškiau 
Korėjoje baigti karas, nes jis 
nesėkmingas, mesti jėgas į In
dokiniją, kur numatomas daug 
didesnis pasisekimas. Be to, 
komunistaai tokiu būdu laimi 
labai daug savo jėgų visam pa 
šauliui.

Nenuostabu, kad pietinę Ko
rėją rado būtina raminti JAV 
prezidentas 
EIZENHOWERIS, PARA

ŠES LAIŠKĄ KORĖJOS
PREZIDENTUI

Korėja prie taikos artėja
ATSTOVAI AMERIKOS VALSTYBĖSDEPARTAMENTE BANDO VYSTYTI SEN. KERSTE- 

KARALIENĖS ELZBIETOS KARŪNAVI-MO IŠKILMĖS LONDONE. KORĖJOJE KARAS GALI 
TAIKA. SUSIRŪPINIMAS ŠALYSE, KURIOMS GRĘSIA KOMUNIZMO AGRESIJOS PAVOJUS.

Malenkovo valdžios prisipažini 
mą, Rusijoe į kalėjimus sodina 
mi žmonės pagal suklastotus, 
jėga išgautus, parodymus bei 
prisipažinimus. Taip buvo pa 
daryta su Maskvos gydytojais. 
Todėl Berija klausiamas, koki 
gi yra sovietiniai teismai, kurie 
tai leidžia daryti? Ir kuo gali 
ma pateisinti katorginio darbo 
stovyklas? Gal Berija sutiktų 
įsileisti iš užsienių žmonių, ku 
ne galėtų ištirti gyvenimo ir 
darbo sąlygaas tose stovyklo
se?

Vis dėlto praėjusi savaitė įė 
jo į naujų neramumų ir naujų 
netikrumų laikotarpį. Visoje 
žmonijoje susirūpinimas, kad 
Korėjos taika neatneštų naujų, 
dar diesnių ir, galimas dalykas, 
baisenių įvykių. Teks netikru 
ino žaismas gali žmonijai bran 
giai kainuoti. Kol kas Korejo 
je vyksta dideli mūšiai. Siekia 
ma atkovoti naujas pozicijas, 
nes siena, jeigu bus taika, pa
siliks ten, kur ji bus fronto nu
statyta.

— Komunistų valdomoje 
Vokietijoje atnaujintos Hitle
rio praktikuotos ir Rusijoje da 
bar praktikuojamos darbo kuo 
pos.

— Bidault rūpinasi sudary
ta’Pi ancūzijos min. kabinetą.

ALT gen. sekr. dr. P. Grigai
tis ir LAIC atstovė p_. Kižytė, 
Departamente dar lankysis kol 
susitars dėl visų reikalų. Tai 
yra labai svarbus sumanymas, 
kurio pravedimas būtų dar svar 
besnis ir reikšmingesnis.

Šia prasme labai svarbus, 
duotas per radiją ir televiziją, 
buvo
PREZIDENTO EISENHO- 

WERIO PASISAKYMAS 
UŽSIENIO POLITIKOS 

KLAUSIMAIS.
Pabrėžtina, kad Eiesnhowe 

ris patikrino, jog „antro Miun 
cheno Amerika neleis“. Todėl, 
galima spėti, kad Churchillio 
siūlomojo antrojo Locarno 
taip pat nebus, nors Anglija ir 
labai yra į tai linkusi. Eisen- 
howeriui į talką atėjo ir JAV 
senatas, nutaręs komunistinės 
Kinijos atstovo į JTO neįsileis 
ti.

Kai Churchillis gavo komu
nistų padėkos laiškus, Berija 
gavo užklausimus iš antikomu
nistinės organizacijos, kuri ko 
voja su priverstinojo darbo sto 
vykiomis. Laiškas įteiktas pa
čiam Berijai.
LAIŠKAS RUSIJOS „SAU

GUMO“ MINISTERIUI 
konstatuoja, kad pagal oficiali)

SyngmanRhee. Jis įtikinėja 
Rhee, kad Korėjos vienybė 
bus siekiama taikingu būdu. . . 
Tuo, žinoma, niekas netiki. Šia 
prasme laikoma, kad JTO, ku 
rių tarpe JAV pirmauja, karą 
Korėjoje bus prailaimėjusios. 
Tiesa, Maskvos suplanuotoji 
agresija nepasiekė — sovietai 
pietinės Korėjos nesugebėjo 
pagrobti, net truputį prarado 
ir turėtos teritorijos, bet šio 
karo JTO taip pat nelaimėjo, 
nes šiaurinė ir pietinė Korėja 
lieka nesujungtos, o karui iš
leista ir daug pinigų ir paklota 
nemaža gyvybių. Tuo tarpu vii 
tis sujungti padalintą Korėją, 
sudarius taiką, visai jau laidoja 
ma.

Šie faktai leidžia spėti, kad 
MASKVA GYVENĄ NEMA 

ŽUS SUNKUMUS.
Atrodo, visai tikras dalykas, 

kad Maskva dabar kaip tiktai 
eitų į dar didesnes nuolaidas, 
jeigu būtų rimtai susirūpinta 
palaužti jos agresiją.

Visa tai matydami, 
KOMUNISTAI DEDA VI

SAS PASTANGAS SUVESTI 
„KETURIUS 

DIDŽIUOSIUS“,
Net ir Kanados komunistai 

pasiuntė sveikinimus didžiau
siam buržujui ir imperialistui, 
kaip jie vadina Churchillį, ir 
prašo jį dėti pastangų suvesti 
į derybas Eisenhowerį su Ma- 
lenkovu. Komunistai be galo 
dėkingi Churchilliui, kad jis ta, kad pasėkoje 
palaiko šį reikalavimą. Chur
chillis komunistams iš didžiau 
šio priešo pasidarė didžiausiu 
draugu.,.

SUSITIKIMAS BERMU
DUOSE TAPO DIDŽIAU.

ŠIA POLITINE 
AKTUALIJA, 

kuria daugiausia rūpinasi ko
munistai, Spėjama, kad viso 
pasaulio komunistai yra gavę 
iš Maskvos direktyvų varyti ak 
ciją už „taiką", kurį Maskvai 
leistų tvarkyti savo vidaus rei
kalus, Matyt, yra gyvas ir di
delis reikalas. Maskva' jau son 
kiai išlaiko žmonių nepasiten
kinimą, O Čekoslovakijoje dar 
bo žmonės — darbininkai ir 
ūkininkai—perėjo į atvirą pa 
sipriešinimą. Valiutos nuver
tinimas ir darbo žmonių apiplė 
Šimas perpildė nepasitenkinimo 
taurę ir 

ČEKOSLOVAKIJOJ VYKS
TA PASIPRIEŠINIMO DE

MONSTRACIJOS.
Ypatingai jos dielės Prahoje, 
Brno, Moravska Ostrava ir 
Pilzene, Ten nepasitenkinimas 
tiek didelis, kad įvyko susirėmi 
mų su policija, kuri paleido į 
darbą šaunamus ginklus. Visi 
šie faktai verčia Maskvą jieš- 
koti „taikos", tokios taikos, ku 
ri leistų jai sustiprinti krinkan 
tį diktatūrinį režimą.

Ne veltui pabėgę iš Rusijos 
karininkai teigia, kad dabar Rų 
siją lengviausią būtų priversti 
paklusti taikai ir baigti dikta
tūrinį režimą,

Tartum j tą mintį, senato
riui Kerstenui įteikus JAV 
Kongresui pasiūlymą^

IŠTIRTI PABALTIJO 
OKUPACIJOS FAKTUS,

Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
kitų Pabaltijo valstybių atsto
vų delegacija lankėsi Valstybės 
departamente ir tarėsi, kaip tą 
sumanymą įgyvendinti. Pabal 
tiečių delegacija buvo priimta 
specialistų ir išklausyti jos pa
sisakymai. Delegacija, kurio
je iš lietuvių pusės dalyvavo

KARO NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO KLAUSIMAS 
LIETUVAI.

Jau buvo spaudoje pastebė- 
j: susitarimo 

tarp Vakarų Vokietijos Vyriau 
sybės Bonnoje iš vienos pusės, 
ii Amerikos, Anglijos ir Pran 
cūzijos vyriausybių iš kitos, — 
kurios čia veikė Alijantų var
du, buvo susitartą dėl prieška
rinių skolų atlyginimo Vokieti
jos kreditoriams. Greta tų 
prieškarinių Vokietijos įsiparei 
gojimų jos kaimynams buvo 
spaudoje taipgi paminėta ir ant 
rojo pasaulinio karo nuostolių 
klausimas. Dabar jau yra ši 
problema tiek paaiškėjusi, kad 
jokio susitarimo karo nuosto
lių atveju nėra padaryta bend
rai ir kiek tai liečia Lietuvą. 
Pretenzijas dėl karo nuostolių 
valdžiai ir būtų gavęs pažymė- 
ma kelti, Lietuvos oficialios įs
taigos užsienyje rezervuoja tei 
sę Lietuvos Vyriausybei tą 
klausimą iškelti ateityje.

Išimties keliu, jei kas iš Lie 
tuvos piliečių arba kuris komi-

tetas būtų galėjęs pareikšti pre 
tenzijų Vokietijos okupacinei 
valdžiai ir būt ųgavęs pažymė
jimą, kad pretenzija būtų įteik 
ta, tai remdamosi tais doku
mentais pilietis gal ir galėtų sa 
vo pretenziją, pats savo atsako 
mybe, kelti dabar, nelaukiant 
išlaisvintos Lietuvos Vyriausy
bės akcijos. Bendrai, dabar ten 
ka pabrėžti, kad jei karo apys- 
tovose sužalotas ar sunaikintas 
Lietuvos piliečio turtas yra bu 
vęs pačioje Lietuvoje, tai kėli 
mas pretenzijos dėl tokio tur
to negalėtų būti sėkmingas 
ypač dėl to, kad nebūtų gali
ma nuostolius patikrinti kol 
Lietuva tebėra sovietų okupa
cijoje. Jei turtas yra ar yra 
buvęs pačioje Vokietijoje, ypač 
vakarinėje zonoje, tai tokia pre 
tenzija atrodytų realesnė, nors 
čia sprendžiamoji galia priklau
sytu Vokietijos įstaigoms.

L. P. Ž.

Nepraleistos rezoliucijos
ALENA DEVENIENĖ PUIKIAI ATSTOVAVO KANA 

DOS LIETUVES WASHINGTONE.
Tarp geg. 23 ir birž. 1 d. 

Washingtone įvyko General 
Federation of Womens Clubs 
kongresas, į kurį buvo suva
žiavusios Amerikos, Kanados, 
Pietų Amerikos ir kelios atsto
vės iš Europos. Kadangi Ka
dangi Kanados lietuvės per 
Pabaltijo Moterų Sąjungą pri
klauso šiai organizacijai ir tu
rėjo teisę pasiųsti tris delega-

tęs, tai jos, negalėdamos atvyk 
ti pačios, įgaliojo žinomą mū
sų visuemenininkę Aleną Deve 
nienę jas tame Kongrese ats
tovauti.

P. Devenienė patyrusi, kad 
jau kelinti metai Kongrese pra 
eina rezoliucija be jokio pasi
priešinimo iš jokios pusės ir iš 
niekur nėra jokio raštiško pro
testo, ji nutarė pasipriešinti 
viešai pilnoje Kongreso sesi
joje, kur delegatės gauna bal
są. Toji rezoliucija reikalavo 
rekomenduoti Amerikos Kong 
resui įstatymą, pagal kurį, vi
si naujai atvažiavę imigrantai, 
jeigu laike penkių metų netam 
pa piliečiais, turi būti depor
tuoti į tą kraštą, iš kur yra ki
lę. P. Devenienė patyrė, kad 
ši rezoliucija įsigalios, jei nie
kas nepasipriešins, kaip ligšiol 
kad buvo. Ši rezoliucija palies 
tų tūkstančius seniau ir dabar 
atvykusių ateivių, kurie dėl se 
natvės negali išmokti kalbos, 
krašto įstatymų ir dėlto negali 
tapti piliečiais. Dėl to jie nu
stotų kad ir mažiausio turto, 
atsižadįję pilietybės ir, svar
biausia, jie turėtų pilietybę pri 
imti po prievarta — grąsinimu 
būti grąžintais pas komunis
tus.

Atrodė, kad ir ši rezoliucija 
praeis, kada visos atstovės pa 
sisakė yes. Paklausus, kas 
prieš šią rezoliuciją, pirminin 
kaujanti jau kėlė'kūjelį suduo
ti, kad priimta, tik staiga atsi
stojo A. Devenienė ir sako:

— Aš esu prieš. — Ir ji pa 
davė viršminėtus motyvus la
bai karštoj kalboj, kuri rado 
daug simpatijos. Po jos atsi
stojo norvegė, kuri taip pat pa
sisakė prieš. Po to p. Lt Bie- 
liukienė, Vokietijos Pabaltijo 
Moterų Tarybos delegatė, pa
skaitė, kad Amerikai irgi yra 
naudinga turėti, politiniais su 
metimais, kitų kraštų piliečių, 
kurie dirbtų išlaisvinimui. 
Salėje pradėta šaukti, ypač 
kai p. Devenienė pasakė, kad 
tuo būdu, mes ne iš pagarbos 
ir meilės priimsime naujus pi
liečius, bet jie jais taps baimės 
persekiojami — būti grąžin
tais pas komunistus, nuo kurių 
pabėgo. Bet tie šauksmai bu
vo tų, kurios raudonai atsiduo 
da. Rezoliucija buvo balsuoja
ma net du kartus. Visdėlto 
dviem trečdaliais balsų ji bu
vo atmesta.

Vėliau su pataisomis, kad 
neverstų grįžti dėl amžiaus ir 
politinių priežasčių, pagal A. 
Devenienės pataisymus ir pa
siūlymus rezoliucija buvo vien 
balsiai priimta.

Buvo įnešta ir nauja rezoliu 
cija, dėl imigracijos į Ameriką 
naujų ateivių. Ši rezoliucija, 
jeigu ji būtų patiekta taip, kaip 
prezidentas Eisenhoweris paša 
kė, būtent, kad padėtų tiems, 
kurie veda tą pačią kovą su ko 
munizmu ir kurie ištrūksta iš 
už geležinės uždangos, kad tie 
žmonės turėtų prieglaudą ir 
Amerikoj, A. Devenienė ir čia 
paėmė balsą. Bet kadangi re- 
zoliucija buvo netinkamai pa
tiekta ir nebuvo Amerikos lie
tuvaičių patiektos iš anksčiau 
jokios šiuo klausimu rezoliuci
jos, taij i buvo atmesta, tik ke 
tūriais balsais prieš. Tuo bū
du kongresas pasisakė prieš 
įsileidimą r^ujų ateivių. La
bai plačiai Amerikos spauda 
šį įvykį aprašė.

Kanados lietuvės labai gerai 
padarė, kad ^parinko tokią de
legatę, kuri iškėlė šiuos svar
bius klausimus, apie kuriuos 
mūsų ankstyvesnės delegatės 
nieko nebuvo net mūsų visuo 
menei pranešusios. Jūsų kor.

KLB ŠIETIMO KOMISIJOS 
INFORMACIJA NR. 10.
Vasaros stovyklų reikalu.
1. Paskutiniam K-jos posė

dy paskirti stovyklos vadovai: 
Vyr. vadovė—St. Prapuoleny 
tė, kuri kartu bus ir mergaičių 
stovyklos, Berniukų — J. Pa
žėra, kuris kartu bus ir skautų 
grupės, Dvasios ir meno reika
lų — kun. B. Pacevičius. Skau 
čių grupės ir stovyklos vado
vės padėjėja — B. Grigaitytė, 
Sveikatos ir sanitarijos reika
lų — dr. Norvaišienė, vaikų li
gų gydytoja, Maitinimo — Iz. 
Matusevičiūtė, kuri tam reika
lui pasikvies dar kelias ponias. 
Ūkio ir finansų—J. Mikšys. Pa 
talpų ir palapinių reikalus tvar 
kys — V. Matulaitis.

2. Šiuo metu į stovyklą yra 
jau užsirašę 141 stovyklauto
jas. Tėvams pageidaujant, sto 
vyklauti galės jaunimas iki 15 
metų imtinai. Dar bus galima 
įsiregistruoti iki birželio 13 
dienos. Primenama, kad regis 
truojantis būtinai reikia įmo
kėti 2dol. mokesčio. Užsire
gistravusieji, bet to mokesčio 
nesumokėję, neskaitomi regis
truotais.

3. Tikslus sąrašas daiktų, 
kuriuos stovyklautojai privalo 
atsivežti, bus paskelbtas se
kančioje informacijoje. Taip 
pat bus paskelbta stovyklos die 
nos programa ir maitinimas.

.4 Liepos 12 dieną, sekma
dienį, įvyks didelė vaikų šven
tė. Kitos organizacijos prašo
mos tą dieną gegužinių nedary
ti.

5. Mokestis už stovyklavimą 
vienam asmeniui už dvi savai
tes galutinai nustatytas 18 dol. 
(įskaitant 2 dol., sumokėtus įsi 
registruojant), kuriuos reikės 
sumokėti į stovyklą atvykus.

Pažymėjimų reikalu.
Švietimo Komisija siūlo mo 

kykloms įsigyti pažymėji
mams antspauduoti antspau
dus su Vytim. Tokių antspau 
dų galima užsiakyti per komi 
siją. Kaina 8 dol. Užsakant 
nurodyti mokyklos pavadinimą 
ir vietovę.

Dar kartą kreipiamės!
Vasaros stovyklai dar trūks 

ta dviejų vyrų ir dviejų mote
rų ar panelių. Dar kartą krei
piamės j gerb. tautiečius prašy 
darni mums padėti, sutinkant 
praleisti stovykloje bent savai 
tę. Atsiliepimo lauksime tele
fonais: Toronte A. Rinkūnas, 
LL 9397, Hamiltone St. Pra- 
puolenytė, 8-2378.

KLB Švietimo Komisija.
„Liaudies“ valstybės gynėjas 

klauso išpažinčių
Neseniai paaiškėjo, kad Aulės 
kalėjime sėdįs kalinys prašėsi 
katalikų dvasininko išpažinties. 
Jo pageidavimas patenkintas. 
SĖD partijai priklausąs „liau
dies" valstybės gynėjas Wal
ter Seifert apsivilko dvasiškio 
sutana, pasivogė stulė ir išklau 
sė kalinio išpažintį. _ Po išpa
žinties patirta, pranešė Chem 
nitzo (dabar Kari Maųx Stadt) 
iajono valstybės gynybai. 
„Liaudies“ v. gynėjas paaugš-

20.000 KALINIŲ KALĖJI MAS PO ŽEME
Toliau atbėgęs architektas 

pasakoja ,kad SSD šefas Zais- 
ser Berlyne,, apačioj savo įstai 
gos, jau turi įrengęs kaliniams 
vienutes. Viršuj vienučių iš
taigingas šefo poilsiui kamba
rys o žaliais kokliais išklotom 
sienom speciali maudyklė.

Pirmame rūsio augšte yra 
specialios patalpos tardymams, 
o šalia jų — taip vadinami agen 
tų kambariai. Pastaruose įreng 
ta magnetofono juostelės, taip 
kad tardymo metu visa užrašo 
ma.

EVANGELIKŲ LIUTERIO 
NIŲ SINODAS KANADOJ 
St. John's Church, Waterloo,

1953. VI. 9 — 12 dd.
Sinode Waterloo mieste da

lyvauja 150 kunigų ir pasaulie 
čių atstovų iš Kanados. Jame 
dalyvauja ir lietuvių parapijos 
organizatorius Dr. M. Kavo
lis. Radio stotis CKCR 5,15 
—5,30 siųs sinodo transliaciją.

K.
— De Gaul paleido savo par

tiją, nes ji neteko pasitikėjimo, tintas už tai pareigose.

Sovietų zonos valst. saugu
mo ministerija (SSD) ruošiasi 
netoli Naubranderburgo milži 
niško kalėjimo požemyje staty 
bai. Viso ten numatyta su
grūsti 20.000 žmonių. Tai pra 
nešė prieš pat Sekmines į Vak. 
Berlyną atbėgęs architek. Alf 
red Kalk, ikišiol pastatęs „si- 
cherheitsdienstui“ ministeriją 
ir vadovavęs saug-mo tarnybos 
siaptąjąm statybos planui. 
Jam atsisakius kalėjimą statyti, 
jį atleido iš tarnybos ir prade 
jo persekioti.

Visas požeminio kalėjimo 
vienutės yra sovietinio pavyz
džio ir bus statomos 2-m augš 
tais. Virš kalėjimo numatyta 
nieku dėti, dėl akių, adminis
traciniai pastatai. Šiemet sie
kiama pastatyti 6.000 vienučių. 
Architektas sako, kad SSD kas 
met „saugumo pastatams" iš
leidžia 500 mil. markių. Vi
soms statyboms, ypač pajūrio 
stiprinimo, kareivinėms ir kalė 
jimams, statybos medžiagų ne 
stinga, nors kitur to didžiausia 
stoka.
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Gėdingo smurto 
sukaktuvės

PIRMAS ŽINGSNIS KANADOJE.
Laiko nebedaug, iki birželio 

24 d. turime gauti pinigus, o 
iki liepos 1 d. turime cukrų iš 
siųsti, nes po liepos ld„ be
veik jau tikra, nebebus galima 
gauti neapmokamo transpor
to ir nebeapsimokės siųsti, o 
kad ta neapmokamo transporto 
galimybė gali liepos 1 d. nu
trūkti, neseniai sužinojom.

Todėl prašome visus lietu
vius skirti savo aukas per sa
vo kolonijos Š. Fondo apyl. ko
mitetus, o jei jų dar nėra, tai 
per K. L. B. apyl. valdybas, o 
kur nei vieno, nei antro dar nė 
ra, kur mažais būreliais Kana 
doje išsimėtę, arba kam nepa
siseks prieiti prie kolonijos ko 
mitetų, siųsti aukas čekiais ar 
„money order“ tiesiog Š. Fon

Tai yra birželio 14 dienos 
1941 metų Maskvos valdžios 
įvykdyto genocidinio smurto 
Pabaltijy jau 12os sukaktuvės.

Imperialistinis Rusijos smur 
tas prieš tris Pabaltijo valsty
bes buvo įvykdytas 1940 metų 
birželio 15 dieną — trys Pabal 
tijo valstybės — Lietuva, Lat
vija ir Estija — sovietų kariuo 
menės buvo užimtos.

Lygiai po metų okupantai, 
susiorientavę, kad Pabaltijo 
valstybių tautos nieku būdu ne 
sutinka vergauti smurtinin
kams ir visomis priemonėmis 
jų smurto veiksmams priešina 
si, — įvykdė antrą smurtą, nu 
kreiptą šį kartą jau prieš Pa
baltijo valstybių tautas, prieš 
ramius šių valstybių gyvento
jus

Tą pačią dieną visose Pabal
tijo valstybėse buvo įvykdytas 
tas pat smurtas, tuo pačiu me
todu ir ta pačia tvarka. Taigi, 
ir genocidinis Rusijos smurtas, 
kaip ir šių valstybių okupaci
jos smurtas, buvo įvykdytas or 
ganizuotai, iš anksto jam pasi
ruošus.

Šis, genocidinis, smurtas bu 
vo vykdomas klastingu, „komu 
nistiškai rafinuotu“ būdu: ofi
cialiai tą smurtą vykdė „pa
čios“ taip pat klastingai suda
rytų „respublikų“ „valdžios“.

Karštą biržėlio naktį visą 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo vals 
tybes nusiaubė iš anksto iš Ru 
sijos gilumos atvežtoji „sau
gumo“ kariuomenė, vadinamo
ji NKVD. Jos į Pabaltijo vals 
tybes buvo atvežti ištisi pul
kai. Tai carinės Rusijos pavyz 
džiu sudarytoji žandarmerija, 
vadinamieji „raudonsiūliai“. 
Jie tokie buvo prie caro Nika- 
lovaus antrojo, jie tokie ir po 
22 metų prie Stalino - Džuga- 
švilio, užplūdo Lietuvą — tie 
patys raudonsiūliai. Tiktai 
daug skaitlingesni ir daug žiau 
resni, anot komunistų termino 
logijos — apvalyti nuo buržu
azinių prietarų“ — šiokio to
kia žmoniškumo, kuris iš vaka 
rų nors ir nedideliu laipsniu, 
bet vis dėlto buvo prasiskver
bęs į carinę, kad ir „supuvu
sią“ Rusiją. Stalino raudonsiū 
liai buvo visiškai „apvalyti" 
nuo bet kokių žmoniškumo-hu 
maniškumo žymių. Tą geno
cidą vykdė tikrai gaujos 
išdresiruotų budelių.

Genocidas buvo vykdomas 
tokiu būdu, kad visiems, be jo
kių išimčių, žmonėms būtų įva 
ryta baimė ir sukeltas siaubas: 
gaudė ir vežė ne tiktai buvu
sius valdžioje, ar kariuomenė 
je, ar valdančioje partijoje bu
vusius žmones, bet gaudė ir ve 
žė visus, kas tiktai pateko į 
rankas: ūkininkus, valdinin
kus, tarnautojus, darbininkus 
ir net komunistus bei komunis 
tams nuoširdžiai talkinusiu. 
Taip buvo daroma todėl, kad 
visi, visokių sluogsnių ir viso
kių įsitikinimų žmonės netek
tų bet kokio pasitikėjimo ir 
kiekvieną minutę būtų netikri, 
kad sekančia jie gali būti jau 
išvežti.

Birželio 13—15 dienų geno
cidinės žmonių gaudynės vyko 
karštomis naktimis ir dar karš 
tesnėmis dienomis. Dėl to iš
vežimų siaubas buvo dar bai
sesnis, nes žmonės troško ir ai 
po sukimšti į sunkvežimius ir 
po to į sausakimšai prikimštus 
prekinius vagonus, kurie buvo 
laikomi uždaryti, neduodant 
žmonėms ne tiktai maisto ir 
vandens, bet ir gryno oro.

Visa šita reikia pasakyti 
ypač tiems žmonėms, kurie vi
sų tų baisumų nematė.

Tefsivaizduoja kiekvienas, 
kad į prekinius vagonus buvo 
sukimštos masės žmonių, kurių 
tarpe buvo ir senų, ligonių, ku 
rie nei patys negalėjo paeiti, 
ir buvo naujagimių, kurių mo
tinos dar nespėjo nei kelių die
nų atsigauti po gimdymo.

Ir tokitį faktų akivaizdoje,— 
kokie beširdžiai ir kokie nežmo 
niški yra tie, kurie dar gali gin 
ti ir teisinti komunistus - smur 
tininkus okupantus.

Kuo gi jie skiriasi nuo cari
nio okupanto — gal savo žiau 
umu ir nežmoniškumu? Ar už 

tą juos Amerikos komunistai 
— Bimbos, ■ Mizaros, Andru
liui, Jonikai ir Kanados komu 
nistai — Ylos, Kilikevičiai ir 
Grinkūs teisina ir gina?

Juk smurtas yra smurtas, ne 
žiūrint to, ar jį vykdė caras - 
žandaras, ar diktatorius Stali
nas.

Nei mes, nei visa humanisti
nė žmonija niekad neužmirši
me šio baisaus ir nežmoniško 
smurto, neteisybės ir neteisėtu 
mo!

Su džiaugsmu ištrūkę dau
guma mūsų lietuvių iš skur
daus gyvenimo Vokietijos sto
vyklose, Kanadoje ilgai neturė 
jome organizuoto plačiu mastu 
šelpimo ten likusių dar dides
niame skurde tautiečių. Bet 
štai jau įsikūrė ir Kanadoje pa 
naši, kaip U. S. A. BALF, or
ganizacija — Šalpos Fondas, 
kuris pirmam savo žingsniui 
pasiryžo surinkti 1000 dol. ir 
už tą sumą pasiųsti iš U. S. A., 
nekaštuojant transportui, apie 
13.000 sv. cukraus. 1000 dol. 
yra minimalinė suma gauti ne
mokamą transportą ir cukrui 
papiginimą. Cukrų Š. Fondas 
pasirinko dėl to, kad neseniai 
BALF pasiuntė taukų, o tik 
du dalykai apsimoka į Vokieti
ją siųsti, yra brangesni negu do C. komitetui adresu: 202 
čia. Vokietijoj cukraus svaras 
16 c., o čia gausim pigiau ne
gu už 8 et. Taigi pasiuntus 
mums už 1000 dol. cukraus, 
ten ta suma padvigubės.

Š. Fondo C. Komitetas nese
niai išsiuntinėjo Š. Fondo apyl. 
komitetams, kur yra lietuviai 
susiorganizavę į K. L. Bendruo 
menę, aplinkraštį, raginantį, 
tarp kitko, surinkti tą 1000 
dol. Todėl prašome visus lie
tuvius ta proga skirti savo da 

badaujančiam broliui.

pošvariam

| VYKSTANČIŲ JŲ ATOSTOGOMS BEI PRAVA, 
| ŽIUOJANČIŲJŲ PRO NIAGARA FALLS, ONT.

DĖMESIUI !
Išnuomojami kambariai dienai arba savaitei — pagal 
susitarimą. Kreiptis pas Ve r. Mačikūnienę, 
2197 Pine Grove Ave., Niagara Falls, Ont. Ph.: 4849-R 
Pasilaikykite šį adresą, jeigu atostogas galvojate pra

leisti prie Niagaros kroklių!
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St. Clarens Avė., Toronto.
Taip pat kviečiame ir visas 

lietuviškas organizacijas prie 
šio tikrai bendruomeniško ir 
kilnaus savo vargstančių tautie 
čių paramos darbo savo įnašu 
prisidėti.

Kanados lietuviai! Išlaikyki 
me pirmą bandymą, kurį U. S. 
A. lietuviai jau seniai prakti
kuoja !

K. L. B. Š. Fondo C. 
Komitetas.

Veda sktn. inž. J. Bulota 
LIETUVĖS SKAUTĖS f JU BILIEJINJ SASKRYDI-STO 

NIAGAROS!
džiausią šviesą, kad parodytų 
skautiškajam jaunimui aiškiau 
sį kebą — Namo!

O Niagara, kad tu būtum Ne 
munas, kurio pakrantėse išaug 
tų palapinių miestas. Niekam 
nereiktų trimitu šaukti lietu
viško jaunimo. . . Jis tamsiau
sioj nakty atrastų kelią į tą pa

Mielus prietelius
p-lę A. JAKUBAUSKAITĘ

p. P. RUTKAUSKĄ
bei

p-Ię V. D. DANILIAUSKAITĘ

p. L. STANKEVIČIŲ,
sukūrus šaunius lietuviškus židinius, 

sveikina ir skaidrios ateities linki
D. N. Baltrukonis.

VYKLĄ PRIE
Gražu prie Niagaros, gražu!
Ten turėtų kiekvienas pabūt 

ir pakilt savo dvasia. Ką ir be 
kalbėti apie skautę, kuri yra 
gamtos mylėtoja. Jos širdis bū 
tų pilna šio nepaprasto gamtos 
grožio, jėgos ir stebuklo.

O mums lietuvėms, visoms 
vyresniojo amžiaus skautėms, 
reta proga susitikti ir pastoj lapanių miestą, 
vyklauti ant Niagaros upės 
kranto. Ir tikrai mes susitiksi 
me! Ten susirinks Amerikos, 
Kanados net ir tolimosios Kali 
fornijos sesės. Argi Tu, sese, 
nenorėsi paspausti seseriškai 
rankas ir pasiklausyti milžiniš 
ko Niagaros krioklio ūžimo? 
Argi lietuvė skautė, Dainavos 
šalies dukra, nenorės, kad Nia
garos vandenys, susitikę Atlan 
teBaltijos vandenis,šnabždėtų, 
kalbėtų ir šauktų, kad ten prie 
Niagaros stovyklauja Lietuvos 
Atžalynas ir galingai skamba 
jų lietuviška daina.

O Lietuvos Atžalyne, skau
tiškasis jaunime, skubėk į tą 
Jubiliejinį sąskrydį - stovyklą. 
Ten Tavęs laukia graži gamta, 
šimtai skautiškų širdžių ir lie
tuviškos stovyklos dvasia. Ten 
tu, Jaunasis Atžalyne, sustip
rėsi Lietuvai.

Ir tegul neš, Niagaros van
denys Baltijai žinią, kad skau- 

, tės per Dvasios Vadovo pašne 
, kesius, per tautinį auklėjimą, 

per skautišką ideologiją, prak
tiškus darbus, sueigas ir gra
žius bei turiningus laužus, ei
na tikruoju keliu, o jiems švie
čia: Dievui, Tėvynei, Artimui! 
— š vi tūry s.

Ir verks Baltija iš džiaugs
mo ir duos savo švituriams di-

Tad ir dabar galvok, kad va 
žiuoji į Jubilejinį Sąskrydį ant 
Nemuno kranto. Dirbk, jieš- 
kok kelių ir rask lietuviškus 
sparnus ir lietuvišką jėgą, ku
ri Tave nuneštų iki Niagaros, 
o mintis — iki Nemuno.
psktn. Genė Modestavičienė. 
Jubilėjinio Sąskrydžio - Sto

vyklos vadovybės vardu.
SKAUTŲ VASAROS 

STOVYKLA.
Šių metų Montrealio Skautų 

Tunto stovykla įvyks Lauren- 
tian kalnuose nuo liepos mėn. 
25 d. iki rugpjūčio 2 d. Stovyk 
loję gali dalyvauti kiekvienas 
vilkiukas, skautas, jurų skau
tas ir skautas vytis, taipgi ir 
nesąs skautu, tačiau tarp 8 ir 
16 metų amžiaus.

Stovyklos mokestis sumoje 
10,00 dol. privalo būti įmokė
tas iki liepos mėn. 5 d. Esant 
šeimoje dauigau negu vienam 
stovyklautojui, mokestis suma
žinamas iki 7,50 dol. asmeniui.

Verdun'e užsiregistruoti ga 
Įima pas s. v. vyr. skilt. J. Ra
manauską, 662-2nd Avė, 
telef. :YO 0934 ir Rosemount’ 
e — pas s. v. skilt. V.'T’iečaitį, 
5785 — 12th Ave, telef.: RA2 
—4449.

psktn. St. Naginionis, 
Tuntininkas.

PRANEŠIMAS VISIEMS LIETUVIAMS, 
lingiau dalyvauti iš vietos, ir 
apylinkių lietuvius.

Windsoro valdžios radiofo
nas, CBE jau kuris laikas šeš
tadieniais gražiais '"atsiliepi
mais anglų kalba ir lietuviška 
muzika, garsina mus ir mūsų 
pavergtos Tėvynės reikalus. 
Padėkai už tai ir kad daugiau 
tokių programų būtų, labai 
kviečiame, o ypač detroitiečius 
parašyti, kad ir labai trumpai 
mūsų radiofonui.

KLB Windsoro Apylinkės 
Valdyba.

Šiais metais birželio 13 ir 14 
dienomis Windsore gyvenanti 
pabaltiečiai, lietuvių iniciaty
va, ruošia birželio įvykių minė 
jimą.

Programa: birželio 13 d. 5—• 
5,30 banga 1550 radijo progra 
ma. Pranešimas anglų kalba 
ir lietuvių, estų ir latvių muzi
ka; birželio 14 d., 12,45 vai. šv. 
Angelo bažnyčioj, 720 Erie, pa 
maldos. Po pamaldų ten pat 
salėj prof. E. Montville paskai 
ta; . - . '

Pakviesta visa miešto admi
nistracija. Kviečiame kuo skait

ORGANIZACINĖ HAMIL
Atkelta iš 9 psl. 

Santykiai su kitom 
organizacijom

Daugiausia bendradarbiau 
tenka su latviais, estais ii

Dalyvaujama
ti 
ukrainiečiais, 
jų šventėse, taip pat kviečia
mi lietuvių šventes bei mi
nėjimus. Kiekvienais metais 
pabaltiečių rengiami bendri 
birželio trėmimų minėjimai. 
Taip pat buvo surengtas ‘vie
nas bendras koncertas.

Lietuvių atstovas įeina į Ca 
nadian National Unity Coun
cil kur dalyvauja atstovai 20- 
ties tautinių grupių. Bend
ruomenė buvo pakviesta 
lyvauti Hamiltone VI. 2. 
rūnavimo parade ir atlikti 
gramą.

Su lietuvių organizacijom 
santykiai yra nuoširdūs, nes 
bendruomenės tikslas yra bū 
ti tarpininku ir vienytoju tarp 
vietos lietuviškų organizacijų. 
Tam tikslui iškilus reikalams 
šaukiami bendruomenės val
dybos ir organizacijų bendri 
posėdžiai.

Šiuo metu Hamiltone vei
kia šios organizacijos: ateiti
ninkai, secialdemokratai, skaa 
tai, kat. moterys, sporto klu
bas Kovas, Dramos Būrelis 
Aukuras, teisininkai, Maž. 
Lietuvos Bičiuliai, choras Rū 
ta, taut, šokių grupė, Tautos 
Fondo ir Šalpos Fondo sky
riai. Buvo įkurti, bet vėliau 
susilikvidavo Liet. Verslinin
kų ir L AS skyriai. Yra stipri 
ir vieninga lietuvių Aušros 
Vartų parapija, kuriai nuo pat 
įsikūrimo vadovauja kun. dr.

da- 
ka- 
pro

TONO LIETUVIŲ VEIKLA 
J. Tadraauskas. Veikia šeš
tadienio vysk. M. Valančiaus 
vardo mokykla, vedama mok. 
J. Mikšio. Anksčiau savo 
veikla pasižymėjo liet, orkest 
ras Aidas.

Žvelgiant ateitin, 
tikime, kad dabartinėse sąly
gose bendruomenės forma ir 
idėja yra tinkamiausia visus 
suburti ir sujungti po vienu 
stogų. Tik reikia daugiau su
sipratimo, gerų norų ir pasi
šventimo. Išrinkta valdyba 
be visuomenės paramos nie
kad nepajėgs darbo tinkamai 
atlikti. Juk kas atliekama, 
tai tik poilsio valandom nuvog 
tom po darbo su nemaža pasi 
aukavimo nugalint kliūtis. Da 
bartinės sąlygos nėra palan
kios idealizmui ir vieton to 
skverbiasi viskam abuojumas. 
Dažnai ir visuomenė tuos 
bančius žiauria kritika 
aštriais žodžiais atbaido, 
nokime, kad kiekviename__
be pasitaiko klaidų, bet tik tas 
neklysta — kas nieko nedir
ba! Sąmoningai klaidos nie
kad nedaromos, ir todėl iš 
kiekvieno laukiama sveikų su 
gestijų, pozityvios kritikos ir 
nuoširdžios paramos visuose 
darbuose. Sujungtom rankom 
daug galima nuveikti, todėl į 
šeštuosius darbo metus žen
giam su tvirtomis viltimis, ti
kėdami, kad visos mūsų pas
tangos ir darbai bus vanikuo- 
ti galutiniu ir vieninteliu visų 
siekimų išsipildymu — Laisva 
ir Nepriklausoma Lietuva!

JI Dl.

dir 
ar 

Ži- 
dar

APIE LIET. ŽURNALISTŲ
Sąjungos pirmininaks V. 

Rastenis sako:
„Žurnalistų Sąjunga ap

imanti visokių pažiūrų spau
dos bendradarbius, buvo Lie
tuvoje, turėtų būt ir dabar pro 
fesinio pobūdžio organizacija. 
Ne tiek p^ofesinio-ekonominio, 
kiek profesinio - moralinio po
būdžio. Moralinis bruožas mū
sų Žurnalistų Sąjungai buvo 
daug daugiau būdingas nei eko 
nominis ir Lietuvoje. Juo lab- 
jau čia jis turi vyrauti, kadan
gi šiose sąlygose dar reikalin
gesnis. Be to, ekonominėj sri
ty mažai tėra ir perspektyvu

SĄJUNGOS UŽDAVINIUS, 
ką nors „išsikovoti“ bei ne
daug tėra ir teisės iš skurstan 
čios lietuviškos spaudos ekono 
minių gėrybių reiaaklauti. . .

Minėtų tikslų mes manome 
siekti glaudžiai santykiaudami 
ir savo tarpe diskutuodami bū 
dus, kaip šiose sąlygose geriau 
šiai išsilaikyti reikiamajame ly
gyje. Juo geresnis bus spau
dos bendradarbių lygis, juo ge 
1 esnė bus ir spauda. Turiu gal 
voje mūsų, lietuviškąją spaudą.
Oji juk taip pat yra viena iš 

svarbiųjų priemonių Lietuvos 
išlaisvinimo’ kavoje.

Komunistiškas objektyvumas...
Kaip tikras imperialistinės 

Rusijos pašliaužinis D. M. Šo 
lumskas, aprašinėdamas Len
kijos padalinimą, visiškai nu
tyli Lietuvą. Lyg jos visai ne 
būtų buvę. . .

Kaipgi rusų pašliaužinis Šo 
lomskas rašys, kad Rusija, Kat 
rinos II-sios laikais su Prūsija 
pasidalino Lietuvą? Juk tai bū" 
tų, tur būt, visai panašu į tai, 
kaip Stalinas su Hitleriu ją da 
linosi 1939 metais? Štai jums 
ir komunistinis objektyvumas 
ir štai jums komunisto drąsa: 
jis bijo net suminėti, kad dali
nantis Lenkiją, drauge rusų su 
prūsais buvo pasidalinta ir 
Lietuva. . .
Jau šeštas mažinimas — Mul 

kinimas ir gražinimas...
tuvos spauda pilna pranešimų 

Sovietinė okupuotosios Lie 
apie džiaugsmo mitingus dėl

to, kad girdi sovietinė komu
nistų valdžia jau šeštą kartą 
sumažino prekių kainas. . .

Atrodytų, kad kai sumažins 
septintą kartą, tai už prekes vi 
sai nieko nereikės mokėti. . .

Iš tikrųjų sovietuose pirki
nių kainos tokios augštos, kad 
darbininkai nieko negali įpirk 
ti, ir tenka skursti, badanti, 
vaikščioti apiplyšusiems. . .

Ar gi ne juokdariai jau šeš
to kainų mažinimo autoriai? 
Juk tie šeši „mažinimai“, tai 
gryniausis žmonių mulkinimas.

Didelis džiaugsmas — 
Lyg katino kniauksmas... 
Apie kainų šeštą sumažinimą 

geriausia komunistų Vilniaus 
„Tiesoje“ 1953 m. balandžio 

2d. Nr. 78 (3061) pasisako 
šeimininkė, kurios pavardės 
„Tiesa“ neskelbia: — „Išlei
dau aš nedaug: viso 25 rub-

liūs (tai dviejų dienų darbinin 
ko uždarbis). Bet bus kas pa
dėti ant stalo mūsų trijų žmo
nių šeimai. Nusipirkau du bal 
tos duonos kepaliukus, pusę 
kilogramo cukraus, ketvirtį ki 
logarmo sviesto (pusę svaro), 
po du šimtus gramų (6 onz.) 
arbatinės dešros ir šachmatinių 
sausainių, pokelį arbatos, citri 
ną, na ir kilogramą makaronų... 
Vien tik už tuos pinigus, ku
riuos mūsų šeima, sumažinus 
kainas, sutaupys, galėsiu kas 
mėnesį nusipirkti produktų ke 
turioms dienoms. . — ’
„džiaugiasi1 ‘pirkėja.

Štai jums ir „džiaugsmas", 
kaip katino kniauksmas. Toks 
kainų sumažinimas, kad. . . per 
visą mėnesį galės 4 dienas pa
valgyti. O kaip ta „draugė“ 
valgys, tai matome iš to, ką 
ji nusipirko. Kainas sumaži
nus, ji galėjo nusipirkti vieną 
limoną, pusė svaro sviesto, sva 
rą cukraus, o dešros tiktai ket
virtį svaro, mėsos ir nebandė 
pirkti...

Argi toks „džiaugsmas“ 
katino kniauksmas?

Bet už tatai
Devyni prakaitai...

Ta pati „Tiesa“ iš Šiaulių ra 
šo: „Konvejerio ceche pasisa
ko brigadininkas drg. Noviko
vas (visur „brigadininkai“ tik 
tai rusai. . .) : — Mes, odinin
kai, šį naują kainų sumažini
mą pažymėsime naujais darbo 
laimėjimais, pirma laiko įvykdy 
sime balandžio mėnesio .užduo 
tį“...

Taigi: kainas sumažino ska

Taip

ne

tikais, o prakaitą spaudžia ki
birais!. . . „Ačiū brangiąja! 
partijai ir Tarybinei vyriausy
bei už tėvišką rūpinimąsi dar
bo žmonių gerove“. . . Kai iš
muš devintas prakaitas, tada 
tėveliui Malenkovui už „rūpi
nimąsi’ sušuksime „ura“!

Amerikoje esą badauja, 
O sovietuose lėbauja. ..

„Tiesos“ 78-me numery ap
rašomas Šiaulių odos fabrike 
„Elnias“ mitingas, kuriame 
draugas Ramoška išpyškino to
kią kalbą:

— Tuo metu, kai kapitalis
tiniame pasaulyje nuolat kyla 
kainos, blogėja darbo žmonių 
pragyvenimo lygis, milionai 
bedarbių JAV, Anglijoje, Pran 
cūzijoje ir kitose kapitalizmo 
šalyse skursta , badauja, mūsų 
šalyje nuolat mažinamos kai
nos, gerėja tarybinės liaudies 
materialinė ir kultūrinė gero
vė. .. Naujas kainų sumažini
mas yra galingas smūgis impe
rialistiniams karo kurstyto
jams ir jų agentūrai — buržu 
aziniams nacionalistams.... “

Mes tai žinome, kaip „ba
dauja“ Amerikos ir Kanados ’ 
žmonės, o sovietijos žmonės 
žino, koks ten „gerbūvis“ ir 
kaip jie lėbauja nusipirkę vie
ną citriną ir 6 unicijas dešros... 
Bet kas įdomu, kad „Tiesa“ iš 
duoda paslaptį: pasirodo, kad 
tuo, ką ji rašo, žmonės netiki. 
Už tai juos „Tiesa“ Romoškos 
lūpomis keikia „buržuaziniais 
nacionalistais...“

Tragikomedija!
Mandrapypkis.
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II.
Vasaros

Šioje žemėje saulėtos dienos 
apsčiai yra paįvairinamos gai
vinančio lietaus ir tai daugiau
siai derliaus augimo sezone, 
taip, kad čia lietaus kiekis skai 
tomas iki 16 colių per sezoną. 
Paprastai čia lyja vieną ar dvi 
dienas ir lietus, kaip taisyklė, 
prasideda nakties metu ir bai
giasi rytą ar kitą vakarą palie 
kant žemę garuojančią šilta 
drėgme ir gaivinančia rasa. Pa 
sitaiko ir liūčių, perkūnų, aud
rų bei krušos, kuri per porą mi 
nučių nušluoja plotus derlin
gų laukų, bet tai reti atsitiki
mai. Pasitaiko ir sausų karštų

Pieno ir medaus kraštas
juo toliau j rytus, juo tas chino 
oko vėjo atšildymas darosi silp 
nesnis, tačiau galima tvirtinti, 
kad yra dar pakankamai šiltas, 
jei net už daug šimtų mylių, 
iki šiaurinės Manitobos dažnai 
žiemos metu jaučiamas atšili
mas vakarų vėjui pradėjus pūs 
ti.

Kalbamos 25.000 ketvirtai
nių mylių ariamos žemės yra 
tik nedidelė dalis viso Taikos 
upės slėnio. Galingoji Taikos 
upė, pradedant jos versmėmis 
Rocky kalnuose, nuo Summit

RAŠO J. P
Lake per arti 900 mylių, iki su 
sijungimo su Vergų upe, drėki 
na apie 120.000 kvadratinių my 
lių plotą, kurio 60 proc. yra Al 
bertoje.

Prieš šimtą milionų metų.
Taikos upė pakeliuj surenka 

daugybes vandenų iš šalutinių 
upių, upelių, ir pati plaukia sa 
vo ilguoju keliu tai greičiau, tai 
lėčiau, vietomis net krisdama 
verpetais ir sūkuriais. Apskai

čiuota, kad prie Peac River Ca 
nyon bus galima pastatyti tvan 
ką su 282.000 arklių jėgos sto 
timi. Bendrai visu savo plotu 
ši upė turi gana augštus skar
džius, vietomis siekiančius iki 
virš 1000 pėdų. Gamtos gro
žio atveju esą šis kraštas gali 
lygintis su gražiausiais. Apra
šęs Peace River Canyon (Tai
kos upės daubos) įspūdžius, au 
torius sako: „Peace River Ca
nyon gali būti ir gali nebūti

gražus. Bet įspūdingas jis tik
tai yra. Tai yra 18 mylių ilgu 
mo krioklys, išgraužtas uolose 
ilgose kovose su milžinais, tru 
kusiose dešimtis tūkstančių me 
tų. Norint gauti kad ir menką 
vaizdą tos vykusios kovos, ten 
ka grįžti kokius šimtą milionų 
metų atgal, iki tos dienos, kai 
Taikos upė tebebuvo jauna. Re 
ta kita upė pasaulyje gali lygin 
tis su jos amžiumi. . .“
Kai Taikos upė tebebuvo jauna, 
didelė jūra dengė mūsų preri-

dienų, kurių metu žolės atrodo 
pastyrusios ir sudžiugusios, bet 
sulaukus vakaro viskas vėl at
sigauna. Karštos dienos, vėsūs 
vakarai su gausia rasa, tokia 
yra Taikos upės vasara. Iš vis
ko matyti, kad vasaros čia pa
našios į mūsų pačių prarastos 
Pažadėtosios Žemės, Lietuvos, 
klimatą.

Žiemos.
Taikos upės kraštas yra taip 

pat žiemų kraštas. Čia žiemos 
negalima imti lengvai. Žiemos 
čia ilgos ir negailestingos. Žie 
mos čia keliomis dienomis il
gesnės, kaip kitur Kanadoje.

Bet, klausykite, ką autorius, 
James McGregor toliau apie 
taikos upės žiemas sako: „Čia 
žiemos kartais yra tiek žiau
rios, kaip ir vidutinės žiemos 
Winnipege“! Jei jau vidutinės 
Winnipego žiemos autoriui yra 
labai žiaurios ir jei Taikos upės 
slėnyje tokios žiemos pasitai
ko tik kartais, tai, atrodo, ga
lima drąsiai sakyti, kad su to
kiomis žiemomis mūsų nepabai 
dys, nes štai Winnipege pergy 
vename eilę žiemų ir pripratus 
jos net Winnipege nebeatrodo 
labai žiaurios, o vidutinės žie
mos, kokia buvo pereitoji žie
ma, tai mums čia atrodo ko ne 
visiškai „šilta žiema“!

Tačiau šaltis, sako autorius 
toliau, čia nesitęsia ilgai. Po 
keletos dienų pietvakariuose, 
kalnų srityje, pradeda kilti de
besų volas, Pacifiko šiltas vė
jas Chinook atneša atadrėkį ir 
per keletą valandų viso Taikos 
upės krašto temperatūra paky 
la iki 50 laipsnių F. Vidutinė 
sausio mėnesio temperatūra 
čia yra aplink zero. Žinoma,

Organizacinė Hamiltono lietuvių veikla
BENDRUOMENINIO DAR BO PENKIŲ METŲ BARAS HAMILTONE

Hamiltono miestas, pasitie
sęs tarp ežero ir kalno, talpinąs 
per 200.000 gyventojų, traukė 
lietuvių būrius. Čia daug 
sunkiosios pramonės fabrikų, 
įmonių, dirbtuvių. Stambiau
sios įmonės Stelco, Harvester, 
Dominion Foundry, Steel Car, 
įvairios ligoninės priėmė savo 
rūkstančių kaminų šešėlin bū
rius lietuvių.Naujai atvykusieji 
rado keliasdešimt senųjų emi
grantų lietuvių, su kuriais gra 
žiai sugyveno ir bendradarbia
vo. Kas metai lietuvių sakičius 
didėjo, augo taip, kad dabar šie 
kia apie 1500 žmonių. Tai jau 
trečioji savo dydžiu lietuvių ko 
lonija Kanadoj, judri ir organi 
zaciniu gyvenimu. Organiza
ciniam kolonijos darbui dabar 
sukako penkeri metai, todėl 
nors prabėgomis tenka žvilgte 
lėti į praeitą kelią.

Hamiltono lietuvių bendruo
menės gyvenimą reikėtų skir 
ti į tris laiko tarpus, bet per 
visus laikotarpius nenutrūksta 
mai ėjusį iki formalaus bend
ruomenės sukūrimo.

Kanados Lietuvių Tarybos i 
Skyrius

1948. V. 9. — 1949. V. 22.
Suvažiavus kelioms dešim

tims ateivių į Hamiltoną, pir
ma mintis buvo jungtis į orga
nizacinį vienetą. Ši mintis re
alizuota 1948 m. gegužės 9 d. 
įsteigiant KLT skyrių. Ši da
ta reikia skaityti kaip pirmoji 
bendruomenės užuomazga,

praėjusi vėliau kelis persitvar
kymo etapus. Steigiamajam 
susirinkime dalyvavo svečiai 
iš Toronto p. Norkus ir p. Jo- 
kubynas, viso per 40 žmonių. 
Po svečių sveikinimo kalbų su
sirinkusių vienbalsiai nutaria
ma, kad susiorganizavimo rei
kalas yra pilnai pribrendęs ir 
neatidėliojant reikia stotiį į dar 
bo barą. Į pirmąją KLT sky
riaus valdybą išrenkami šie as
menys, kurie vėliau V. 16. pasi 
skirsto pareigom: pirmininkas 
—Povilas Vilnonis, vicep. Pet 
ras Juodelė, sekret — Pranė 
Kungytė, iždin. — Nelė Pun- 
dzienė, narys — Otonas Tarno 
šauskas. Valdybon buvo išrink 
tas ir Antanas Vuikas, kuris 
nedalyvavo pirmam posėdyje. 
Revizijos komisijon išrinkti An 
tanaitytė, Milaševičius ir Vui- 
kienė. Nariais į skyrių įsirašo 
42 asmenys.

Tame pačiame susirinkime 
tuojau buvo iškeltas klausimas 
steigti vyrų chorą ir tautinių 
šokių grupę, kviestis lietuvių 
kunigą bei rengti birželio trė 
mimų minėjimą. Susirinkimus 
šaukti kiekvieną mėnesį. Šia 
me susirinkime aktyviai daly
vavo senieji lietuviai, kurių ke
li išrinkti į valdybą.

Pirmus žingsnius žengiant.
Pirmoji valdyba dirbo labai 

trumpą laiką iki VI. 6., nes se
kančiam susirinkime išrinkta 
valdyba, pirmininkas—A. Vui 
kis, vicep.—P. Vilnonis, prot.

sekr. — A. Ruzgys, sekr. — 
Nelė Pundzienė, ižd.—A. Pun- 
dzius. Beveik visą valdybą su 
darė senieji lietuviai. Revizi- 
jos_skomisiją : V. Strikas, Vui- 
kienė ir J. Pleinys. Tam pa
čiam susirinkime senieji lietu
viai ragino rašytis į Sūnų Dūk 
terų Draugiją, tačiau tai nėra 
do platesnio atgarsio. Praneš
ta, kad jau suorganizuotas vy
rų choras vedamas Vyt. Babec- 
ko. Šios valdybos darbe nebu 
vo didelio darnumo, nes jau 
IX. 27. valdyba savo posėdyje 
pareiškė nepasitikėjimą pirmi
ninkui ir atsisakė su juo bend
radarbiauti.

Nauja valdyba išrenkama 
1948. X. 17. pirm. A. Ruzgys, 
vicep. — St. Naikauskas, sekr. 
— K. Lukošius, ižd. — N. Pun 
dzienė, meno ir sporto reik, va
dovas — V. Pilkauskas, vald. 
narys — J. Svilas.

Sukant j neutralumo kelią.
Pradėjus darbą, nors ir pasi 

taikant vietinėms kliūtims bei 
nesklandumams, viskas riedė 
jo pirmyn. Vyko gyvi susirin 
kimai, rengiami pasilinksmini
mai, svarstomi kultūriniai rei
kalai, prisidėdami prie bendrų
jų Kanados lietuvių siekimų, 
vyksta pasiruošimai Kanados 
lietuvių seimui. Pagaliau pats 
seimas. Hamiltono lietuviai 
siunčia savo tris atstovus. Po 
įvykusio lūžio, suirus vieny
bei, darosi aktualu, kaip išlai
kyti nesugriaunant pradėtą or

ganizacinį gyvenimą. Konso
liduojasi visų mintys — likti 
neutraliems.

Išrinkta nauja valdyba 
1949. IV. 10. pirm. — P. Vai 
tonis, vicep. — P. Vilnonis, 
sekr. — K. Matkevičius, ižd. 
— N. Pundzienė, parengimų 
komisiją sudaro, kurie tvarko 
ir kultūros, meno ir sporto rei 
Karus — u. Jakimaviciūtė, V. 
Pilkauskas ir V. Petraitis. 
Nuo liepos 10 d. visuot. susi
rinkimo į parengimų komisiją 
pririnkti aar du — A. Šešto
kas ir V. Panavas. Revizijos 
komisiją sudaro V. Strikas, J. 
jHieinys ir A. Mingėla.

šiuo metu veikęs Hamiltono 
Lietuvių Jaunimo Klubas savo 
veikią sustabdo, kad būtų di
desne vienybė ir kad geriau ga 
Įima būtų centralizuoti tianui 
tono lietuvių kultūrinį veikimą. 
Visą turtą perleido KLT sky
riui (grynais pinigais 60 dol.J.

Per savo gyvenimo laikotar
pį KLT skyrius padarė 6 vi
suotinius susirinkimus ir 10 
valdybos posėdžių. Surengė 
keletą pasiunksminimų, pada
rė svarbesniųjų švenčių minėji 
mus. Savo veikloje jungė se
nuosius ir naujuosius lietuvius, 
ugdė bendradarbiavimą ir soli 
darumą, parengė- dirvą forma 
liam bendruomenės kūrimui. 
Vienų metų veikla paliko dide
les žymes Hamiltono lietuvių 
gyvenime.

Nukelta į 9 psl.'

jas nuo Šiaurės Arktikos okea
no iki Meksikos įlankos. Į va
karus nuo dabartinės Rocky 
kalnų Tranšėjos buvo kita ilga 
didelių kalnų juosta, kuri pa
laipsniui buvo nuardyta ir nu
nešta pakeliui į jūrą. Mūsų Tai 
kos upė jau tuomet atliko savo 
dalį ruošdama Taikos upės slė 
nio dirvožemį. Tuo būdu per 
milionus metų suardytų kalnų 
sąnašomis upė išpylė dabartinį 
slėnį, sekdama vis tolyn pas
kui atsitraukiančią jūrą ir pri
maišydama į jūros paliekamą 
dumblą savo atnešamas kalnų 
žemės išplovas. Per milionus 
metų susiformavo begaliniai 
plotai drėgnų balų, kurias ap
dengė tropikiniai augalai, kurių 
liekanos šiandien randamos ak
mens anglies pavidale. Per tas 
balas ir pirmykščius raistus bri 
do dinosaurai ir kiti praistori- 
niai padarai, kurių dumble nu
grimzdę milžiniški kaulai ir 
šiandien čia apsčiai randami, 
kartais stačiai lyg medžių 
stuobriai tebekylą iš klimato 
nuardytų skardžių.

Paskutiniais laikais vis dau
giau

randama aliejaus versmių 
šioje plačioje srityje, o vieto
mis net degamojo akmens plo
tai .

Žinoma, tie 100.000 pirmųjų 
kolonistų yra pasirinkę geriau 
sias vietas ir pačias gražiausias 
vietoves, kad ir retai, bet jau 
atžymėję „privat property“ 
ženklais. Bet kas yra 100.000 
gyventojų šimtuose tūkstančių 
kvadratinių mylių plotuose! 
Reikia tikėti, kad ten yra dar 
vietos daugeliui naujų šimtų 
tūkstančių pionierių, ir jų šiais 
metais skaičius didėja.

Šiandien didžioji Taikos 
upės prerija yra viena turtin
giausių Albertos dalių. Kiek
vienas jos miestelis, Berwyn, 
Btownvale, Bluesky, Grim
shaw, Whitelaw, Fairview ir 
Hines Creek kiekvienas turi po 
keturis, penkis ir šešius eleva
torius. Banguoją kviečių lau
kai yra paįvairinami žaliais pie 
vų laukais, mėlynais linų ir 
melsvais alfalfos rėžiais, arba 
vėl raudonuojančiais ir baltuo
jančiais žydinčiūų dobilų plo
tais. Čia auginama geriausioji 
pievų sėkla Amerikoje.

J. Pronskus.

Amerikonas apie Lietuvą
AMERIKIEČIO ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI IŠ DABAR 

TINIO PABALTIJO
Tiek maža tegauname žinių 

iš Pabaltijo valstybių gyveni
mo antrojoj sovietų okupacijoj, 
kad tenka atkreipti dėmesį ir 
registruoti kiekvieną žinutę, ži 
nant, ka dji tikra. Antrąjam 
pasaulio karui pasibaigus, ypač 
pirmaisiais dvejais metais po 
jo, kai dar santykiai tarp Vaka 
rų ir Sovietų Sąjungos nebuvo 
taip įsitempę, palyginti nema
žas skaičius įvairių vakariečių 
visokiausiais reikalais lankėsi 
Sovietų Sąjungoj arba net kurį 
laiką ten gyveno. Ne vienas 
jų vėliau yra parašęs knygų ar 
ba straipsnių apie Sovietų S- 
gą, bet niekur jose neminimos 
Pabaltijo valstybės, nes auto
riai negalėjo jų aplankyti. Ant 
rą kartą okupavę Pabaltijo vals 
tybes, sovietai faktinai jas už
sklendė dar antra geležine už
danga. Atrodo, kad, gal būt, 
ant pirštų galėtume suskaityti 
tuos užsieniečius iš Vakarų pa 
šaulio (A. Bimbą įskaitant*), 
kurie 1944-1952 m. laikotarpy 
gavo galimybės vienu ar kitu

*) 1945 m. Lietuvoj lankę
sis A. Bimba, JAV lietuvių 
komunistų vadas, taip pat „pa
rašė“ knygą „Prisikėlusi Lie
tuva“, kurią 1946 m. išleido ko 
munistinė Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros drau
gija New Yorke. Čia dar kar
tą Bimba įrodė savo tam tikrą 
bolševikinį „kytrumą“, nes fak 
tinai jis jai parašė tik trumpu
tę įžangą, visa gi kita parašyta 
keleto subolševikintos Lietuvos 
pareigūnų, apie jų planavimus 
atečiai, koks rojus Lietuvoj pa 
sidarysiąs, kai tolimoj ateity 
tie planai būsią įvykdyti. Ma
tyt, bijodamas, kad kai kur ga

pretekstu praljsti pro tą antrą 
ją geležinę uždangą ir įkelti ko 
ją į Pabaltijo valstybes.

Todėl gerokai nustebau ra
dęs Edmundo Stevens knygoj 
„This is Russia un-cenzored“, 
JAV išleistoj 1951 m., net iš
tisą skyrių, paskirtą Pabaltijo 
kraštams. Edm. Stevens buvo 
ilgametis rimto bostoniškio 
dienraščio Christian Science 
Monitor“ korespondentasMask 
voje. Jis yra vedęs rusę žmo
ną ir laisvai kalba rusiškai. Į 
Latviją Stevens, o tai buvo pa 
ti 1948 m. pabaiga, pateko vi
sai atsitiktinai. Jis vyko lai
vu iš Stockholmo į Leningra
dą. Tačiau pasirodė, kad ledai 
užblokavo Leningrado uostą, 
tuomet jų laivas buvo pasuk
tas į Liepojų ir tokiu būdu Ste 
vens įkėlė koją į Latviją.

* *
Iš Liepojaus Stevens su žmo 

na traukiniu keliauja į Rygą. 
Jis pastebi, kad rusai iš prigim 
ties esą plepūs žmonės, tačiau 
bolševikinis režimas _padaręs 
juos tyliais ir atsargiais. Ir vie
Ii nepataikyti į „geralinę lini
ją“ ir kai kur iš per didelio bol 
ševikinio uolumo ar kvailumo 
nukalbėti į šalį ir tuo būdu ne
tekti Stalininės malonės, A. 
Bimba ir surado tokią „saliamo
nišką išeitį“: tegu rašo patys 
bolševikiniai pareigūnai, tuo 
būdu jam nieko negalės Krem
lius prikišti. Tačiau ištikrųjų 
tokiai knygai parašyti A. Bim
bai visai nebuvo jokio reikalo 
vykti į Lietuvą. Jis ramiau
siai visus tuos straipsnius ga
lėjo laišku iš New Yorko užsa
kyti ir jie jam būtų buvę pri
siųsti. Juk bolševikai taip la
bai uolūs skleisti savo propa
gandą užsieny.

nintelė vieta, kur tos jų už
čiauptos lūpos retkarčiais kiek 
paršiveriančios, tai ir esąs trau 
kinio vagonas. Tam tikras už
darumo ir laikino nuo pasaulio 
atsiskyrimo jausmas, keleivių 
anonimiškumas, kurie papras
tai vengia ką nors apie save pa 
šakoti ar net pavardes pasisa
kyti, ir virš visko žinojimas, 
kad pakeliui visi jie išsiskirs
tys ir kiekvienas nueis savo 
keliais ir vargu ar gyvenime 
beteks tą savo bendrakeleivį 
kuomet nors besutiktį, šiek tiek 
iratpalaiduojąs liežuvį.Tokiubū 
du užsimezgęs ir Stevens pokal 
bis su jo kūpės kaimynu, vie
nu MVD pulkininku.

— Nedraugiški ir sunkūs 
žmonės tie latviai, — kalbėjo 
pulkininkas, žiūrėdamas pro 
langą į tamsą, kur retkarčiais 
tolumoj sužibėdavo koks nors 
žiburėlis, ir, matyt, visai ne
įtardamas, kad su juo važiuoja 
užsienietis, nes Pabaltijo kraš
tuose, paprastai, jokie užsienie 
čiai nesimaišė. — Jie nemėgs
ta rusų, jie nenori lengvai pri
sitaikyti prie mūsų socialinės 
tvarkos. Jų visas būdas yra 
sunkus ir savanaudiškas, jei
gu būtų mano valia, reiktų pa
prastai visus juos išsiųsti į ku
rią nors saugią vietą anapus 
Uralo — jiems ten pakankamai 
yra vietos ir ten jie sau gali 
triukšmauti. Po to gi šį kraštą 
reiktų apgyvendinti savais žmo 
nėmis.

Stevens jam pastebėjęs, kad 
vis dėlto tai galįs pasirodyti 
esąs Šimkus uždavinys.

— Jeigu mes galėjome tai 
įvykdyti su Volgos vokiečiais, 
Krymo totoriais, Kaukazo če
čėnais ir Rytprūsių gyvento
jais, tai tą pat mes galime įvyk 
dyti ir čia, — atkirtęs jam MV 
D pulkininkas. — Mes turime 
turėti saugius savo vakarinius 
pakraščius. Juk prie pirmos 
progos šie žmonės smeigs

mums peiliu į nugarą, kaip jie 
jau yra padarę 1941 m. Štai 
tik prieš mėnesį laiko kaip tik 
šiame geležinkelio ruože buvo 
sulaikytas traukinys. Visi ru
sai keleiviai buvo apiplėšti, ki
tų jie nelietė. Be to, jie pagro
bė du partijos pareigūnus, apie 
kuriuos iki šiolei nieko negir
dėti. Ir koks beviltiškas reika
las čia susekti tuos nusikaltė
lius. Visas kraštas yra sąjun
goj su jais. Dienos metu jie 
tiesiog ištirpsta aplinkinių gy
ventojų tarpe. Jeigu areštuo
ji vieną jų, lygiai taip pat gali 
areštuoti juos visus.

Stevens toliau pareiškęs, kad 
jis retai kur matęs tiek daug ir 
įvairios mėsos, kiek Liepojaus 
turguje ir jos kaina tesudarė 
tik dalį tos kainos, kurią tenka 
už mėsą mokėti Maskvoje. Pul 
kininkas į tai jam pareiškęs, jog 
valstiečiai nujaučia, kad netru 
kus prasidėsianti kolektyvizaci 
ja ir todėl pjauną gyvulius, ne 
norėdami jų atiduoti kolcho
zams.

— Šiuo metu kitais metais, 
— jis linksmai toliau pastebė
jo, — jums bus sunku čia gau
ti kokį nors kaulelį. Tuomet 
mes jau būsime įvykdę šimta
procentinę kolektyvizaciją.

Iš tikrųjų, pulkininko prana
šystė išsipildžiusi dar anksčiau, 
nes kitą vasarą kai kurie Ste
vens pažįstami Maskvos rusai 
vasaroję Latvijos pajūry, su- 
grįžį į Maskvą skudėsi bloga 
maisto padėtimi Latvijoj ir 
augštomis jo kainomis.

* * *
Rygoj mes radome dar dau 

giau mėsos negu Liepojuje. Nu 
sįpirkome didelį kalėdinį kala
kutą, keletą vištų ir visokios 
kitokios mėsos, kurios mums 
Maskvoj užteko net porai mė
nesių. Didžiulėj Rygos tur
gaus halėj daugiausiai prekiavo 
individualiai patys valstiečiai. 
Daugumas jų nemokėjo arba vi

sai mažai temokėjo rusiškai. Ir 
kai mes ta kalba kreipėmės į 
juos, jų veidai pasidarė akme
niniai ir šalta neapykanta žė
rėjo iš jų veidų.

Per mūsų trijų dienų viešėji 
tną Rygoj aš nesėkmingai ban
džiau atgaivinti bent tolimą ai 
dą šio miesto, kurį prieš dešimt 
metų aš puikiai pažinau. Ir su 
sidarė įspūdis, lyg žmogus 
vaikščiotų po bičiulių nemuš, 
kur kiekvienas daiktas buvo ge 
rai pažįstamas, bet visi bičiu
liai kažkur išvykę, nepalikda
mi adreso, kai tuo tarpu jų vie
toj gyveno visai svetimi žmo
nės.

Aš esu matęs daug karo nu
niokotų miestų — Charkovą, 
Kijevą, Smolenską, Hamburgą, 
Berlyną, Varšuvą. Tačiau nė 
vienas jų, net gi tie, kurie be
veik iki pagrindų sugriauti, ne 
sukėlė tokio galutinio ir nepa
taisomo sunaikinimo vaizdo, 
kokį sudarė Ryga, nors griu
vėsių Rygoj, išskyrus tik' dalį 
senojo miesto prie upės, nėra. 
Rygoj sunaikinta ne namai, ku 
riuos galima atsistatyti, bet pa
ti miesto dvasia, jo charakteris, 
atmosfera. Nepalikdamos jo
kių pėdsakų yra dingusios tos 
minios malonių, gerai apsiren
gusių žmonių, dingę žavūs res
toranai ir kavinės ir tos švie
sios mažos krautuvėlės — prieš 
karinė Ryga kiekvienam kam
pe turėjo gėlių krautuvėlę. Pra 
nykę buvo viskas, kas Rygą da 
rė Baltijos metropoliu, Šiaurės 
Paryžiumi, kaip jos gyventojai 
mėgdavo išdidžiai ją vadinti.

Kai mano žmona pasirodyda 
vo gatvėje, kiekvienas sustoda 
vo ir nustebęs pažvelgdavo į 
jos drabužius, kurie nekrisda- 
vo taip žmonėms į akis Mask
voje, kur vis dėlto prasiveržia 
vakarietiškos mados. Per vi
sas tas tris dienas Rygoje mes 
nepamatėm nė vienos gerai ap 
sirengusios moters ar vyro. Po

kelių pastangų susirasti resto
raną su pakenčiamu maistu, 
mes turėjom eiti į Inturisto 
viešbučio valgyklą.

Iš vietinių gyventojų aš susi 
rinkau keletą faktų. Kai so
vietai 1944 m. vėl okupavo Pa 
baltijo valstybes, jie iš pradžių 
dar neskubėjo keisti vietos 
ūkio. Dar 1946 m. Rygoje bu
jojo privati prekyba. Tačiau 
jau tų metų pabaigoje mokes
čiai už smulkias krautuvėles bu 
vo keturgubai pakelti — nuo 
dviejų tūkstančių rublių iki as
tuonių. Daugumas krautuvi
ninkų raukėsi, bet vis dar ga
lėjo sumokėti. Bet 1947 m. tie 
mokesčiai vėl dar kartą buvo 
keturgubai pakelti. Šis pakeli 
mas taip pat sutapo ir valiu
tos reforma, kai senieji pinigai 
buvo nuvertinti santykiu 19:1. 
Mokesčius už krautuves jau 
reikėjo mokėti naujais pinigais. 
Tuo būdu vienu šiuo smūgiu 
visa privati prekyba Rygoje 
buvo likviduota. Kartu prasi
dėjo nauja areštų ir deportaci
jų banga pagal šūkį „kova su 
spekuliantais". Tai dar labjau 
sumažino vietinių gyventojų 
skaičių. Iš kelių šaltinių mes 
girdėjome, jog Rygoj esą apie 
400.000 gyventojų, taigi, maž
daug tie kpat, kiek buvo prieš 
karą. Tačiau apie keturi penk 
tadaliai dabartinių jos gyvento 
jų yra atsikėlę čia iš Vakarinės 
Rusijos ir Gudijos karo nunio
kotų sričių. Ryga juos traukė 
savo tuščiais butais. Ir šie nau 
jieji ateiviai davė miestui jo 
naują toną ir atmosferą.

Rygos centre dar tebestovi 
žavus, lieknas Latvijos nepri
klausomybės paminklas. „Mū
sų neprikausomybės atmini- 
tant Latvijos Latgalijos.yra vie 
Šimtai jų anksčiau prie šio pa
minklo fundamento su užrašu 
„Už žemę ir laisvę“ padėdavo 
gėlių puokštes.

Nukelta į 8 psl.
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Iš visur ir
■ Kanadoje Fauconų šeima 
turi 20 vaikų. Visi dar gyvi. 
Tėvas turi 57 metus, motina 
50. Jie vedę prieš 28 metus.
■ Anglijoje, neskaitant Škoti
jos, liko tik keturi lietuviai ku
nigai.
■ Mirusiųjų jūros apylinkėse 
buvo rasti 2.000 metų ar net 
senesni rankraščiai. Prie jų at 
sidėję dirbo tėvai domininko
nai, Šv. Rašto specialistai, ir 
nustatė, kad iš 70 rankraščių, 
38 priklauso 19-ai Senojo Tes
tamento knygų.
■ 1952-aisiais metais j Austrą 
liją atvyko 127.824 ateiviai, tuo 
tarpu kai per tą patį laiką išvy
ko 30.370 išeivių. Tokiu būdu 
gyventojų skaičius per mini
mus metus padidėjo 97.454 nau 
jais ateiviais. Daugiausia atei 
vių atvyko iš Britų kraštų — 
63.216 asmenų.
■ Daugelis katalikų nustebo 
kai Popiežius Pijus XII davė 
leidimą viso pasaulio katali
kams geg. 1 d. valgyti su mė
sa. Priežastis buvo, kad dau
gelio kraštų vyskupai to pra
šė, atsižvelgus, kad beveik vi
sas pasaulis, išskyrus Ameriką, 
tą dieną mini kaipo darbininkų 
dieną.
■ Iki sausio 31 d. fabrikinio 
cukraus Brazilijoj pagaminta 
25.259.356 maišų, o iki gamy
bos metų galo būsią pagaminta 
dar 4 mil. maišų. Per tą patį 
laikotarpį suvartota 19.259.356 
maišai. Sandėliuose dabar yra 
pusantro miliono maišų ir šio 
cukraus pardavimui į užsienį 
nerandama rinkų. Mažų mies 
telių gyventojai ir laukininkai 
vietoje gražaus balto fabrikuo
se gaminamo cukraus, vartoja 
rapadūrą, meladą ir paprastą, 
moliu ir kalkėmis valomą ru
dą cukrų, nes šiuos saldumy
nus pasigamina patys, prisi
spaudę čukrašvendrių sulčių. 
Tas skystimas, arba garapa, 
plačiai pardavinėjamas ir did
miesčiuose, kaip vėsinantis vi 
taminuotas gėrimas.
B Australijos Liet. Stud. S- 
gos Sydnėjaus skyriaus susi
rinkimas, kurio metu buvo ren 
karna valdyba ir svarstomi atei

apie viską
ties planai, išrinko valdybą: 
pirm. — V. Doniela, sekr. — 
Pajauta Daukutė, ižd. — V. 
Jurskis. Į Revizijos Komisiją 
įeina: pirm.—A. Olšauskas ir 
narys — V. Patašius. Valdy
ba šiais metais taip pat eina ir 
Liet. Stud. Atstovybės Aus
tralijoje pareigas. Adresas: 
Miss P. Daukutė, 29 Cooper 
Rd., Yagoona, Sydney, N. S. 
W.
B Vėžio liga numarina dau
giausia žmonių nuo 65 iki 74 
metų amžiaus. Antroje vieto
je seka mirimai nuo tos ligos 
tarp 55 ir 65 metų, toliau tarp 
75 metų ir senesnių, o ketvir
toje vietoje — tarp 45 ik 54 
metų amžiaus.
S Chlorofilas yra žalioji auga
lų medžiaga. Chlorofilas auga 
tų lapuose šviesos pagalba per 
dirba iš oro gaunamas anglia- 
rūkštės dujas į angliavandžius. 
Taip chlorofilas ir saulės švie 
sa gaminama medžiams bei ki 
tiems augalams maistą.
S Jungtinėse Valstybėse il
giausias vieškelis, kuriuo va
žiuotojai privalo užsimokėti už 
važiavimą, yra The Pennsylva 
nia Turnpike, tarp Philadelphi 
jos ir Pittsburgho, turintis 270 
mylių ilgio .
£ Dauguma ligonių, įpuolan- 
čių į apalpimą, vadinamą „ko
mą“, išsilaiko gyvi iki kelių sa
vaičių. Bet būna atsitikimų, 
kad visai netekęs sąmonės iš
lieka gyvas ištisus mėnesius ir 
net metus.
a Penkiose JAV valstybėse pi 
liečiai privalo užsimokėt nuo 1 
iki 2 dolerių už teisę balsuot 
rinkimuose. Tos valstybės 
yra: Alabama, Arkansas, Mis- 
sissipi, Texas ir Virginia.
3 Kolumbijoje lietuvių gyve
na daugiau kaip 500, o Vene- 
cueloje yra apie 2.000 lietuvių. 
S Sydney ‘juje, Australijoje 
vienas žmogus pavogė porą 
pusbačių iš krautuvės. Ant ry 
tojaus atėjęs skundėsi, kad abu 
yra dešinei kojai. Nudavė, buk 
Jam parduota nesuporuoti pus- 
'bačiai. Jis buvo areštuotas.

PRADĖTA AKCIJA LIETU VIŲ NAMAMS ĮSIGYTI 
SYDNEJUJE

RAUDONIEJI SISTEMATIŠ KAI NUOGINA IR PLĖŠIA 
AUSTRIJĄ.

Bendruomenės ir draugijų 
susirinkimuose kalbėta, kad lie 
tuvybės išlaikymui, nutautėji
mo vyksmo sumažinimui reika 
linga vieta, kur galėtų lietu
viai, ypač jaunimas, susirinkti, 
kur būtų lietuviškumo židinys, 
kur galėtų kiekvienas lietuvis 
rasti tai, kas jį domina: biblio 
teką, laikraščius, mokyklą, me
ną, dainą, tautinius šokius, 
sportą ir šachmatus, kur galė
tų dažniau sueiti lietuvis su lie
tuviu, lietuvis su lietuve. Tai 
būtų lyg tvirtovė Lietuvos 
laisvinimo kovoj, tai būtų vie
na iš pagrindinių sąlygų lietu
vybės išlaikymui. Nėra abe
jonės, kad turint lietuvių ne
muš, būtų daug labjau palaiko
mas lietuviškumas ir lietuviš
koji Bendruomenė būtų daug 
gausingesnė ir pajėgesnė.

Lietuvių Namų Įsigijimo 
Sydnėjuje Organizacinis Komi 
tetas, įvertina esamą padėtį, 
supranta gal ir nevisai palan
kias šiuometines sąlygas. Vis 
dėlto po ilgų aiškinimų ir pa
sitarimų ryžtasi kreiptis į tau

S 200 lietuvių dar vargsta 
Austrijoje. Iš jų 30 yra nuo pa 
šaulio atskirti geležinės uždan
gos, nes gyvena Vienoje, sosti 
nėję, kuri kaip ir Berlynas, yra 
padalyta į zonas, bet apsupta 
rusų. Lietuviai gyvena vakarie 
čiu zonoje.
3 ši Amerikos lietuvių katali
kų jaunimo Vyčių org-ja šie
met mini 40 metų įsisteigimo 
sukaktį. Jos organas „Vytis“. 
3 Šiais metais sukako 20 me
tų kai Chicagoje buvo įkurta 
lietuvių verslininkų profesiona 
lų organizacija, Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois. Minint jubilėjų buvo pa
skelbta lietuviško verslo skati
nimo savaitė (Lithuanian Busi 
ness Promotion Week) geg. 10 
—17 d.
5 Karštuose kraštuose gyve
na mažiausias pasaulio paukš
tis „zvembuolis“. Tie mažiu
kai paukščiai turi labai gražių, 
skaidrių spalvų plunksnas ir 
yra tuo įdomūs, kad jie gali 
lėkti „atbuli“, ko ne gali nė vie

Austrijoje rusai sistematiš- 
kai nuogina ir plėšia šį kraštą.

Tai yra pagrindinė priežas
tis, kodėl šimtai „keturių di
džiųjų“ posėdžių, konferencijų 
ir susitikimų Austrijos taikos 
sutarties rgikalu visuomet ne
pasisekdavo.

Rusai aiškiausiai velka pas
kutinius marškinius rytinei 
Austrijos daliai — jų okupaci
nei zonai. Dar reikia poros me 
tų ir rusai bus išnaudoję Aus
trijoje ligi paskutinio lašo naf 
tą. Nuo 1945 metų rusai yra 
pavogę, išplėšę ar apgavę Aus
triją nemažiau vienu miliardu 
dolerių.

Tuo pačiu laiku Austrija yra 
gavusi iš Jungt. Amerikos 
Valstybių visokeriopą pagalbą 
ir paramą už netoli pusantro 
miliardo dolerių. Be šios pa
galbos Austrija būtų tikrai su
griuvusi.

Rusų plėšikavimas Austrijo 
je yra viską apimantis. Ne tik 
tai tas, kad šie raudonieji gro
bikai pasiima beveik visą 300 
fabrikų ir dirbtuvių gamybą, 
tačiau jie dar varo milžinišką 
nelegalę juodąją prekybą, 'duo 
dančią neįsivaizduojamai didelį 
pelną. Taipgi svarbu, kad ru
sai prižiūri ir turi savo kontro
lėje didelę Rytų-Vakarų pre
kybą, kurios pagalba jie apsi
rūpina svarbiomis, netgi kar
tais, sovietų blokui gyvybinė
mis kariniams reikalams, pre 
kėmis.

Šitoks sovietų išnaudojimas 
privedė Austriją prie tokių re 
zultatų, kad gmyba yra augš- 
tesnė už buvusią 1938 metis, 
tačiau, vidutiniškai imant, Aus 
trijos gyventojų pajamos yra 
daug mažesnės. Austrai moka 
mokesčius už tai, ką rusai — 
pagrobia. Kaip rusai „švariai“ 
moka darbuotis Austrijoje, pa
rodo šie faktai.

Nuo 1945 ligi 1946-tųjų me 
tų specialios rusų brigados iš
gabeno iš Austrijos į Rusiją 
milžiniškus kiekius įvairių ma
šinų, žaliavų, tekstilės, susisie
kimo priemonių ir daugybę ki
tokios rūšies turto, kaipo karo 
grobį. Po to jie paskelbė, kad

tiečius, kviesdamas įsisąmonin 
ti ir tvirtai nusistatyti, kad 
Lietuvių Namai Sydnėjuje yra 
būtini ir pinigais bei darbu 
remtini.

Žadindami bei skatindami šį 
pasiryžimą, vykdykim šūkį: 

Lietuvi pirk akcijas — 
bus namai!

Ign. Pranulis, ALB Bankstow 
no Apylinkės atstovas, 

P. Grosas, ALB Sydnėjaus 
Apylinkės atstovas, 

B. Daukus, Inžinierių 
Draugijos atstovas,

A. Ustijanauskas, Austr. Lie
tuvių Katalikų D-jos atstovas, 
S. Grina, Liet. Atg. Sąjūdžio 

Sk. atstovas,
J. Bistrickas, Menininkų 

„Aitvaro“ atstovas,
P. Protas, Skautų S-gos atst. ir 

V. Masiokas, Sambūrio 
„Šviesos“ Sk. atstovas.

Taip daro Sydnėjaus lietu
viai Australijoje, nors jų ten 
yra apie du tūkstančius, o mes, 
Montrealio lietuviai, kurių yra 
apie 10 tūkstančių, ką mes to
je srity darome?!

nas kitas paukštis, gali vietoje 
„stovėti“, — jis savo sparnus 
taip plasnoja, kad jie vis vieto
je „lekia“, o kai nori, tai gali 
ir atgal lėkti.
9 Stipriausias gyvis yra ne 
liūtas ir ne dramblys, bet mū
sų visų sena pažįstama — 
skruzdėlė. Skruzdėlė gali pa
vilkti daiktus, kurie yra 60 kar 
tų už ją sunkesni. Jeigu žmo
gus būtų taip stiprus, jis galė
tų vilkti iki 9.000 svarų sunku 
mus!
3 Greičiausias traukinio va
žiavimas Amerikoje buvo 127 
mylios per valandą 1905 me
tais Pennsylvanijos geležinke
liu.
9 Westville, Ill., JAV, kurį 
galima skaityti lietuviškiausių 
miesteliu Amerikoje, per įvyku 
sius rinkimus Antanas Rimša 
buvo išrinktas majoru, nugalė
jęs Ch. Bajoriną, dvylika metų 
išbuvusį toje vietoje.
B William Savitch (Salasevi- 
čius) išrinktas Spring Valley, 
Ill., miesto majoru. 

turį teisę valdyti 300 fabrikų ir 
100 žemės ūkio nuosavybių ir 
dar Dunojaus laivininkystės ir 
transporto bendrovę.

Rusai valdė šias užgrobtas 
nuosavybes, kuriose dirbo apie 
60.000 austrų darbininkų. Šios 
nuosavybės — fabrikai, buvo 
nemažiau kaip penktoji dalis 
visos Austrijos pramonės. Šie 
fabrikai gamino viską, prade
dant įvairiais plieno gaminiais 
ir tiltais, baigiant šilkinėmis 
kojinėmis, voniomis ir vynu. 
Daugiau kaip septyniasdešimt 
procentų šių užgrobtųjų fabri
kų gamybos buvo išsiunčiama 
į rytus „nepasotinamąm glo
bėjui ir išlaisvintojui“.

Dauguma fabrikų privalėjo 
parduoti savo visus gaminius 
rusams labai žema kaina. To
kiu būdu, savaime suprantama, 
kad fabrikų ir įmonių vadovai 
jokiu būdu negalėjo išsilaikyti 
ii tolimesniam fabriko ar įmo
nės išlaikymui, kad išvengus 
visiško bankroto, turėjo skolin 
tis pinigus iš sovietų karinės 
valdžios bankų. To viso pasė
koje beveik visi fabrikai gero
kai įlindo j skolas — vidutiniš
kai 40 proc. fabriko tikrosios 
vertės. Savo laiku šie fabrikai 
pasidarys pilna rusų nuosavy
be.

Didžiausias atskiras eksplo
atacijos objektas yra Austrijos 
nafta. Nuo 1945 metų tūks
tančiai austrų darbininkų, ru
sų specialistų priežiūroje, į šiau 
rę nuo Vienos esančiuose Zis- 
terdorf naftos laukuose, išga
vo 10 milionų tonų naftos, iš 
kurių 7 milionus tonų naftos 
pasiėmė pati Sovietų Rusija ir 
jos rytu Europos satelitai.

J. Sk.
SMUIKAS IŠ SENOVĖS 

GRABO MEDŽIO
New York. — Egiptėnas mu 

zikantas Sami-ei Šavva šią sa
vaitę čia Asia House griežė 
smuiku, padarytu iš grabo, ku 
riame buvo palaidota Tgipto 
karalienė Nefertete pirm 3.300 
metų. Grabo lentų dalys išsi 
laikė gana sveikos, kad tiko 
kaip medžiaga smuikui.

BAISIOSIOSE? ALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDR ORLOV
Asketiškasis Piatakovas :

Grigorij („Juryj“) L. Pia- ‘ 
takov buvo iš visos partijos ta 
lentingiausias ir labjausiai ger ‘ 
biamas žmogus. Spalio Revo- • 
liucijai prasidėjus, jis tebuvo 
27 metų amžiaus, bet jau prieš 
tai jis buvo 12 metų dalyvavęs 1 
revoliucinėje veikloje. Kai re- 1 
voliucija baigėsi pergale Ukrai 
noje, Piatakovas ten tapo pir
muoju Sovietų valdžios prezi
dentu. Pilietinio karo metu jis 
buvo vienas iš žymiausių Rau
donosios armijos vadų ir orga
nizatorių. Jo gabumai pasireiš 
kė ekonomikoje ir pramonės kū 
rime. Tuoj po pilietinio karo, 
kai anglies kasyklos sudarė 
aktualiausią problemą, Leninas 
paskyrė Piatakovą Dono basei 
no anglių pramonės vyriausiu 
šefu. Tą baigus’ tvarkyti jam 
buvo pavesta milžiniška paskir 
tis suorganizuoti šią pramonę 
visoje šalyje. Tada Stalinas jau 
buvo valdžioje, ir Piatakovui 
buvo suteiktas Liaudies komi
saro Sunkiąjai Pramonei padė
jėjo — ne Komisaro titulas, 
nes jis trumpą laiką aktyviai 
■dalyvavo Trockistų opozicijo
je. Augščiausias postas šiame 
komisariate teko Stalino drau
gui ir jo politinių intrygų bend 
radarbiui Sergai Ordžonikidz 
ei, žmogui be mokslo ir mažai 
nusimanančiam sudėtinguose 
ekonominiuose ir finansiniuose 
klausimuose.

Piatakovas buvo kuklus ir 
asketiškas žmogus. Jis su sa
vo šeima gyveno Gniezdnikovs 
kio skersgatvyje, viename se
name, apleistame name, kur jis 
turėjo du nedidelius kambarius, 
ir pragyveno tiktai iš savo al
gos, atsisakydamas nuo visų jo 
padėties ja mteikiančių specia
lių privilegijų. Kadangi Stali
nui Piatakovas buvo reikalin
gas industrializacijos progra
mai įvykdyti, jis į jį palankiai

šeimos gyvenimas buvo visiš
kai nepasisekęs. Jo žmona, par 
tijos narė, buvo tokia nevėkš
la moteris su silpnybe prie deg
tinės. Nors ji ir Piatakovas ne 
begyveno kartu kaip vyras su 
žmona, bet jiedu pasiliko geri 
draugai, kuriuos siejo jų bend 
ras prisirišimas prie savo vie
nintelio vaiko, jau sulaukusio 
10 metų amžiaus antrosios by

los metu.
Piatakovo artimiausias drau

gas buvo jo asmeninis sekreto
rius ir padėjėjas Kolia Moska- 
liovas, sąžiningas ir be galo mie 
las vyras. Sulaukęs 35 metų, 
jis jau buvo 14 metų dirbęs kar 
tu su Piatakovu. Moskaliavas 
stačiai dievino Piatakovą.

Skaudžiausia Piatakovo by
los dalis yra ta, kad Stalino 
inkvizitoriams pavyko panau
doti prieš Piatakovą ne ką kitą, 
bet jo paties žmoną ir jo arti
miausią ' draugą Moskaliovą. 
Stalinas visuomet vertino žmo
nos parodymą prieš vyrą, sū
naus — prieš tėvą, ir brolio — 
prieš brolį, ne vien todėl, kad 
tokie liudijimai demoralizuoda 
vo kalinį bei palauždavo jo dva 
sios stuburą, bet ir todėl, kad 
Stalinas visų geriausia pasiten 
kindavo galėdamas kirsti savo 
politiniam priešui smūgį to pa
ties priešo giminės ranka.

NKVD inkvizitoriai lengvai 
ir greit palaužė Piatakovo 
žmoną. Suterorizuota fakto, 
kad per pirmą bylą sušaudytų 
bolševikų vaikai dingo be ži
nios, ji sutiko paliudyti prieš 
Piatakovą, tikslu išgelbėti savo 
vaiką.

Moskaliovas taip pat turėjo 
vieną vaiką, jauną dukrelę, ir 
jis laikė savo pirmutine parei
ga žiūrėti jos ir savo žmonos.

Po Zinovjevo ir Kamenevo 
teisminio nužudymo Moskalio 
vas žinojo, kad negalima plokš 

i čiai žiūrėti į NKVD. Jis taip 
' pat žinojo, kad reikalaujami 
i „parodymai" buvo tik grynas 
. formalumas ir kad Piatakovo 
i bausmė bus gerai iš anksto, 
■ prieš prasėdėsiant teismo posė

džiams, Stalino paskirta. Ta-

žiūrėjo, negu į bet kurį kitą ' 
opozicijos narį. Vieną dieną, 
1931 metais, Piatakovui ir jo ' 
žmonai esant darbe, Stalinas 
perkraustė jo vaiką ir jo kuk
lius daiktus į vieną didelį ir pra 
bangingą butą naujuose na
muose. Tačiau Piatakovas pa
siliko šaltas Stalino gesto atž
vilgiu. Jis nutraukė ryšius su j 
opozicija, tačiau atsisakė kriti
kuoti savo senus draugus ir gar 
binti Staliną.

Iš NKVD slaptų pranešimų 
Stalinas žinojo, kad Piatako
vas vieną kartą pasikalbėjime 
su savo artimais draugais yra 
pasakęs: „Aš neneigiu, kad Sta 
linas yra vidutiniškumas arba 
kad jam nepriklauso būti par
tijos galva, tačiau padėtis yra 
tokia, kad jei mes ir toliau ei
sime prieš jį, gali mums atsitik 
ti taip, jog turėsime priklausy
ti nuo Kaganovičiaus (Politbiu 
ro narys ir Stalino trečiosios 
žmonos brolis). Ir aš niekad ne 
sutiksiu nusilenkti Kaganovi- 
čiui!“

Stalinas niekad nepamiršta 
tokio pobūdžio dalyku. Tačiau 
jis buvo kantrus ir jis galėjo 
laukti. Jis laukė, kol Piatako
vas pruošė naujų specialistų 
ir administratorių kadrus, ga
linčius tęsti industrializacijos 
programą. Stalinas laukė aštuo 
nerius metus. Iki 1937 metų 
rudens jis neįsakė NKVD su
imti Piatakovo.

Aš labai gerai pažinojau Pia 
takovą nuo 1924 metų, kai jis 
buvo Vyriausios Ekonominės 
Tarybos pirmininkas, o aš OG 
PU (taip tada vadinos slaptoji 

, policija) Ekenominės Adminis
tracijos vicepirmininkas. Augs 
tas, džiūsnas, rausvo plauko 
ožiabarzdis, jis atrodė, kaip ru 
siškosios laidos Don Kichotas. 
Jis visuomet rengėsi pigiais 
drabužiais, kurie kažkodėl vi
sada atrodė jam perankštūs. Jo

iš Trockio atsakymą, kuriuo 
jis pranešė apie pasiektą susita 
rimą su Vokiestija, ją įpareigo 
jantį paskelbti Sov. S-gai karą 
ir padėti trockistams paimti 
į savo rankas valdžią.

Stalinas, perskaitęs Piatako
vo parodymą, paklausė, ar 
girdi nebūtų geriau, jei Plata 
kovas pasakytų, jog jis gavo 
tas informacijas tiesiog iš Troc 
kio, savo su juo asmeniško pa 
simatymo metu, o ne paštu. 
Kad ta versija atrodytų akivaiz 
džia, Stalinas įsakė Slųtskiui, 
NKVD Užsienio departamento 
direktoriui, paruošti tai prama 
nytai Piatakovo kelionei pas 
Trockį maršrutą, prisilankant 
Berlyno - Oslo ruožo traukinių 
tvarkaraščio. Aš iš paties 
Slutskio, 1937 m. vasario mėn., 
name atlankiusio Paryžiuje, 
patyriau visa iki smulkmenų, 
kas įvyko per antrą pasitarimą 
Kremliuje. Slutskis pranešė 
Stalinui, kad pagal surinktus 
duomenis nepatartina sakyti, 
kad Piatakovas vyko į Norve
giją. Tai negalima todėl, kad 
atsižvelgiant į traukinių tvar
karaštį, kelionė iš Berlyno į Os
10 ir ątgal, iš stoties nuvykimas 
automobiliu į Trockio reziden 
ciją ir pasikalbėjimas Piatako
vo su juo reikalautų mažiau
siai dviejų dienų laiko. Taigi 
būtų pavojinga teigti, kad Pia 
atkovas buvo tokiam ilgam lai 
kui pasišalinęs iš Berlyno, nes 
juk Sovietų prekybos agentū
ra Vokietijos sostinėje gerai 
žino, kad Piatakovas kasdien 
turėjo pasitarimų su įvairiomis 
vokiečių bendrovėmis ir kad jis 
beveik kasdien pasirašydavo su 
jomis sutartis.

— Ką jūs sakote dėl trauki
nių tvarkaraščio, tai, galimas 
daiktas, yra teisybė, — pasakė 
Stalinas. — Bet kodėl Piatako 
vas į Oslo negalėtų .skristi lėk
tuvu? Jis galėtų per vieną nak 
tį ten ir atgal nuskristi. . . Tu

11 būti pasakyta, kad jis skrido 
specialiu lėktuvu, — pridūrė 
Stalinas.

Piatakovo pasirašvti parody

čiau Moskaliovas buvo atsar- i 
gus. Jis pasakė Agranovui, 
Ježovo padėjėjui NKVD įstai
goje, kurį jis gerai pažinojo, 
kad jis pasirašys parodymą 
prieš Piatakovą, paklusdamas ; 
partijos drausmei, tačiau tas 
parodymas, pridūrė jis, yra me 
lagingas.

Pažindamas Piatakovą, aš 
buvau įsitikinęs, kad jei tarp 
naujai suimtųjų atsiras nors 
vienas, galįs pasipriešinti Sta- . 
lino spaudimui, tai toksai bus 
Piatakovas. Iš tikrųjų, jis il
gai atsisakė net kalbėti su tar
dytojais. Tada vieną kartą jo 
viršininkas iš sunkiosios pra
monės komisariato, Serga Or 
džinikidzė, Stalino . draugas, 
įėjo į NKVD įstaigą ir papra
šė leisti pasikalbėti su Piatako 
vu. Kai Piatakovas buvo at
vestas, Ordžonikidzė puolė 
prie jo ir jį apkabino. Tačiau 
Piatakovas atšoko nuo jo atbu 
las. „Juryj“! Aš atėjau pas 
tave kaip draugas!“ — Ordžo 
nikidzė paaiškino: „Aš kovo
jau dėl tavęs ir aš nesiliausiu 
kovojęs dėl tavęs. Aš kalbėjau 
su juo apie tave“. Po šio, jų 
dviejų pasikalbėjimas buvo tę
siamas privačiai, uždarai.

Po keletos dienų, Ordžoni
kidzė vėl atvyko į NKVD ir 
antrą kartą privačiai kalbėjosi 
su Piatakovu. Šį kartą, prieš 
išeidamas, Ordžonikidzė pasi
kvietė Agranovą liudininku ir 
prie jo Piatakovui pareiškė, 
kad jis gavo Stalino pasižadė
jimą nepatraukti į teismą Pia
takovo žmonos ir Moskaliovo, 
ir net jiedu nedalyvaus kaip liu 
dininkai. Tuo būdu Ordžo
nikidzė įtikino Piatakovą daly 
vauti byloje. Man taip pat 
nėra jokios abejonės, kad Or
džonikidzė uždarai kalbėdamas 
garantavo asmeniškai Piatako
vui, kad jis nebus sušaudytas.

Piatakovas pasiryžo pasiti
kėti Ordžonikidzė. Jis pasira
šė parodymą, kad 1935 metais 
gruodį, būdamas Berlyne So
vietų prekybos reikalas, jis pa
rašė laišką Trockini į Norvegi 
ja. Jis pareiškė, jog rs gavo 

mai buvo atitinkamai pakeisti. 
Piatakovas paluidijo teisme, 
kad 1935 metais gruodžio vi
duryje jis atskrido lėktuvu į 
vieną aerodromą netoliese Os
lo ir automobiliu nuvyko pas 
Trockį.

Turėdami galvoje savo skau 
du patyrimą su neegzistuojan
čiu „Bristolio“ viešbučiu Ko
penhagoje, teismo organizato
riai žinojo, kad yra labai pavo
jinga pagrąžinti parodymus 
konkrečiais duomenimis, nes 
jie visuomet gali būti patikrin 
ti realybėje, — jie sukūrė Pia
takovo skridimo į Norvegiją is 
toriją neaiškią. Šita istorija at 
rodė esanti pilnai garantuota 
nuo bet kurio jos melo atiden
gimo.

Vienas smūgis vis dėlto tu
rėjo ištikti Staliną.

1937 metais sausio 25-tą, 
vos porą dienų po to, kai Pia
takovas papasakojo teismui 
apie savo skridimą 1935 m. 
gruodžio viduryje į Oslo, Nor 
vegų laikraštis „Aftenposten“ 
pranešė, kad jis patyrė iš Os
lo aerodromo direktoriaus, jog 
joks civilis lėktuvas per ištisą 
1935 m. gruodį nenusileido Os 
lo aerodrome.

Keturioms dienoms praėjus, 
kitas norvegų laikraštis, „Ar- 
beiderbladet“, patvirtino minė
tą pranešimą ir pridėjo, kad nė 
vienas lėktuvas nuo 1935 m. 
rugsėjo 19 d. iki 1936 m. gegu 
žės 1d. nenusileido Oslo aero 
drome!

Nepaisant to, 1937 m. sau
sio 30-tą karo teismas įš 17-os 
kaltinamųjų 13 nuteis'ė mirti. 
Piatakovas buvo tarp tų 13-os 
nužudytųjų NKVD Lubiankos 
rūsyje.

Trims savaitėms praėjus po 
Piatakovo egzekucijos, Sovie
tų laikraščiai pranešė, kad ser
ga Ordžonikidzė, kuris tebebu
vo 50 metų amžiaus, staiga mi 
re širdies smūgio ištiktas. Jis 
buvo su didelės pagarbos apei
gomis palaidotas.

Bus daugiau.
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ANTANAS ŠKĖMA
Graikijos vėjas.

Mūsų literatūrinio giminin
gumo senovės graikams dar nie 
kas neįrodinėjo. Mūsų giminin 
gumas antraeiliams rusams 
bei lenkams (XIX a. galo ir 
bei lenkams (XIX a. galo ir 
XX a. pradžios), aiškiai jrody 
tas. Vadinamoji „cicerinė mo
kykla“ įvairiausiais variantais 
čiurlena čiurkšlėmis kai kurių 
laikraščių kultūriniuose prie
duose ir knygose. Prie „cice- 
rinės mokyklos“ šaltinio stovi 
„metrai“ ir lieja į jį drumzliną 
pseudoliteratūrą. Prie upelio 
grūdasi sužavėti satelitai ir or 
ganinės chemijos skystyje jžiū 
ri V. Kudirkos žodžius: „iš 
praeities tavo sūnūs te stipry
bę semia“. Jie pamiršo, kad 
prisikėlimas teįvyksta vieną 
kartą. Kitą kartą bus kitas pri 
sikėlimas.

Jau kurį laiką man atrodė, 
jog oficialusis literatūrinis gy
venimas iš lėto, bet užtikrintai, 
teka „down". Į šešplaukiškus 
tyrus, beviltiškus it Gobi dy
kuma. Į baronišką žodžių tra
giką, kur žiūrovas Ironiškai 
šypsosi pirmose eilėse, maty
damas, kaip nevikriai traukia 
iš rankovės magikas popie
riaus kaspinus, ir kur paskuti
nės eilės ploja, tartum Bob Ho 
pe vardą išgirdusios. Į gliau- 
dišką pasipelnyjimą patriotiš
ka, visišką filosofijos ir psicho
logijos nepažinimą, kur herojų 
veidai kraiposi skausmo grimą 
sose, lyg tame rusiškame te- 
atrėlyje (Tambove ar Irkuts
ke pereito šimtmečio gale), 
kur taurumas tiek sugroteski- 
namas, kad personažui — rašy 
tojui šlykštus net alaus kvapas, 
o jo nuosavai žmonai — jis 
(personažas-rašytojas) atrodo 
dieviškas įvairiose šeimyninėse 
padėtyse. Į visišką žodžio, 
minties, vaizdo, aforizmo pa
niekinimą : akys — lino žiedas, 
širdis — plazdanti paukštelė, 
doras personažas niekada neiš 
drįs pasidaryti pusmetinio su- 
sišukavimo, rimtas personažas 
dėvi iškilią kaktą su raginiais 
akiniais; „. . . ir gyvenimas už 
grotų kupinas laisvės svajo
nių; ir skęstančio laivo kelei
vis tiki išsigelbėjimu“. (Kur 
paaiškėja, kad „mintytojas“ 
nesėdėjo tardymo kamerose ir 
skendo tik paplūdymyje, prie 
gelbėjimosi valties). Į vadina

mą „priemiestinį optimizmą", 
kuris tėra paprasčiausias savo 

literatūros išdavimas, sutampąs 
su „kolchoziniu optimizmu“ 
anapus uždangos. Į nuostabų 
„kritikų“ neišsimokslinimą ar 
sustingimą (pav. „mums rei
kalingas lietuviškasis Schille- 
ris“; „dostojievskiškos gilu
mos“ ; garbinimas audronių 
stiklinėje; pasipiktinimas, kad 
mergaitei nukrito rūtų vainike 
lis nuo galvos). Į abuojumą 
dabartiniams vakarų rašyto
jams (vis tebelyginame savuo
sius su Tolstojum, Doltojevs- 
kiu ir pan.).

Kiek kartų pasiskaitęs šitų 
rašinėlių, sentencijų, išminčių 
ir provincinės prozos išsikrai- 
pymų, jutau, kaip slysta 
plunksnakotis iš rankų, jutau 
grėsmingos ir tirštos atmosfe
ros priartėjimą, lyg troškinan
čius dūmus, kurie šnypšdami 
įsiliuogia pro mano kambario 
užrakintų durų plyšius.

Groteskas, ironija, tragiz
mas iki galutinio mazochizmo 
— būdingi mūsų epochai. Ir 
šalia, vis dėlto, žingsniuoja 
kontrastas.

Ant šiukšlių krūvos sėdi ke 
turmetė mergaitė ir žiūri į de
besis. Ji žiūri ilgesingai, ir jos 
peteliuose pradeda dygti spar
nai. Sparnai auga. Ar tai bus 
angelo, ar demono sparnai — 
man nerūpi. Norėčiau, kad 
mergaitė skristų.

* * *

Galima būtų tęsti ironiškai 
(kažkaip nejauku žavėtis 1953 
metais po Kristaus), kad ant
rojo numerio popierius geres
nis. Galima būtų panaudoti 
strėles ir šauktukus, nurodant 
autorius, jų kūrinius ir straips 
nius. Tačiau sumeluočiau teig 
damas, kad visa kuo esmi suža 
vėtąs. Kai kas verčia mane pa 
šokti nuo kėdės ir ginčytis. 
Tuo geru augštaitišku ginču, 
kai mosuojama rankomis, kaž
kas geriama ir valgoma, ir rū
koma iki apdujimo. O vėliau 
išsiskirstoma, stipriai rankas 
paspaudus. Apsiriboju tuo įs
pūdžiu, kurį įpūtė man poetinė 
antrojo numerio dalis. Palieku 
prozą ir kritiką kitiems. Šiuo 
metu esu žnyplėse ir noriu iš jų 
išsivaduoti. Savo nuomonę 
apie prozą bandau išreikšti sa
vo kūriniuose. Ir tai man yra 
vienitelė galimybė pasitikti,
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anot to Rene Marill-Alberes, 
Medūzos žvilgsnį.

Vis dėlto antrojo numerio 
prozaikams noriu pareikšti, 
kad kai kuriais atvejais paju
tau pavydą ir dar stipriau su
spaudžiau plunksnakotį.

* * * 
Artojas šoka sunkų 

Totentanz; 
Raudoni medžiai blaškosi 

kalnyne; 
Virš jūros lenkia kilnią galvą 

saulė, 
Šypsodamasi mirštančiam

Ikarui, 
Ir iš akmens išaugusiom 

gatvelėm 
Žingsniuoja du makabriški 

keleiviai.
(Iš „Peizažas" Alf. Nyka- 

-Niliūnas).
Ir be rūbų, kaip Narcizas, 
Stovi nuogas miškas visas, 
Lieknos liepos ir klevai — 
Balto marmuro dievai.

(Iš „Afroditė ir Narcizas“ 
Henrikas Radauskas).

Graikijos vėjas (Algirdo 
Landsbergio novelės pavadini 
mas).

Ariadnos siūlas buvo nutrū
kęs. Tesėjus sustojo. Hamle
to klausimas „būti ar nebūti“ 
gulėjo ant grindų. Kadaise jį 
pakėlė Donelaitis, ir lietuviš
kos literatūros labirintas sušvi 
to „Jau saulelė vėl atkopdama 
budino svietą". ’Donelaitis ėjo 
išdidus, savo būrų lydimas, rit 
mingas ir nesubyrąs, kaip heg 
zametras, kaip metų laikai. Jis 
mirė laimėjęs. Pirmą kartą 
mūsų literatūroje buvo nukau 
tas Minotauras.

Nežinau kodėl, pavarčius 
antrąjį numerį ,man įkrito ši
tie pacituoti gabalai. Tarytum, 
kartu su troškinančiais dūmais, 
į mano kambarį įsiveržė Grai
kijos vėjas. Senos, jau pamirš 
tos nuotrupos, lyg pirmojo su
sitikimo prisiminimas, vėl at
gimė kvapniausiais tepalais, 
marmuru, klasiškais profiliais, 
stoiška neviltimi. Seni šešėliai 
pleveno šalia.

Apie muziką ir meilę giedo
jo Anacreonas, bandydamas ly
ros stygas. Į paskpndusią sa
vo sielą šaukėsi Archilochus, 
nyko žvaigždės mėnulinėje 
Sapho šviesoje. Ir kartu nuož 
miu bachiškumu skambėjo 
Paul Celano Mirties Fuga Hen 
riko Nagio vertime, — 
. . . gyvena vyras name tavo 

aukso plaukai Margarita 
jis užpjudo mus šunimis \ 

dovanoja mums kapą erdvėj 
su gyvatėmis žaidžia jisai ir

svajoja mirtis Vokietijos 
maestro 

tavo auksiniai plaukai
Margarita 

tavo plaukai pelenų spalvos 
Sulamith.

Ilgas susijungimas įvyko? 
— paklausiau pats savęs. La
birintinėje tamsoje — nauji 
Tesėjai brūžuoja akmenis, kad 
ištrykštų žarijos, kad Ariad
nos siūlas vėl būtų surastas ir 
sumegstas, ir tolimiausioje ker 
tėję stovįs tiesus, kaip obelis
kas, Tolminkiemio klebonas 
Kristijonas Donelaitis, lyg toji 
Hamleto tėvo vėlė, reikalauja 
naujo Minotauro mirties?

Didžioji sąsaja — įmanoma? 
Graikijos vėjui palydint, per 
išblaškytus vaiduoklius ir me
dines lėles, raudoniems ugnies 
dantims kandžiojant žabus, Ba 
cho fleitai giedant apie mirtį, 
gal ir pasiekiamas ritieriškas 
mūšis už lietuviškąją literatū
rą. Be dervišinių kaukių prie 
šui gąsdinti. Be impotentiškų 
verkšlenimų apie prarastas gė 
rybes. Be vaikiško slapstymo
si prisiglaudus labirinto sie
nos, kaukštelėjimą plaktuku 
per viršugalvį vadinant išsigel 
bėjimu. Gal ir įmanomas tik
ras, vyriškas liūdesys ir pasiry 
žimas kautis iki paskutiniųjų. 
Ar tai taip jau labai juokinga? 
Ar nereikia pavirsti tais atsi
skyrėliais, ant kurių sustingu
sių rankų kregždės suka savo 
lizdus, ir kurie bendrauja tar
pusavy mintimis, prašydami, 
kad kiekvienas išsilaikytų sa
vaip. Gal tai ir yra šv. Anta
no gundymų prsamė, kai oficia 
lios pabaisos, kiek įmanydamos 
gąsdina, klykia, kekšiškai vi
lioja, siūlydamos užpatentuo
tus tiesos surogatus.

Šviesūs praeities vaiduokliai 
renuariškai žėri ir šalia - tam
sios dabarties dėmės. Susprog 
dinta praeitis, motinos akyse 
skęstantis laivas, ir jos sūnus 
prie mašinų, arba siauroje gat
velėje, jis laiko rankose poezi
ją. Jo liūdesys begalinis, nors 
fleita čiulba vis linksmiau, jo 
liūdesys begalinis — ant kran
to žolės guli keisti turtai: pi
lis skaidriais langais, žibintai 
ir vežėčios auksinės. . .
Ir nuostabus bus mūsų 

žemiškas prisikėlimas.
Mano dvasia išsivadavusi iš 
pažinimo ir mirties griuvėsių, 
Instinkto vedama ir kurmį 

nešdama, 
sustos pavasario vidurdienį 

prieš saulę.
(Iš „Prisikėlimas“ 

Alf. Nyka-Niliūnas).
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KULTŪRWSjfe0VIKA
KETURI LIETUVIAI GAVO MONTREALIO UNI

VERSITETO
Montrealio universitete 

(prancūzų, katalikų) birželio 
3 d. buvo iškilmingas mokslo 
metų baigimas ir išdavimas dip 
lomų. Ceremonijos vyko aule 
je, dalyvaujant Montrealio kar 
dinolui J. Em. P. Leger, kaip 
universiteto rektoriui.

Keli šimtai baigusiųjų uni
versitetą gavo įvairių specialy
bių augštojo mokslo diplomus. 
Labai malonu, kad jų tarpe 
augštojo mokslo diplomus ga
vo ir keturi lietuviai: Jonas 
Mališka , daktaro laipsniu 
baigęs odontologijos
fakultetą su pažymėjimu „la
bai gerai“ ir dar Montrealio 
dantų gydytojų draugijos pre
miją; Irena Pavilanienė, baigų 
si humanitarinių mokslų fakul
tetą, gavo lingvistikos mokslų 
diplomą su pažymėjimu „mag- 
na cum Įaudė"; Kazimieras 
Truska, žinomas Lietuvos ad
vokatas, taip pat baigęs huma
nitarinių mokslų fakultetą, ga
vo slavistikos mokslų diplomą 
su pažymėjimu „cum Įaudė“ 
ir Antanas Vaupšas, plačiai ži
nomas lietuviams montrealie- 
tis mokytojas, baigęs pedago
ginį institutą ,gavo mokytojo 
licenciją — diplomą.

Taigi, šiemet Montrealio uni 
versitetą yra baigę iškart 4 lie 
tuviai, kas lietuviams yra dide 
lis kultūrinis laimėjimas.

Visus baigusius Montrealio 
universitetą ir gavusius augš
tojo mokslo diplomus, kurie 
jiems leis dirbti kaip augštai 
kvalifikuotiems specialistams, 
savo specialybių srityse, — 
nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime geriausios sėkmės.

Daktaras Jonas Mališka, 
kaip neturįs Kanados pliety- 
bės (gaus po 2 mėnesių), dar 
turi laikyti ir specialius egza
minus, kad galėtų gauti prak
tikos teisę Kanadoje ir Mont- 
realy, nors iš Montrealio dan
tų gydytojų draugjos jis jau 
gavo ir premiją. Ir šiuos egz 
zaminus jis jau baigia laikyti.

Dar keli asmens baigia Mc 
Gili (anglų) universitetą. Ne
trukus ir jie gaus diplomus.

MUZIKAS Z. NOMEIKA, 
labai apgailestauja gavęs per- 

------ TTMte------------------------------»

Aš noriu tikėti neišmeluotu 
prisikėlimu. Paliesti sparnus 
keturmetės mergaitės. Rašyti. 
Tepučia Graikijos vėjas. 
Tepučia Lietuvos vėjas.

DIPLOMUS
vėlai kvietimą atvykti į Mont 
realį; per trumpą laiką negalė 
jęs gauti pavaduotojo, todėl ne 
galės atvykti.

PIANISTAS
A. KUPREVIČIUS 

geg. 31 d. Clevelande turėjo 
koncertą, kuris sutraukė pilną 
salę publikos. Koncertas pra 
ėjo dideliu pasisekimu.

A. Kuprevičius ten gavo ir 
pakvietimą pastoviai dirbti, to
dėl pasiryžęs persikelti į JAV 
su tėvais ir seserim smuikinin 
ke.

S. VENCLAUSKIENEI 
PAGERBTI POBŪVIS

Pirmojo lietuvių teatro 
(1899 m. Palangoje) vaidinto
jai, žinomąjai visuomenės vei
kėjai, auklėtojai ir didelių lab
daringų darbų vykdytojai Sta
nislavai Venclauskienei (kilu
siai iš Šiaulių) pagerbti ruošia 
mas pobūvis Waterbury, Co
nn., š. m. birželio mėn. 20 d. 
— šeštadienį, nuo 6 vai. pp.

Į pagerbimo pobūvį kvie
čiami S. Venclauskienės gimi
nės, artimieji, pažįstami ir kiti, 
kurie norėtų drauge su šia se 
naiusia Waterburio tremtine 
paviešėti.

Norintiems pobūvyje daly
vauti, pobūviui ruošti' komisi
ja pasiųs specialius kvietimus.

Užsirašyti prašoma iš anks
to ir galimai greičiau tremtinių 
draugijos adresu (P. O. Bok 
64, Waterbury, Conn.) arba 
tiesiog pas komisijos prezidiu
mo narius (A. Malakauskas, 
A. Gylienė, E. Vaitkevičius, 
A. Paškevičienė ir V. Liau- 
kus).

Tuo pačiu draugijos adresu 
gali būti siunčiami sveikinimai 
ir t. Pobūviui ruošti komisija. 

MENO IR HUMANITARI 
NIAI VASAROS KURSAI

Kanadiečiai, dabar atvykę, 
gali dalyvauti įvairių menų kur 
suose dviejose vasaros mokyk 
lose. Viena iš šių mokyklų, 
yra vakarinėje Kanadoje ir ant 
roji rytuose.

The Banff School of Fine 
Arts Banff'e, Albertoje, kuri 
yra Kanados Rocky kalnyno 
centre, yra vedama Albertos 
Universiteto. Ši mokykla duo 
da kursus: dramos, baleto, me
no, muzikos, veikalų rašymo, 
novelių rašymo, radijo rašy
mo, audimo bei raštų, odos iš- 
dirbimo bei pirštinių gamini
mo, keramikos, namų vidaus

GRAIKIJOS VĖJAS
ALGIRDAS LANDSBERGIS

Ariadna, Kretos karaliaus Minoso ir Pasifėjos duk
tė. . . įsimylėjo Tesėjų, atvykusį į Kretą. . . duodama 
jam vynioti siūlų kamuolį, einant į labirintą, padėjo jam 
pabėgti, užmušus Minotaurą. Tesėjus pasiėmė ją į sa
vo laivą ir pažadėjo vesti, bet pametė ją Maitos saloje.

Klasikinės mitologijos žodynas.
Nuo ankstaus ryto mes kiūksojom susigūžę ant šali

gatvio, prie stovyklos vartų. Už spygliuotom vielom apnars 
tytos tvoros kareivinės dunksojo, kaip išmirę. Tik tarpuvar
tėj sėdįs sargybinis tarp snaudulių subaksnodavo lauželį prie 
savo kojų. j «

Mūsų buvo apie tuziną sttovyklinių, smailais veidais, iš
džiūvusiais viduriais, murzinais amerikoniškais švarkeliais. 
Stovykloj jau trečia diena tedavė duoną, kavą, kiaušinių 
miltelius ir, Dievuliau, kas matė žmogų gyvenant iš kiauši
nių miltelių? Kas žino, kokios-tos vištos buvo, gal ir iš jų 
tik milteliai tepaliko?

Protarpiais mano kaimynai praburbėdavo, kaip suti
nusiom burnom, ir aš jų klausiausi puse ausies. Ir besiklau
sant seilės ėmė rinktis burnoj ir diegliai bėgiot viduriuose. 
Mat, jie kalbėjo apie amerikonų sunkvežimius, sustojančius 
prie stovyglos ir paimančius dienos darban:

— Paskui jie tau priverčia lėkštę mėsos, kad neįveiksi!
— Burbulas! Prileisk mane prie tos mėsos, jiems ne

užteks.
— Alaus, tikro alaus su puta!
Jie nutilo, nebetikėdami savo žodžiais, kol vienas burb

telėjo :
— Gudresni nesiterlioja su mėsgaliais. Jie atsiveža ka

vos maišelį ar taukų dėžę. Aš žinau.
— Vagystė, — atsiliepė kitas.
— Vagystė? Jiems nerūpi. Jie patys nežino, kiek jie 

turi. Iš nutukusio — nevagystė.
Tai sugadino karas tuos jauniklius. Ginkdie ir pagalvot 

apie tai. Kavos maišelis! Iškeitęs gautum batus ir sviesto 
pusei metų. Arba parduotumei už mažiausiai trejetą tūks
tančių. Jei duonos kepalas šimtas markių, kiek tada? Gink
die ir užsimint apie tai.

Aš nusukau galvą, kad negirdėčiau jų. Šaligatviu pra
ėjo juodadarbiai su medinėm dėžutėm. Rasa ant krūmų nu
džiūvo; pro mus ėjo valdininkai su nusitrynusiais portfe
liais. aSulė pakilo virš topolių kitoje gatvės pusėje; kuo
duotos vokietės išstūmė vaikų vežimėlius.

Eibė sunkvežimių praūžė pro šalį, kolei toks žalias ir 
su didele būda pasuko j mus ir sustojo. Aš grūdausi su ki

tais į priekį, o širdis man blaškėsi po visą krūtinę. Mes ap- 
gulėm sunkvežimio duris, petys prie peties, šlaunis prie 
šlaunies. Uniformuotas amerikonas lengvai iššoko laukan 
ir parodė tris pirštus. Visi išpūtė krūtines, ir aš išpūčiau, 
visi šypsojosi, ir aš. Amerikonas praėjo pro mus ir ištrau
kė du jauniklius už rankovių. Praėjęs dar sykį, jis bakste
lėjo man pirštu į krūtinę.

Mes įsikorėm į sunkvežimį ir nudardėjom saulės pil
nom gatvėm, stogu nubrėždami žemas šakas. Aš atsidusau 
ir išsišiepęs apsidairiau. Pro alyvą ir benziną man nosį už
gavo kavos kvapas.

— Užuodi kavą? — paklausiau.
Toksai juodaplaukis, sėdėjęs prieš mane paspyrė grin

dim šiugždantį brezento gabalą ir giliai įtraukė orą. Jo di
delės šnervės buvo tamsiai melsvos, jo veidas lazurkinis, 
kaip sušalusio, ar persigėrusio,

— Tavo autus užuodžiu, — prabilo jis, mirkčiodamas 
rausvai apibrėžtom akim.

— Pieną nuo lūpų nulaižyk, paskui seną žmogų bur
nok.

— Tylėk, seni, ba išmesiu laukan.
— Seniai, seniai. Hitleris irgi tik jaunimėlio klausė, 

o kas išėjo. Ar ne? — aš atsisukau į antrąjį.
Tas pakėlė akis nuo knygos — romias teliuko akis — 

ir nusišypsojo lūpų krašteliu:
— Atsiprašau? Aš negirdėjau.
Matyt, buvo meistietis. Šypt, linkt, atsiprašau, labai 

prašau. ’Nežinia, kaip su tokiais kalbėt. Ir darbininkai iš 
jų niekam tikę, dar reikės parnešt ant pečių. Kaip tieji 
stovyklautojai, kur vasarą tėviškėj rugius išmindydavo.

— A, niekai. Ką taip skaitai?
— Dainas.
— Dainas? Geriau uždainuok.
— Nori, kad paskaityčiau ?
— Gerai.
Jis atgalia ranka perbraukė išsikėtojusius plaukus ir 

lėtai pradėjo:
— Hiacintų dienai jis padovanojo map Pano švilpy

nę iš dailių nendrių, suklijuotą baltu vašku, kursai saldus 
mano lūpom, kaip medus. Jis išmokė mane groti, pasisodi
nęs ant savo kelių, bet aš truputį bijojausi ir drebėjau.

Juodaplaukis sušvilpė ir išvertė akis viršun.
— Gražu? — paklausė studentas.
— Kad aš nežinau, — ištariau aš nenorėdamas jam 

širdies užgauti. Čia svietas griuvo, valgyt nebuvo, o jis su 
švilpynėm. Kas parašė?

— Prancūzas, kurs širdimi buvo graikas.
— Kas jam pasidarė su širdim?
— čia ilga kalba, dėde. Prieš du su puse tūkstančio 

metų tie graikai sutvėrė daug gražių, teisybės pilnų dalykų. 
Jie jam labai patiko ir jis stengėsi būt vienu jų.

— Vistiek žmonės turėtų savo laikytis. Dabar toks 
laikas, svietas griūna. Visi turėtų savo dainą atsiminti, — 
—neiškenčiau aš.

— Aš nekenčiu graikų, — įsikišo juodaplaukis. — Jie 
sukčiai, bjaurybės. Paduok man čia graiką, aš jam įspausiu 
galvą tarp šonkaulių. Aš pažinau juos per karą. Purvini, ru
pūžės. Vienas, „akį" lošiant, per akis mane apgavo.

Mieščioniukas sugniaužė knygą rankoj.
— Bet tu nieko nežinai apie juos, jų kultūrą.
— Pabučiuok sau kultūrą. Man užtenka. Tik paduok 

man graiką, aš jį sutvarkysiu.
— Taip negalima spręst apie žmones. Sakyk, iš kur tu?
— O kas tau? Iš Kybartų. Tu, klausyk. Ir tu, seni. 

Vakar toks atėjo, gėrė. Po to, įsidrąsinęs — ar čia kybarti- 
nių nėra? Aš atsistojau — o ką tau kybartiniai? Ir uždėjau 
po smakru. Jis išsivertė pro duris į lietų, aš jam koją paki
šau. Jis plumt ant molio su) nauju kostiumu, dviem eilėm gu 
zikų. Jis ten paliko du dantis ir neberas, — lietus nuplovė. 
Aš iš Kybartų, ir kas?

Aš maniau, kad mesčioniukas atsikirs; jie visi tdki kaip 
širšės. Bet jis taikiai prakalbėjo: ;

— Tu iš Kybartų. Ir Kybartuose tikrai ne visi toki 
drąsūs, kaip- patsai. Ne visi graikai iš Atėnų ar Spartos. 
Yra ir sukčių, ir nešvarių, kaip tie kur tu sutikai.

Juodaplaukis neatsakė ir daužydamas kumščiu sau į 
kelį, uždainavo:

„Kai mano draugai ateina
Mes užtraukiam linksmą dainą. . .*
Miesčioniukas kurį laiką žiūrėjo į jį, laukdamas atsa

kymo, paskui patraukė pečiais, ir vėl įbedė akis į knygą.
„Ką tas kvailas turkas padarys. .
Tikri turkai, tiedu. Aš žvilgterėjau į kelią. Mes jau 

buyom už miesto. Abipus vyšnios sviro nuo žiedų sunku
mo ir oras buvo kaip degtinė.

Pro vyšnias mes pasukom į žaliai nudažytus aerodro
mo vartus ir pamažu įvažiavom į kiemą. Grįstos gatvelės 
vingiavosi tarp žalių pievelių ir išsibarsčiusių pilkų karei
vinių. Mes pralenkėm porą amerikonų su plėmuotais kom- 
binzonais ir keletą apystorių su naujutėlaitėm uniformom. 
Man dingtelėjo, kad čia vieni amerikonai tegyvena ir aš 
pasijutau, kaip seminarijos kieme — vien tik kunigai* klie
rikai, pralotai.

Mes sustojom prie mūrinio naamo, prisišliejusi© prie di
delės daržinės. Ant išgrįsto kiemoo blaškėsi tuščios dėžės, 
statinės, ir anglių krūva, geros kalvos didumo, juodavo ša
lia sienos su skyle į rūsį. Pro langus matėsi katilai, ir žmo
nės baltais apdarais, nedaug plonesni už juos, mosikuoją
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Moksto-tecfinikos naujienos MŪSŲ MOKSLININKŲ DARBAI .

PROF. DR. V. PAVILANIS
Montrealio universitete 

(prancūzų) jau keli metai dir 
ha Profesorius Daktaras V. Pa 
vilanis. Kai prieš dvejetą metų 
buvo išsiplėtusi Gripo epide
mija, anglų spauda daug rašė 
apie Profesorių Pavilanį, kaip 
tos ligos tyrinėtoją.

Montrealio universiteto šių 
mokslo metų baigimo proga te 
ko aplankyti Profesoriaus Dr. 
V. Pavilanio vedamą universi
teto mokslo įstaigą — Virusų 
tyrinėjimo labolatoriją.

Prof. Dr. V. Pavilanis yra 
virusologas. Jis skaito studen 
tams paskaitas ir veda spec, la 
boratorijas.

Virusai yra gyviai, kurių 
mokslininkai negali priskirti 
nei gyvių, nei augalų rūšiai ir 
laiko juos lyg ir gyvybę prade 
dančiu veiksniu, kuris sieja ne 
organinę ir organinę gamtą į 
venalytybę.

Virusai neparastai maži, to
dėl ilgai nebuvo susekami ir jų 
žmogaus akis nebuvo mačiusi. 
Dabar, kai Prof. Dr. Pavilanis 
naudojasi neseniai išrastu elekt 
t oniniu mikroskopu, kuris daik 
tus padidina bent 100 tūkstan 
čių kartų, jau nufotografuoja
mi ir virusai. Daugelis jų foto 
grafijų kabo ir Prof. Pavilanio 
vedamos laboratorijos sienose. 
Jeigu dramblio dydžio santykį 

dekoravimo, fotografijos ir 
prancūzų kalbos (žodžiu).

Pagrindinis vasaros kursas 
užtrunka nuo birželio 22 iki 
rugsėjo 12 d. Trumpas tapy
bos kursas nuo birželio 22 iki 
liepos 4 d. ir nuo rugpjūčio 17 
iki rugsėjo 12 d.

Mokesčiai nuo 15 dol. (vai
kų baletui) iki 60 dol. Apsigy 
venti galima viešbučiuose, va
sarnamiuose ir svečių namuose. 
Informacijų galima gauti ra
šant: The Director, Banff 
School of Fine Arts, Univer- 
eity of Alberta, Edmonton, 
Alberta.

Le Centre d'Art, St. Adele 
vietovėje, Que., kuri yra neto
li Montrealio, Quebec'o provin 
cijoje Laurencijos srityje, duo 
da kursus: baleto, dainavimo, 
tapybos, keramikos, siuvimo, 
medžio drožinėjimo ir prancū
zų kalbos. Yra specialūs kur
sai vaikams. Kursai praside
da liepos mėn. 13 d. Daugiau 
informacijų galima gauti ra
šant: The Registrar, le Cent
re d'Art, St. Adele, Quebec.

MOKSLINIAME DARBE
su bakterija galima būtų lygin
ti ,kaip pav., dramblio santykį 
su dangoraižiu (kad ir Sun Li 
fe Montrealy), tai viruso san
tykį su bekterija galima prily 
ginti kaip viščiuko dydį paly
ginus su drambliu. Iš tikrųjų 
tas santykis yra dar skirtinges 
nis. Toks mažas yra virusas.

Prof. Pavilanis, kurio žinio
je yra didelis universiteto sky
rius, turįs dideles laboratori
jas (keliasdešimt kambarių ir 
keliadešimt laborantų), yra už 
siėmęs tyrimu šių nepaprastai 
mažų objektų — virusų. Bet 
jo tyrimų visos jietys nukreip 
tos specialiai į vaikų paraly
žiaus viruso (Polio, Poliomye 
litis) tyrimus. Profesorius 
šiam tikslui naudoja daugybę 
visokių priemonių. Jo žinioje 
veikiančios laboratorijos turi 
savo inkubatorius, kuriuose iš 
vystoma ligi tam tikro laipsnio 
viščiukų gyvybė, kuri panau
dojama virusų auginimui. Jo 
žinioje eibės visokių pelių, žiur 
kių, hamsterių, kralikų, karve
lių ir kitų gyvių, kurie naudo
jami daryti bandymams su čia 
pagamintais skiepais, serumais 
ir tt. Čia daugybė visokių ins 
trumentų, įrenigmų ir naujau
sių priemonių.

Profesorius kuklus, daug ne 
kalba, bet, atrodo, kad jis jau 
yra išradęs ir tūlų visai naujų 
skiepų, serumų, kurie jau nau 
dojami ligom gydyti, arba pro- 
filaktikąi (apsaugai). Pav., iš 
šių laboratorijų yra išėję vištų 
raupų skiepai, kurie naudojami 
veterinarinių įstaigų bei paukš 
tininkystės farmų.

Profesorius įsivedė į vieną 
kamerą, kurioje automatiškai 
sukasi tam tikroje temperatū
roje auginami laibastikliuose 
virusai. Jų čia pilna, ištisos ba 
terijos. Bet profesorius nepa
tenkintas jau išbandytais tyri
mo metodais ir įieško naujų,— 
tam tikslui lentynose išdėstyti 
dideli, platūs buteliai, ir juose 
auginamos virusų kultūros.

— Atrodo, kad ar tik nebus 
geriau taip auginti, — sako pro 
fesorius. — Teks dar tikrinti, 
lyginti. . .

Profesorius susidomėjęs net 
augalų ligomis — fitopatalogi 
ja, bet kad ir gyvių ligos, viru 
sinės ligos, yra nepaprastai pla 
ti sritis.

— Ne, — sako prof. Dr. 
Pavilanis, — man daugiausia 
rūpi tiktai vaikų paralyžiaus vi

Mūsų mokslininkai, priklau
są Lituanistikos Institutui 
(281 Olmstead Rd., Riverside, 
Ill.), nors kiti ir labai nepalan 
kiose sąlygose atsidūrę, neno
ri mesti savo mokslinio darbo. 
Daugelis jų jau turi paroušę po 
vieną ar net kelis didesnius ar 
mažesnius veikalus, liečiančius 
mūsų lietuviškąją kultūrą.

Trumpumo dėliai čia sumini 
ma bent dalies tų mūsų moksli
ninkų lituanistų kai kurie dar
bai tik antraštėmis:

J. Balys, 1. Lithuanian Nar
rative Folkssongs (Lietuvių 
liaudies pasakojamosios dai
nos), 2. Amerikos lietuvių dai 
nos (tekstai ir melodijos), 3. 
Lietuvių mitologinės sakmės.

M. Biržiška, 1. Karaliaučiaus 
universiteto prof. L. Rėzos aka 
deminiai raštai, 2. Studentiniai 
Maskvos ir Vilniaus atsimini 
mai.

Vacį. Biržiška, 1. Aleksan- 
drynas (lietuvių rašytojų bib
liografija nuo seniausių laikų), 
2. Senųjų lietuviškų knygų is 
torija.

L. Dambriūnas, Lietuvių kai 
bos veiksmažodžių aspektai.

M. Gimbutienė, 1. Lithua
nian Crosses (Lietuvių kry
žiai), 2. Priešistoriniai Lietu
vos papuošalai.

Z. Ivinskis, Merkelis Gied
raitis, arba Lietuva dviejų am 
žiu sąvartoje.

P. Jonikas, Pavardės lietuvių 
studentų, XV—XVIII a. stu
dijavusių V. Europos universi 
tetuose (ir angliškai).

A. Kučas, Susivienijimo Lie 
tuvių R. Katalikų Amerikoje 
istorija.

V. Maciūnas, Pennsylvani- 
jos universiteto lituanistinių 
veikalų katalogas.

rusai ir jiems mano didžiausias 
dėmesys.

Atrodo, kad profesorius jau 
bus priėjęs prie tų tyrimo sri
čių, kurios duoda konkrečių, 
praktiškam gyvenimui pritaiko 
mų, rezultatų.

Trumpos pertraukėlės metu 
plačiau pažinti šias dideles la
boratorijas ir sudėtingą darbą 
neįmanoma. Lauksime progos 
plačiau susipažinti ir daugiau 
susilaukti aiškinimų. Kol kas 
gi tikrai malonu mums, kad lie 
tuvis mokslininkas čia turi są
lygas dirbti toje mokslinėje sri 
ty, kuri, palyginti, dar yra nau 
ja ir kuri žmonijai yra labai 
svarbi. Profesoriui Dr. V. Pa 
vilaniui geriausios sėkmės.

(jk.).

J. Matusas, Lietuvos civili
zacijos istorija iki XVI am
žiaus (straipsnių rinkinys).

K. Pakštas, Historical Lithu 
anian Geography (Istorinė Lie 
tuvos geografija).

J. Puzinas, Vilniaus pilys.
A. Salys, Lithuanian Word 

Geography (Lietuvių kalbos 
žodžių geografija).

A. Šapoka, Vilniaus miesto 
istorija.

V. Trumpa, Rusijos ekspan 
sija į Baltijos jūrą.

A. Vaičiulaitis, Apie lietuvių 
rašytojus (straipsnių rinki
nys).

Beveik visi minėtieji veika
lai yra visai baigti ir paruošti 
spaudai; ir lietuviškai parašy
tieji paprastai turi angliškas 
santraukas. Tų darbų skaičius 
dar žymiai padidės, kai į Litu
anistikos Institutą statuto nu
matyta tvarka bus pakviesta 
dar eilė mūsų mokslininkų bei 
specialistų.

Leisti lituanistiniams dar
bams, kurie instituto mokslinės 
tarybos bus nuspręsti leisti, rei 
kės nemaža lėšų, kurių telki
mo tik pradžia tespėta padary
ti. Instituto lėšos sudaromos 
iš atskirų asmenų ar organiza 
cijų bei kitų jungtinių įnašų 
(po 5, 10, 25 dolerius metams 
ir 100, 500 bei 1,000 dol. visam 
laikui), teikiančių jiems atitin 
kamus Lituanistikos Instituto 
nario vardus. Kai kurie institu 
to veikalai gali pasirodyti ir 
pagal įnašininkų norą, atsira
dus tokių macenatų, kurių vie
nas ar keli susidėję pasiimtų fi 
nansuoti kurį instituto pripa
žintą leistinu veikalą, tuo bū
du atsiskleisdami lietuviškosios 
kultūros istorijoje savo ryškų 
jį neužmirštamų nuopelnų pus
lapį lietuvių tautai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Aleksis Rannit. SEVEN 

LITHUANIAN ARTISTS. 
Summer season 1935. Stony 
Brook Lodge, Quaker path, 
Stony Brook. L .1., N.Y.,USA.

Iliustruotame leidinėly api
būdinti (anglų kalba) septyni 
menininkai: Adomas Galdi
kas, Vytautas K. Jonynas, 
Aleksandra Kašubienė, Vytau
tas Kašuba, Petras Kiaulėnas, 
Pranas Lapė ir Romas Viesu
las. Tai yra gražus katalogas.

Žurnalas LITERATŪROS 
LANKAI. Neperiodinis poezi 
jos, prozos ir kritikos žodis. 2 
nr. 1953 metų. Leidinys ilius
truotas, 32 puslapių, didelio 
formato. Gražiai sutvarkytas.

HENRIKAS RADAUSKAS
VASAROS DIENA

Derlingi vasaros laukai 
Kviečių bangom į žemę krito. 
Tu rankoj degančioj laikei 
Akordus apgaulingo ryto.

Auksinės žirklės tingiai kirpo 
Dangaus avis. Šnerėjo varpos 
Augštoj tyloj kaip vėjas tirpo 
Nebijančios numirti arfos.

Upelis bėgo pagal liepą, 
Virpėdamas visom stygom. 
Undinė juokdamasi liepė 
Pašokt melodijom nuogom.

Klajūnas muzikas girdėjo
Balsus dangaus, vandens ir javo
Ir juos simfonijon sudėjo, 
Ir ji šlamėjo ir žaliavo.

FLEITA
Bacho fleita gieda apie mirtį, 
Kaip apie pavasarį — ramiai. 
Dėkis daiktus. Tenka atsiskirti, 
Tu be reikalo gimei.

Nesidėk daiktų, nes jie palieka.
Fleita čiulba vis linksmiau
Apie mirtį, apie dangų, apie nieką, 
Apie laimę, kad be reikalo gimiau.

Iš „Literatūros Lankai“ 2 nr.

Šis Ljt. Lankų numeris yra 
žymiai gražiau, tobuliau išleis
tas ir įvairus savo turiniu. Ja 
me randame: J. Girniaus įzan 
gini straipsnį; labai gausus ir 
įvairus poezijos skyrius, kurį 
atstovauja: Nyka-Niliūnas, I. 
Lėtas, J. Blekaitis, H. Radaus 
kas ir kitataučiai: Arthur Ri
mbaud, Charles Baudelaire, 
Paul Celan, Hans Carossa, 
Frederico Carcia Lorca. Proza: 
Albert Camus, Fernando Jime 
nez, Franc Kafka; lietuviai — 
V. Landsbergis, J. Staniškis, 
Rene-Maril Alberes, J. Mekas. 
Didelis ir platus kritikos sky
rius. Įdomios ir iliustracijos.

Leidinys gaunamas „Nepri
klausomos Lietuvos” redakci
joje: 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal. Numerio 
kaina 1 doleris..

„SĖJA” — tautinės - demo
kratinės minties laikraštis Nr. 
1, 1953 m. gegužės mėn. Pre
numerata metams 2 dol., ats
kiras numeris 25 et. Redakci
jos adresas: G. I. Lazauskas, 
1023 N. Kaystone Ave., Chi
cago 51, Ill,. USA; administra 
cijos adresas: V. Vintartas, P. 
O. Box — 271, Chicago 90, 
Ill., USA.

Turiny: Dr. K. Griniaus, J. 
Audėno, M. Mackevičiaus, V. 
Vintarto, G. J. Lazausko, B. 
Kalinausko ir kt. straipsniai.

LINKSMOS ATOSTOGOS 
BUS VISIEMS, 

kurie įsigys Nobelio premiją 
laimėjusį puikųjį romaną 

W. S. Reymont
KAIMIEČIAI

Kaimiečiai tai plati mums arti
mo kaimo epopėja. Autorius 
su dideliu įsijautimu, artistiš
kumu, ryškiai ir smulkiai pie
šia: žmones, scenas, darbus, 
papročius, gamtą. Nepaprasta 
romano intriga, gili gaivališka 
meilė iki kraštutinės neapykan 
tos ir neriboto pasiaukojimo. 
Ir gamta Kaimiečiuose spalvin 
ga, plastiška, gyva susijusi su 
personažų vidujiniu pasauliu. 
Tai meistriškai išbaigtas meno 
kūrinys, kuris tikrai neapvils 

nė vieno skaitytojo.
IŠ SPAUDOS JAU 

PASIRODĖ KAIMIEČIŲ: 
I tomas Ruduo 352 pusi, 

kaina 3 dol.
II tomas Žiema 386 pusi, 

kaina 3 dol.
III tomas Pavasaris 472 pusi, 

akina 3,50 dol.
Tuoj reikalaukite knygynuose 

pas spaudos platintojus, 
arba užsakymus adresuokite:
NEMUNAS, 3153 So. 

HALSTED St. Chicago 8, Ill.

šaukštais pro dūmus. Jų veidai buvo taip sočiai raudoni, 
kad net pikta pasidarė1.

AŠ paėmiau iš amerikono kastuvą ir įbedžiau jį anglys 
na. Kad tik greičiau, kad tik greičiau!

Anglys šiugždėjo juodon skylėn. Miesčioniukas ėmė 
šnikšti pro sukąstus dantis, juodplaukis pradėjo krankšti 
ir spjaudytis. Pro atdarą langą pryšaky, mergiokštė čigo
nišku veidu žiūrėjo į mus.

Greičiau, aš noriu valgyt!
2.

Ta merga lange šauniai atrodo. Kokios mėsingos lū
pos! Šį vakarą ji tikrai bučiuotų mane į lūpas ir rytoj ry
tą mane visą, jei tik aš panorėčiau.

Tfu, anglys lenda į gerklę. Broleliai, aš nekenčiu dar
bo. Uždainuot, kad linksmiau būtų:

„Užsirūkom, uždainuojam,
Į aklėjimą važiuojam.
Ką tas kvailas turkas padarys“.
Nebijok, seni, neužmušiu. Oi, tas senis! Veidas, kad 

devyni kumečiai neapdirbtų. Visas dreba pavogt kavos ir 
neprisipažįsta. Vargas bus ką nors sukombinuoti su tokiais. 
Tas pinokis su knygom kelnes pridėtų, jei jam reikėtų ką, 
nors nukniaukti.

Tfu, anglys, anglys! Jei aš galėčiau prie cigarečių. 
Dešimt kartonų būtų deišmt tūkstančių. Tada užpirkt vy
no po tris markes, parduot po penkias. Nematytų jie 
manęs prie anglių. Aš pats samdyčiau tuos ištysėlius vyno 
nešiot.

Tfu, prakeiktos anglys! Ai, šoną diegia! Kam aš 
kabinau tą rudaplaukį? O ką aš galėčiau daryt? Įėjo ir 
klausia, ar nėra kybartinių? Jei nebūčiau išgėręs, nieko ne
būčiau sakęs. Buvau išgėręs — o ką tau kybartiniai? Jis 
man dviem kumščiai sper galvą. Aš spyriau jam į koją ir 
išbėgau1 į lietų. Jis išsitraukė revolverį ir rėkia — iškišk 
šneblių, kiaurai peršausiu. Aš parkritau molin už kaimyno 
laiptų ir visą pusvalandį ten, gėda sakyt, verkdamas ir 
spjaudydamas. Po to gulau visai savaitei.

Anglys, anglys, juodos anglys, prakeiktos anglys, vel
nio išmatos! Nesimuliuok, seni. Pilnesnį šiūpelį, pinoki.

Ai, šonas. Ai, gerai, gerai jam, ir jis kenčia dabar. Aš 
pasamdžiau du jugoslavus, kad sutvarkytų jį. Jie prirėmė 
jį peiliais po šokių. Niekas jo' nematė paskui. Gal jis išva
žiavo kitur? Gal jugoslavai pamiškėj pakasė? Bet ne, jie 
neprašė daugiau užmokesnio.

Krūvos mažiau ir mažiau. Tfu! Greičiau, seni, ne
gausi gemarojaus! Matai, už lango tau sriuba verda. Pa- 
sispausk, pinoki, čia tau ne apie švilpynes švepluoti

„Ką tas kvailas turkas padarys?“
Bet jeigu jis dar gyvas? Jis tikrai ateis atkeršyt. 

Visą nudiegia, kai pamatau ką nors rudais plaukais. Jis 
niekad nepamirš, seilėmis sau žaizdas užsilaižys ir vėl 
lauks už kampo. Už kurio kampo? O jeigu jis negyvas, ar 
lauks? Tada jo nėra, kaip dūmo. Tada niekas, nežinos, 
tik aš ir jugoslavai, o jugoslavai pamirš. Dar kas žinos? 
Bobų _pasakos. Bet jeigu jis gyvas ir užkuls mane kur 
nors, jį turėtų kas nors nubausti. Teisybė turėtų būti. Aš 
po žeme vartyčiaus, jei žinočiau jį nenubaustą tunkant.

Šiūpelis džerškė grindiniu semdamas anglių dulkes. 
Senis nuleipo ant laiptų ir žalia kareiviška nosine braukė 
išraudusį veidą. Rnygbernis sunkiai dūsavo, pasirėmęs 
ant šiūpelio. Saulė jau buvo nusėdusi už stogo ir anglių 
krūvos vietoj testovėjo juoda dėmė.

Mūsų amerikonas iškišo savo kablinę nosį pro langą 
ir pamojo mutns.

— Eikit, baudžiauninkai, košė laukia, — kumštelė
jau aš pinoki.

Jis pasirąžė ir sunkiai pajudėjo. Senis pasekė jį, 
spjaudydamas delnus ir lygindamas plaukus.

Virtuvė, nors ir erdvi, buvo taip prigrūsta gerų da
lykų, kad negalėjai apsisukti. Raliai sienas tiesėsi lenty
nos su kavos maišiukais, dėžėm ir spalvotom skardinėm. 
Ant darbinių stalų mėtėsi mėsgaliai, šlapi rojuj, nors ir 
negalėjai atskirti: kas ir iš kur?

Aš apmečiau akim bendrą vaizdą, kaip generolai sa
ko. Durys kairėj vedė į didįjį koridorių, dešinėj į katilus, 
o kitos, velnias žino kur. Prie didelio, balto pečiaus sto
vėjo ta šaunioji mergiška. Žaltė buvo kokios šešiolikos 
metų, bet nuaugus, * kaip ponėkas su sprendžinom.

Aš prisėlinau prie jos iš užpakalio ir timptelėjęs at
palaidavau jos prijuostę. Ji atsisuko piktom akim, bet aš 
šypsojausi tiesiai į jas, ir ji ėmė šypsotis; jos akys nebebu 
vo piktos ir pagaliau rausdamos prisimerkė. Aš žinau, 
kaip apsieiti su mergom.

Po minutės mes visi buvom nusiprausę, o ji dar te- 
bečirškino jautieną. Seniui net akys iššoko bežiūrint į ka 
vos maišelius, suguldytus ant lentynos ir į keptuvę. Pi
nokis neatitraukė akių nuo lango, nes ten tebebuvo me
džiai ir varnos..

Ji atsisuko ir rodydama baltus dantis ištarė nei ang
liškai, nei vokiškai:

— Dar penkios minutės, — ir jos akys vėl sustojo 
prie manųjų. Oi, kalk geležį, kol karšta!

Aš iškišau nosį į aptamsį koridorių, blizgantį vaš
kuotam grindim. Prie durų stovėjo didžiulė skardinė ir 
aš pakėliau jos dangtį. Užpakaly manęs senis smalsiai 
šniokštė. O, angelaičiai! Ji buvo sklidina konservuotų 
kiaušinių; Aš apsidairiau, įkišau galvą, ir sriaubiau užsi
merkęs, kol netekau kvapo.

Senis žiūrėjo į mane išsigandęs ir purtė galvą.
— Še, pauostyk — pristūmiau aš jį prie skardinės 

ir palenkiau jo galvą.
Senis muistėsi ištrūkti, bet, staiga, visas suglebo ir 

panėrė savo veidą.
Jis sriaubė, kaip arklys. Aš ištraukiau jį už apikak- 

lės, kad neuždustų, ar sargybinio neprišauktų. Jis svy
ravo apdujęs visa šlapia burna, kaip varveklis.

— Gerai, seni, — paplojau aš jam per petį. — Taip 
reikia.

Aš paėmiau jį už parankės ir įvedžiau virtuvėn.
Tuojau mes visi šniokšlėm prie stalo blizgančiom, 

sklidinom burnom ir taukuotais pirštais. Gražialūpė pa
tarnavo mums, sustodama stebėtis mūsų alkiu ir, lyg ne
tyčia, padėdama man ranką ant peties.

Tada kamabrin įsivertė storas, saule nudegęs ūsočius 
virėjo apdare ir ėmė bambėti kažkokia kalba. Ji plonai 
bambtelėjo atgal ir ūsočius, pakratęs pirštu, išsirito.

— Jūs graikė? — ištarė pinokis išspjovęs kaulą, žiū
rėdamas į ją baltom akim.

— Taip, -— atsakė ji nei angliškai, nei vokiškai.
— Aš studijuoju graikų kultūrą.
— Kas tai yra?
— Ar jūs suprantan klasikinę .graikų kalbą? — tęsė 

jis ir pradėjo- verti kažkokius keistus žodžius, visą laiką 
kartodamas — os, os,os.

— Nesuprantu, — ji pakratė galvą. — Labai mažai 
angliškai, labai mažai vokiškai.

Bet pinokis negrįžo prie jautienos. Jis ištraukė savo 
knygiūkštę.

— Aš turiu knygą apie Graikiją. Ar jūs mokat pran
cūziškai?

Knyga?! Kas taip kombinuoja prie mergų.
— Ne.
— Aš paskaitysiu jums vokiškai.
Jis surado puslapį ir pradėjo:
„Jis išmokė mane groti pasisodnęs anti savo kelių, 

bet aš truputį bijojausi ir drebėjau. . . Mes neturėjome 
ką sakyti, taip mes buvom susidomėję vienas kitu, bet mū 
sų melodijos kalbėjosi, ir mūsų lūpos, laikas nuo laiko, 
susitikdavo virš švilpynės“.

Čia aš nebeiškenčiau ir švilpterėjau jam:
— Žiūrėk kaip reikia su’ mergom.
Aš paėmiau ją už pečių ir pūstelėjau į jos garbanas 

prie kaklo. Ji sudavė man per pirštus, bet nesitraukė. 
Staiga aš pajutau kumštį žiebiant į mano skaudamą 'šo
ną. , Aš žtisukau ir susidūriau su ūsuoto virėju. Jis pa
kišo šlapią kumštį po mano nosim ir Šaukė:

— Pavalgei — išeik! Nelįsk prie mano seserėčios! 
Daugiau bus.
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CALGARY, Alta
CALGARIO LIETUVIAI KRYŽKELĖJE.

dyba stvėrėsi uolaus darbo. 
Darbas buvo jų gana sunkus, 
nes žmonės stvėrėsi spręst svar 
biausius 
būdami 
Vienas 
biausių 
toks: kurion pusės sukt, ar į 
rytus ar į vakarus? Tas reika
las buvo pavestas visuomenei, 
kuri ryžosi balsuot.

Ir kas iš to išėjo?!
Senieji lietuviai jau nuo se

no būdami jautrūs Lietuvai, 
turėjo pasukti į vakarus, t. y. 
laikytis nuošaliai nuo K. L. Ė- 
nės. Ir ištikro, stebint iš šono, 
kitaip ir būt negalėjo, nes mū
sų „Dievo Paukšteliai", čion at 
skridę, 
nusiais 
ir t. p. 
vistiek 
kad užkąstų savo liežuvius, o 
daugiau parodytų iniciatyvos 
darbu.

Laikinė valdyba likosi iki 
1953 m. balandžio 30 d. Iki 
to laiko, ji, lyg tas suvargęs 
kumeliukštis, traukė sunkią 
naštą. Rengė pasilinksmini
mus, piknikus ir net šiemet pa
jėgė surengt vaidinimą. Siun 
tė aukas, kiek sąlygos leido. 
Ir tai visa atliko ta laikinoji 
valdyba iš penkių asmenų. Ji

varė savo darbą tylėdama ir 
nieko neužkabindama. Iki šiais 
metais nepasirodė „Nepriklau 
somoje Liet.“ kovo 11d. Nr. 
10 (308) 6-me puslapyje, skan 
dalingas gerb. Pietryčio 
straipsnis. Čia nors jis ir rašė 
dalelytę tiesos, bet vistik dau
giau drabstė į akis, negu ,kad 
tiesos prirašė. Jo paskubomis 
surinktos pasakėlės prie alučio 
stalo, susilaukė „vaisingų“ re
zultatų. Kai ši valdyba buvo 
atsistojus antrą sykį kryžke
lėje, gerb. Pietrytys ją vėl grą 
žino į senas vėžes. Calgario lai
kinoji valdyba 1953 m. balan
džio 30 d. žengė keistą žings
nį. Ir nuo šios dienos ji jau 
surašo narius ir save pasivadi
no „Lithuanian Society of Cal 
gary“ ir turi angliškus įstatus, 
kurie, jiems prašant, buvo pri 
siųsti iš Edmontono, t. y. iš Al 
bertos valdžios i rkurių jie tu
rės griežtai laikytis. O tie įs
tatymai, gerb. Pietryty, nėra 
jau tokie palankūs lietuvybės 
reikalams. Dar yra maža ki
birkštėlė vilties, kad jie gali pa 
sukt kita kryptim, nes kiek 
man teko patikt, sekančiame su 
sirinkime jie balsuos tuo reika 
lu dar sykį. Ir jei rytų blokui 
pavyks sudaryti 75 proc. visų 
reikalaujamų balsų, tai jų bus 
pasidarbuota ne tik, kad, Cal
gario lietuvių labui, bet ir mū
sų Tėvynei nupintų puikų lie
tuviškos bendruomenės vaini
ką. Pakeleivis.

Gegužės 31 d., 3 vai. 45 m. 
po pietų — sekmadienį, Calga- 
ryje, lietuviai, drauge su kito
mis tautomis, padėjo vainiką 
prie Nežinomo kareivio kapo. 
Vainikas buvo padėtas už tuos 
karius, kurie žuvo ar žūsta be
kovodami prieš komunizmą.

Tą pačią dieną, t. y. gegu
žės 31 d., įvyko Calgario lie
tuvių Draugijos susirinkimas. 
Tai buvo antrasis susirinkimas 
per trejetą metų.

Šio susirinkimo tikslas bu
vo, kad pranešus visuomenei 
savo finansinį stovį ir aptarti 
kai kuriuos klausimus. Valdy 
ba patiekė maždaug tokią atas 
kaitą: per trejus metus laiko 
per jos rankas perėjo 2.541 
dol., kasoje dabar esama 458,72 
dol. Smulkių išlaidų čia nemi
nėsiu, bet patieksiu tik stam
biąsias. Jos buvo tokios: Rau 
donąjam Kr. 110,50 dol., Tau 
tos Fondui 53,59 dol., „Nepri
klausomai Lietuvai“ 10 dol., 
vaikų sanatorijai 10 dol. ir tt. 
Revizijos komisija sudaryta iš 
dviejų asmenų, rado kasos kny 
gą pilnoje tvarkoje.

Dabar eisiu prie pačios drau 
gijos istorijos. 1950 m. birže
lio pirmą dieną, Calgaryje, p. 
Grigienės ir kitų susipratusių 
lietuvių dėka buvo sušauktas 
steigiamasis susirinkimas. To 
susirinkimo tikslas buvo išrink 
ti laikinę valdybą, kuri turėjo 
visus Calgario ir jos apylinkės 
lietuvius sujungti į vieną bran 
duolį. ,

Steigiamasis susirinkimas 
praėjo, galim sakyt, pusėtino
je nuotaikoje. Jame iškilo kai 
kurių spragų, kurių dar ir šian 
dien neįstengiama užlopyt. Su 
sirinkime buvo išrinkta laiki
nė valdyba vien tik iš senųjų 
ateivių. Naujųjų čia maža bu
vo, bet ir tie patys mokėdavo 
pakišt pašiną po senųjų lietu
vių sėdyne, tad geresnio nebu 
vo galima tikėtis. Laikina vai-

klausimus, 
su jais

iš 
klausimų,

mažai 
susipažinę, 
tų svar
iai buvo

įmokėti

Bleury

DABAR! ĮMOKĖJUS TI K $ 10.00, 
perkate 1954 m. M*G* išeigi nę eilutę.

Užeikite šiandieną, užveskite M*G* saskaita,
ĮMOKANT TIK $ 10.00.

Pasinaudokite 26 savaitėmis mokėjimui.

VISAD 
METAIS 
PIRMYN
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BELLAZZI - L AM Y, INC
7679 George St.,

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK. Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

skaitė juos neišsilavi- 
moksle, nepažangiais

Bet tie „pažangieji” 
nerado savyje proto,

SAMUEL’S
CAR MARKET INC.

MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO
MOBILĮ ir KEIČIANT JOSIŠR.Į ĮVERTINA AUGŠ- 

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
MIESTE.

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

KUR KITUR MIESTE.
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR 

SKAMBINKITE

Mr. HENRY ADOMONIUI

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager |
v? 8945 Lajeunesse, Montreal. J
| Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681. |

LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 

PE, PRIE PAT AUSROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

E. BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

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

Siuvėjas

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS. 

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

MONTREAL

KAS SKAITO 
„NEPRIKL/ LIETUVĄ"

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ 1

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

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

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

iėiimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

[
Jono LADYGOS | 

baldu studijoje j
„ARTI S“ I 

priimami užsakymai ir pa- Jj 
[taisymai sofų, fotelių T] 

(chesterfields). „St. Lo- I 
uis Textiles” medžiagų ir fl 
baldų atstovybė fabriko JJ 

kainomis. 'D

Av. Verdun-Regina kampas n 
TR. 0952 j

Duodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERS
363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA ■ LONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA

jJI Šviesiai melsvi deimantai 
Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

B EKSPERTŲ GARANTUOTAS
I LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co.
Gerard Cool Alcide Blais,

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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKS Ų — PLYTELIŲ 
dėjime 

MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS. 
Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460.

Į KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR. 

Moterų Rubu Siuvėja
> siuvu paltus, kostiumus ir sukneles. Darbas augštos ko

kybės, kainos prieinamos.
STASĖ VENCKIENĖ

į 6702 Des Erables, Montreal (kampas St. Zotique).
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AMERIKONAS APIE LIE...
Atkelta iš 3 psl.

* * ♦
Toliau autorius savo knygoj 

kiek siauriau mini Estiją ir Lie 
tuvą. Rašydamas apie Estiją, 
jis nurodo, kokiomis priemonė 
mis ir kokiais prievartos meto
dais ten buvo steigiami kolcho 
zai. O į Lietuvą jis žiūri iš ki
to taško. Mat, Lietuva, neskai 
tant Latvijos Latgalijos, yravie 
nintelis beveik perdėm katali
kiškas kraštas, patekęs į sovie
tų jungą. Ir tokiu būdu Lie
tuva buvusi beveik ideali vie
ta išbandyti savo eksperimen
tus,metodus ir techniką, kaip 
bolševikiškai spręsti Romos ka 
talikybės problemą. Būdama 
įjungta į Sovietų S-gą ir akli
nai atskirta nuo viso pasaulio, 
Lietuva tiems bandymams 
daug labjau tikusi negu kiti į 
sovietų įtaką patekę katalikiški 
kraštai, kaip Lenkija, Vengri
ja ir iš dalies Čekoslovakija, ku 
rių bent iš pradžių sovietai ne
galėjo taip aklinai atskirti nuo 
likusio pasaulio. Lietuvoj ir 
buvusi išbandyta toji taktika, 
kurią jie vėliau panaudojo prieš 
Romos katalikų bažnyčią Veng 
rijoj ir kitose satelitinėse vals
tybėse.

Pirmiausia sovietai Lietuvoj 
nutraukę bet kokį kontaktą 
tarp Lietuvos katalikų hierar
chijos ir Vatikano. Po to gi 
prasidėjo griežtas ir sistema- 
tingas augštesniosios Lietuvos 
bažnytinės vyriausybės perse
kiojimas, kaltinant ją neištiki
mybe valstybei ir visokiais ki
tais priekaištais. Visai eilei 
augštesniųjų dvasininkų buvu
sios iškeltos bylos. Dar 1947 
m. Vilniuje išleistas praneši
mas — taigi, žymiai anksčiau 
prieš kardinolo Mindszenty by 
lą — Lietuvos bažnytinės hie
rarchijos narius apkaltino pa
laikant santykius su „kontre- 
voliuciniu pogrindžiu“ ir tai 
pavadino „vienu gėdingiausiu 
puslapių lietuviškojo katoliciz 
mo reakcijos istorijoj". Tame 
pranešime rašoma, kad Telšių 
vyskupas Borisevičius esąs teis

iiiiiitnnr

(35 mylios nuo Montrealio)

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

Tel. 4-5074.

Savininkas
MYKOLAS GUOBYS

GUOBYS CHINCHILLA RANCH
Parduodu su garantija registruotus grynakraujus 

CHINCHILLAS.
Puikiai galite auginti garaže, rūsyje arba atliekamame 
kambaryje. Pradėję kaip pašalinį užsiėmimą, galite iš

auginti labai pelningą biznį.
Dėl informacijų galite parašyti, paskambinti ar aplankyti 
šeštadieniais ir sekmadieniais, o kasdien tik po 6 vai. vak. 

Pristatau į visas Kanados provincijas.

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

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

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

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

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

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

mo nubaustas, kaip „liaudies 
priešas“ už „teroristų“ rėmimą. 
Jis esąs nuteistas už tai, kad te 
roristų grupės vadą jis buvęs 
užregistravęs kaip bažnyčios 
tarnautoją, Tarp kitų nuteistų 
jų minimi du pranciškonų vie
nuolyno Kretingoj tėvai vyrės 
nieji. Jie esą įteikę du šimtu 
tūkstančių rublių teroristams 
(taip bolševikai vadina Lietu
vos partizanus) ginklams nu
sipirkti. Be to, teroristų šta
bas buvęs už vienuolyno sienų 
ir vienuoliai spausdinę antiso- 
vietinius atsišaukimus.

Kaišiadorių vyskupas taip 
pat buvo nuteistas už aktyvų 
dalyvavimą teroristų grupėj, 
platinimą antisovietinės litera
tūros, už antisovietinius savo 
pamokslus ir už priesaikos pri
ėmimą iš teroristų. Toliau ta
me pranešime tvirtinama, kad 
klierikaliniai teroristai esą at
sakingi už nužudymą daugelio 
dorų darbininkų — neturtingų 
valstiečių, naujų kolonistų, so 
vietinių intelektualų, dažnai 
jie buvo nužudyti su visomis jų 
šeimomis. Iš tų kaltinimų gali-

tojų akyse augštąją bažnytinę 
hierarchiją ir bent dalį žemes
niosios dvasiškuos patraukti į 
savo pusę, nes pranešime sako
ma, kad visa eilė paprastų dva
siškių esą tiesiog pritrenkti to 
kių baisių jų viršininkų nusi
kaltimų. Taip pat Lietuvoje de 
damos pastangų, kad Lietuvos 
katalikai atsiskirtų nuo Ro
mos ir pasidarytų lyg tam tik
ra tautinė bažnyčia. Neturint 
duomenų, sunku pasakyti, kiek 
šią kryptimi bolševikai yra nu 
ėję, bet galimas dalykas, kad 
dalis dvasininkų, kurie ligi šio 
lei tebeaina savo pareigas, ir 
yra tie, kurie iki tam tikro laips 
nio yra sutikę kooperuoti su 
komunistiniu režimu.

Vienintelė Maskvoj veikian 
ti Romos katalikų bažnyčia yra 
St. Louis des Francais — tradi 
cine prancūzų bendruomenės 
Maskvoj bažnyčia. Praėjusią 
vasarą (1950 m.) iš jos rekto
riaus prancūzų kunigo Thomas 
buvo pareikalauti bažnyčios 
raktai. Pe to jam tik kartą per 
savaitę buvo leista laikyti mi
šias diplomatams, kitu metu jis 
nebeturėjo teisės į bažnyčią 
įžengti. Sovietų įstaigos tą sa
vo žygį paaiškino tuo būdu, 
kad esą grupė sovietų piliečių

ma susidaryti vaizdą apie Lie
tuvos rezistencijos mąstą, apie 
kurį paprastai sovietų spauda 
tyli.

Be terorizmo „klerikaliniai 
reakcionieriai“, kaip praneši
me jie vadinami, dar kaltinami 
už pastangas antisovietiškai nu 
teikti gyventojus, ypač jauni
mą. Po bažnytiniais chorais 
esą bandoma paslėpti Romos ka 
tlaikų jaunimo organizacijas. 
Ukmergėj choro dalyviai plati
nę antisovietinius atsišauki
mus ir rinkę teroristams infor
macijas apie komunistų par
tijos pareigūnus. Vilniuje kai 
kurie kunigai stengęsi paveik
ti jaunimą, kad jis nestotų į 
komjaunuolius, jie net vaikščio 
ję pas tokių vaikų tėvus ir ra
ginę juos, kad draustų vaikams 
stoti į komjaunuolius.

Iš to viso matyti, kad bolše
vikų pastangos pirmoje eilėje 
buvo sukompromituoti gyven-

I
i A. J. Norkeliūnas

KODĖL APSIDRAUSTI?
Mr. Charles Zientek namas, 

5343 - litą Ave. Rosemount, 
Montrealy pereitą savaitę epc- 
plozavo nuo gazo ir namui pa 
darė apie 10.000 d. nuostolių. 
Kaip ir daug kitų optimistų'; jis 
galvojo bile čia kada nelaimė 
įvyks, ir savo 15.000 dol. ver
tės namą buvo apdraudęs tiktai 
6.000 dol. Todėl dabar apie 
4.000 dol. turės pridėti iš sa
vo kišenės. Jo žentas, Mr. Wai 
ter Uzenko gyveno tame pačia
me name. Jis man gerai pažįs- 
M--- w xverrr m

katalikų pareikalavusi sau vie
tos melstis ir todėl sovietų vy 
riausybė, vykdydama savo po
litiką dėl visų tikybų veikimo 
laisvės, pasiryžusi patenkinti 
jų prašymą. Tuo metu iš Lie
tuvos atvyko ir naujas kunigas. 
Jis prisistatė, kaip kunigas 
Adomovich*). Kai kun. Tho
mas paprašė jo vyskupo raš
to ,kun. Adomovich pareiškė^ 
jog jis esą tą raštą įteikęs Re
liginių reikalų komitetui prie 
Sovietų vyriausybės.

*) Ar tik nebus čia tas bu
vęs kunigas Liudas Adomaus- 
kas, kuris jau nuo seno buvo 
pasidaręs žymus Lietuvos ko
munistų veikėjas.

Galimas dalykas, kad 
MVD ir paskyrė jį būti katali 
kų kunigu Maskvoj.A. Mingis

tamas ir prieš porą mėnesių, 
kai mes buvom susitikę, jis man 
sakė: „Reikia apdrausti savo 
baldus, bet vis neprisiruošiu; 
bet netolimoj ateity tikrai tau 
paskambinsiu, kai tik viską pa 
baigsiu susitvarkyti.“ Šiandien 
jis su visa šeima gyvena pas ki
tus kambary, o jo turtas, ver
tės apie 4.500 dol., visiškai su 
naikintas ir nebuvo apdraustas.

Šitokia nelaimė nėra padeng 
ta paprastos apdraudos nuo 
gaisro. Ją padengia tiktai prie 
das „Suplemental Contract“ 
kaip buvau pastebėjęs pereita
me savo pranešime. Lig šiol 
man teko pastebėti, kad dauge 
lis lietuvių šio priedo, prie sa
vo poliso neturi. Aš be jo vi
sai nedraudžiu, — tai mano kli 
entam savo polisų tikrinti ne
reikia. Bet jei jūs esat kitur 
apsidraudę, tai tuojau patikrin 
kite, ar jūs šį priedą turite.

Viršminėtas įvykis nėra iš
imtis, bet tai yra kasdieninis 
atsitikimas. O kiek dar yra 
žmonių, kurie ligšiol „neturėjo 
laiko“ savo apdraudos reikalus 
susitvarkyti? Nė vienas iš mū
sų nežinome, kas ir kur mūsų 
laukia, todėl pasiruoškime su
tikti bent tuos atsitikimus, ku
rių rezultatai gali šiandien iš 
kalno būti mūsų neutralizuoti. 
Visur ir visuomet stenkimės bū 
ti pasurošę. A. Norkeliūnas.

g LIETUVIS LAIKRODININKAS PER SAVO AGENTŪRĄ

| ŽUKAS ANTANAS
v 408—8th Ave, Ville Lasalle, Que.
V Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

I Jonas Zmuidzinas
X Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
g 3420 Drummond, Montreai,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

g

AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTJ, v 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- $ 
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- S

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE. $

rruizrillnf r»ii

Į 391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL, j 

j CAPITOL FURNHURC CO,.
■ Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų
3 ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys.
3 Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra
3 krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.
3 TEL.: LA 8621.

| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 8
i Tel. CL 236 3 |

TEL. FA 0209

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

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

į Lietuviška moterų kirpykla
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

X 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

O

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO.

. i. 7
EXPERT CLEANING a DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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.

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.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

I VICTOR HARDWARE I 
| 5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 | 
i SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKA1 t

RAMSAY nmiiTč r
MAKE A HOUSE ® " ...

įį

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

There is a 
RAMSAY PAINT 
/o-r INTERIOR 

^EXTERIOR USE!

SEMI-GLOSS
^-GLOSS^

FINISHES

CROSLEY 
RADIO ir TELEVIZIJA

C. C. M. DVIRAČIAI

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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HAMILTON
BIRŽELIO 13 — 15 DD.

trėmimų minėjimas, šį sekma
dienį pradedamas pamaldomis 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
(10 vai.) ir 12 vai., prisijungus 
Hamiltono latvių — estų kolo 
nijoms, visi nuo lietuvių baž
nyčios judėsime King g-ve prie 
Nežinomojo kareivio paminklo. 
Kartoju „visi“, kadangi savo 
gausiu dalyvavimu mes atkreip 
sime laisvo krašto piliečių 
akis, į mūsų Tėvynei daromas 
skriaudas.

Atrodo, kad tai bus ne tik 
pirma pabaltiečių vieša eisena, 
bet bendrai, pirma antikomu
nistinė gatvės demonstracija 
Hamiltone, su plakatais, vėlia
vomis ir tt. Moterys yra pra
šomos eisenoje dalyvauti su 
tautiniais rūbais. Tad visi Ha 
miltono lietuviai, šį sekmadie
nį į antikomunistinę demons
traciją !

Po eisenos, Royal Comaught 
Hotel salėje, minėjimo progra 
ma bus tęsiama toliau.

KLB HAMILTONO 
VALDYBOS

dėl blogo oro neįvykusi gegu
žinė š. m. gegužės mėn. 31d. 
yra nukeliama į birželio 21 d. 
Ji įvyks toje pačioje vietoje — 
Bridgeman ūkyje.

Birželio mėn. 28 d. sekmadie
nio popietę galima bus pra
leisti gryname lauke T. Fondo 
Hamiltono sk. pasilinksmini
me. Jis įvyks taip pat Brfidge 
man ūkyje.
KARALIENĖS ELZBIETOS
II karūnacijos proga įvykusia 
me parade ir pasirodymuose 
sporto stadionuose, dalyvavo 
ir Hamiltono lietuviai.

Beveik prie 20 tūkst. žiūro
vų, tautinių šokių grupė, ved. 
V. Panavaitės, pašoko 4 tauti
nius šokius, kurie žiūrovų bu
vo priimti gerai.

Sekančią dieną didžiausias 
Hamiltono dienraštis „The Ha 
milton Spectator“ apie lietu
vius atsiliepė sekančiai: „The 
ethnic groups, especially the 
Lithuanians and Ukrainians, 
added much colour to the gat 
hering, giving Hamilton's co
ronation celebration ar real 
cosmopolitain effect".
LIETUVIŲ NUOSAVYBĖJE 
esančiame name Bay g-vėje S. 
28 m. kanadietis La Fortune 
(kilme atrodo prancūzas) nu
žudė 45 m. iš Simcoe moterį. 
Dėl kokių priežasčių jis tai pa 
darė — nesisako. Kambarį La

Fortune buvo išnuomavęs tik 
prieš savaitę laiko. Kbr.
ORGANIZACINĖ HAMIL 
TONO LIETUVIŲ VEIKLA

Atkelta iš 3 pusi.
Hamiltono Lietuvių Draugija

1949. V. 22. — 1950. L 15.
Kanados Lietuvių Tarybos 

skyriaus veikla pasibaigė 
1949 m. gegužės 22 d., nes po 
įvykusio Kanados lietuvių sei 
mo skilimo, Hamiltono lietu
viai, norėdami išlaikyti kolo
nijos vieningumą, nutarė sky
riaus priklausomumo KLT ar 
KLS klausimo visai nespręsti 
ir KLT skyrių panaikinti ir 
pasivadinti Hamiltono Lietu
vių Draugija. Valdyba tačiau 
pasiliko senoji. Šiuo laikotar 
piu buvo surengta vasaros me 
tu gegužinė, padarytas kartu 
su latviais ir estais trėmimų 
minėjimas, Tautos šventės ir 
vicekonsulo Simučio praneši
mas. Sušaukti trys visuoti
niai susirinkimai ir 7 valdy
bos posėdžiai.

Bendruomenės kelyje
1950. I. 15. — 1953. V. 9.

1950 m. sausio 15 d. visuo
tiniame narių susirinkime 
Draugijos vienbalsiai nutarė 
persiorganizuoti į Bendruo
menės apylinkę. Išrenkama 
nauja valdyba: pirm. agr. K. 
Valaitis, sekr. — V. Petraitis, 
ižd. — P. Sakalas, parengimų 
vadovas — J. Pyragius, vald. 
narys -—■ Ant. Grajauskaitė. 
Revizijos komisija: J. Plei- 
nys, A. Mingėla ir K. Matke 
vičius. j

Buvo dėtos pastangos įsigy 
ti bendruomenei savo namus 
su sale, tuo reikalu vyko po
sėdžiai, susirinkimai, kuriami 
planai. Tačiau esant įvai
rioms nuomonėms ir prasidė
jus asmeniškumams, tas pro
jektas su nemažu kartumu bu 
vo palaidotas. Rengiami mi
nėjimai, pakviečiamas koncer
tuoti Čiurlionio ansamblis. 
Nepriklausomybės šventės 
proga per Hamiltono CKOC 
radijo stotį pirmą kartą turi
mas lietuviškas pusvalandis.

Vieningai bedirbant.
Šią valdybą nuo 1950 m. 

lapkričio 5 d. pakeičia kita. 
Pirm. — inž. St. Naikauskas, 
vicep. J. Mikšys, sekr. E. Su- 
dikas, ižd. — V: Subatnikai- 
tė, reikalų ir parengimų ve
dėjas — K. Baronas, vald. na

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
T tnefonas EM. 6-4182 

Toronto 

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.

riai — E. Repčytė ir E. Dau 
guvietytė - Kudabienė. Re
vizijos komisija: A. Mingėla,
J. Pleinys ir J. Gimžauskas.

Ši valdyba suruošė didelę 
drabužių ir pinigų, Vokieti
joj pasilikusiems šelpti, rink
liavą : drabužių ir avalinės 
2010 svarų, maisto 111,5 sva 
rų ir pinigais 576 dol. Kad 
spauda būtų geriau informuo 
jama apie bendruomenės dar
bus, pakviečiami koresponden 
tai St. Dalius „Nepr. L.“ ir St. 
Bakšys „Tėv. Žib.“. Vasario 
16 d. proga valdybos iniciaty 
va įdėtas platesnis straipsnis 
apie Lietuvą Hamiltono ang
liškam „Spectator". Suren
giamas B. Brazdžionio, A. 
Gustaičio ir Kačinsko litera
tūros vakaras. Paskiriamas 
Tautos Fondo atstovas St. 
Bakšys, kuris 1951 m. gegu
žės 27 d. įkuria TF atstovy
bės skyrių. Iš valdybos 1951 
m. gegužės 27 d. įkuria TF 
atstovybės skyrių. Iš valdy
bos 1951. V. 23. pasitraukia
K. Baronas, jo vieton įeina J. 
Kšivickas. Svarbesniais atve
jais šaukiami organizacijų pir 
mininkų ir bendruomenės vai

KE 1118
J. GREEN

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
933 Bloor St. W. Tornoto.

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit 
mumis — mielai Jums patarnausimi

su

J. J. E L LI S, Realtor
383 RONCESVELLES AVĖ., TORONTO, ONT.

g 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

dybos bendri posėdžiai.
Nuo' 1951 m. lapkričio 4 d. 

darbą tęsia — pirm. J. Matu 
lionis, vicep. — J. Mikšys, 
sekr. — K. Stanaitis, ižd. A. 
Jankūnas, kult, pareng. vedė 
jas — J. Pleinys, vald. nariai
— K. Norkus ir K. Prielgaus 
kas. 1952 nr. liepos 1 d. iš vai 
dybos pasitraukia J. Matulio
nis ir pirm, pareigas perima 
J. Mikšys. Revizijos komisija: 
A. Mingėla, J. Gimžauskas ir 
Pijus Pleinys.

Valdyba skubiai suorgani
zuoja pagalbą tautiečiams, 
praveda 1952 m. įspūdingiau
sią Nepr. šventės minėjimą, 
dalyvaujant svečiui Nepr. Ak 
to signatarui prof. Kaminskui. 
Dalyvaujama Brotherhood 
Festival Welland 1952. II. 24. 
kartu su vengrais, italais, uk
rainiečiais, lenkais, rusais, žy
dais ir slovakais. 1952 m. spa 
lių 1—3 dd. dalyvaujama pa
našiam festivaly Hamiltone, at 
liekant programą ir paruo
šiant savo tautinį skyrių — 
parodėlę.

Nuo 1953 m. vasario 15 d. 
darbą pradėjus prieš penkis 
metus stojo dabartinė valdy
ba — inž. J. Kšivickas, vicep.
— K. Baronas, sekr. — St. 
Dalius, ižd. — V. Antanaitis, 
švietimo vadovas — J. Mik
šys, šalpos vadovas — pulk. 
J. Giedraitis, vald. narys — 
V. Subatnikaitė. Revizijos 
komisija: J. Svilas, K. Nor
kus ir J. Gimžauskas.

Per šį tretįjį bendruomenės 

gyvavimo laikotarpį buvo su
šaukti 6 visuotiniai susirin
kimai, o valdyba turėjo 48 po
sėdžius.

Keletas skaitlinių
Štai keletas kasos apyvar

tos ištraukų.
Pajamos $: Išlaidos $:

1948 m. 155,42 122,32
1949 m. 409,33 296,42
1950 m. 741,17 604,22
1951m. 1312,11 1203,25
1952 m. 942,09 926,03

Išiunčiama betarpiškai Tau 
tos Fondui $938,38, išmoka
ma pašalpos šeštadienio mo
kyklai $ 131,60, Diepholz gim 
nazijai paremti $ 200,58, cent 
riniam LOK $ 60,72.

Išsiųsta karo invalidams pa 
remti, mažlietuviams, BALF 
ir savo kolonijoj suteikta į

8 LO 2710 X
f MICHAEL KOPKIVIC 4 j
X REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER | 

1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto. X
X pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, $ 
8 mielai jums patarnausimi 8

I
i DĖMESIO TURINTIEMS AUTOMAŠINAS!!! :į:

Imperial Auto Collision
< Atlieka visų mašinų visokį remontą: ;į!
i (sparnai, durys, priekis, rėmai). :i;
į Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.

< Darbas garantuotas.

i 561—567 KEELE Str. Biuro telef. |
į vienas blokas į pietus JU 4773 ;i;
< nuo St. Clair Namų CE 1-3444| TORONTO, Ont. g

Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ 

PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PADĖKOS
Širdingai dėkojame pp. 

Mekšriūnams, Vasiliauskams, 
Žienaičiams ir p-nei Kringelie- 
nei, padėjusiems paruošti’mūsų 
vestuves ir visiems vestuvių da 
iyviams reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Birutė ir Adomaį Jocai. 
v ■ mv w

vargą patekusiems pašalpa 
bendroj sumoje per 1000 do
lerių. Pihsidėta prie Toronto 
parodoj lietuvių skyriaus įren 
gimo $ 25, Tautų Festival Ha 
miltone lietuvių skyriui įreng 
ti $ 58. Apmokama mažes
nėm sumom taut, šokių gru
pei įsigyti akordeonui ir kt. 
kt.

Nukelta į 2 psl.

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

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS
Kontraktorius K. TRUMPICKAS

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

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

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

I
Dr. A. Pacevičius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto 8

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 X

Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. g 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 va]., 2—4 v.

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

I
 DANUTĖ STRAZDATTĖ |

321 Oakwood Ave., Toronto, 10. SGORDON’S BEAUTY SALON

I
 Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, $> 

dąžn ir kerpa plaukus- Kiekvienu metu (išskyrus sek >? 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081. J

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

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

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

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

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

I
Jolm J.ELL1S,

REAL ESTATE <
1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.

MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 
FIRMA ĮSIGIJO GERĄ VARDĄ 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.LEONASTEL. ME 2471 BUTO KE 74251072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS X 

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. 8 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- 8 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. X

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

Mes turime šimtus 
įvairiausių namų.

Taip pat; 
duodame paskolas.

Pirkdami ar parduo
dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

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

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

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont.

F. N. Prebble
REAL ESTATE

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

PARDAVĖJĄ:

J.Rukšą
BIURO TELEF.0

OL 5176 OL 7193

DR. K. ZiMAMIENE
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.
Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 
laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798.
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mokt^real
BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ ĮVYKIŲ MINĖJIMO 

MONTREALY TVARKA.
vavo apie 70 asmenų. Įteikta 
gražių dovanų, pasakyta gra
žių kalbų ir palinkėta gražios 
ateities. Organizatorėmis bu
vo pp. Ambrasienė, Skinkienė 
ir Matulaitienė.

Elvyrai Tamošiūnaaitei pp. 
A. Alenskienės ir E. Šimone- 
lienės iniciatyva taip pat suš 
ruoštas gražus mergvakaris. 
MOKYKLA ROSEMOUNTE

Nuo rudens norima Rose- 
mounte atidaryti lietuvišką šeš 
tadieninę mokyklą, jeigu atsi
ras pakankamas skaičius norin 
čių šią mokyklą lankyti. Jau 
dabar skelbiama mokinių regis 
tracija. Užsiregistruoti galima 
pas KLB Mont. ap. pirm. inž. 
L. Balsį, 6415—3 Ave, Rose
mount ir pas apyl. v-bos narį 
E. Navikėnienę, 5515—13 Avė, 
Rosemount, tel. RA 24410.

KLB M. Apyl. Švietimo 
ir kultūros Komisija.
DAKTARAS 

JONAS MAL1ŠKA
labai gerai ir sėkminga; išlai
kė ir patikrinamuosius prie 
Montrealio dantų gydytojų ko 
misijos egzaminus ir gavo tei
sę Montrealy atidaryti dantų 
gydytojo kabinetą - ofisą. Ma
lonu, kad Montrealy turėsime 
Kanadoje diplomuotą dakta
rą.. Jis savo įstaigą nori ati
daryti Verdune, arčiau daugu
mos lietuvių.

LANKĖSI KAUNE IR 
VILNIUJE

Pas žinomus montrealie- 
čius, 1941 m. atvykusius iš Lie ■ 
tuvos, pp. J. Chazan ir A. Au- > 
šelevičių, kurių bendrovė ver- , 
čiasi didmenine prekyba ir tu ; 
ri savo ofisą 397 Notre-Dame . 
(jie mielai patarnauja savo kai 
mynams ir lietuviams), šio- ■ 
mis dienomis lankėsi tūlas žur . 
nalistas, kuris prieš kelis tik
tai mėnesius buvo Lietuvoje, į 
be kita ko, Vilniuje ir Kaune. 
Jis pasakoja, kad dabar Kau
nas visai apmiręs, is prime
nąs carinės Rusijos tvirtovės 
miestą. Visas gi gyvenimas 
esąs persikėlęs į Vilnių. ; 
SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO

Izabelės ir Antano Jonušų 
šeimoje gimė dukra.

VASAROS STOVYKLOS 
JAUNIMUI

KLB M. ap. švietimo ir kul
tūros komisija, susitarusi su 
Montrealio lietuvių skautų-čių 
tuntais skelbia: 1) Montr. skau 
tų tuntas vasaros stovyklą ruo 
šia liepos 25 d. iki rugp. 2 d., 
į kurią yra kviečiami ir ne skau 
tai jaunuoliai nuo 8 iki 16 m. 
amžiaus. Jiems stovyklos mo
kestis yra lygiai toks pat, kaip 
ir skautams, būtent, 1,25 et. už 
dieną, arba 10 dol. visam lai
kui, plius kelionės išlaidos 
(apie 3 dol.). Stovykla įvyks 
St. Adolphe vietovėje. 2) Ne
ringos skaučių tunto vasaros 
stovykla įvyks nuo liepos 8 d.1 
iki liepos 19 dienos St. Emile 
(Laurenten kalnuose). Į sto
vyklą priimamos lietuvaitės ir 

, ne skautės nuo 6 iki 17 metų.
Stovyklos mokestis 10 dol. 3) 
Esant pakankamam neskautų 

. skaičiui stovyklose bus sudary
tos atskiros neskautų grupės, 
kitu gi atveju jie bus įjungti į 
skautų vienetus. Tiek skautai, 
tiek neskautai privalės vieno
dai nešti tarnybas, kaip antai 
— sargybas, rajonų tvarkymą, 
maisto gaminimą ir panašiai.
4) Stovyklų metu bus prave
dami lietuvių istorijos, geogra 
fijos bei literatūros ciklai. Ypa 
tingas dėmesys bus kreipiamas 
į gerą savo kalbos vartojimą, 
taip gi — į fizinį lavinimąsi.
5) Už stovyklų tvarką, progra 
mas, personalą bei transporto 
priemones atsako skaptų tun
tai 6) Į abi stovyklas skautai- 
-tės registruojasi pas savo vie 
netų vadovus, o ne skautai — 
pas šviet. ir kultūros k-jos pir-

Sekmadienį, birželio 14 d. 
įvyks: 11 vai. pamaldos abie
jose lietuvių bažnyčiose, orga 
nizacijos dalyvauja su vėlia
vomis, perrištomis gedulo kas 
pinu.

7 vai. vakare St. James ka
tedroje Cathedrale St., prie 
Dominion aikštės, religinis kon 
certas, dalyvaujant tautybių 
menininkams. Iš lietuvių da
lyvauja: op. sol. E. Kardelie
nė ir AV parapijos choras, ve
damas muz. A. Piešinos, latvių 
sol. sopr. L. Caunitis, estų ba
ritonas A. Niitof ir choras.

Vargonais gros katedros var 
gonininkas.

Tuoj po koncerto Dominion 
aikštėje prie Kanados Nežino 
mojo kareivio paminklo vaini
kų padėjimas.

Visi kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

LKB Montrealio Ap. V-ba. 
PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 

MOKYKLOS MOKINIŲ 
TĖVAMS.

Šeštadieninė Aušros Vartų 
parapijos mokykla šio mėn. 13 
dieną (šeštadienį) užbaigia 
mokslo metus. Mokiniai ren
kasi į mokyklą tuo pačiu laiku, 
kaip ir kiekvieną šeštadienį, 
egzaminams. Po egzaminų 4 
vai. po pietų visi mokiniai ren 
kasi į Aušros Vartų parapijos 
salę ,kur rengiamas kuklus po
būvis. Pobūvio metu goriau
siems mokiniams bus įteiktos 
KLB Montrealio skyriaus skir
tos dovanos.

Tėvai maloniai kviečiami šia
me pobūvyje dalyvauti. Įėji
mas suaugusiems 50 et., vai
kams 25 et. Tėvų Komitetas. 
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAME 
Montrealy, St. John’s Church, 
Jeanne Mance & Prince Arthur 
gatvių kampe, sekmadienį bir
želio 14 d., 12 vai.

Vakare, 6 vai., pas pp. Šul- 
mistrus, 176—8 Ave, Ville La 
šalie, bus evangelikų jaunimo 
susirinkimas. Dr. M. Kavolis.

LABAI GRAŽIOS 
VESTUVĖS

Agnietė Stravinskaitė ir Jo
nas Paškevičius birž. 6 d. susi 
tuokė AV bažnyčioje. Sutuok 
tuvių metu choras uoliai savo 
dalyvei ir solistei mišių metu 
giedojo, vedamas muz. p. Pie
šinos. Solo giedojo op. sol. 
E. Kardfelienė. Vakare, pp. La 
siams šeiminikaujant, buvo 
gražios vaišės, kuriose dalyva
vo didelis žmonių būrys. Jau
nąja! porai linkėta ilgiausių 
metų ir sėkmingo bei laimingo 
gyvenimo. Vestuvėse daly va 
vo iš Amerikos atvykęs 
J. Budzeika, kuris buvo 
jaauniu.

Kitos vestuvės buvo 
miero Naruševičiaus 
Smith. Į vestuves buvo atvy
kę iš Rochesterio Petras Nor- 
keliūnas su žmona ir Ona Avi 
žienienė su sūnum. Po šaunių 
vestuvių svečiai sugrįžo į Ame
riką.
ŠAUNUS MERGVAKARIS

P. Reginai Liesunaitytei bir 
želio 6 d. buvo suruoštas šau
nus mergvakaris, kuriame daly

ekon. 
ir pa-

Kazi- 
su p.

PARDUODAMA 
krautuvė - grosernia su leidimu 

alui.
1730 Frontenac St., 

Tel. HO 0085

RAIT/

VESTUVĖS, GRUPĖS,
PORTRETAI

Namuose ir studijoje.
72 St. CATHERINE E.,
Montreal, HA 0491.

SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI!

M a n n & Martel
REALTORS

1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne)TeI. OL.2354
Daugelio lietuvių išbandyta-patikima nuosavybių pirkimo- 
-pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei
daujamuose rajonuose ir pa-gal Tamstų norimą kainą.

$ 6.000 įmokėti, $ 19.000.
High Park; 10 k. atskiras 
mūro namas ant dviejų augš 
tų, vand.-alyva šldiomas, 2 
modrn. virtuvės, 2 vonios, 
labai did. kamb., patogus iš 
nuomoti, kvadratinis planas, 
garažui vieta, prie 
sisiekimo.

$ 4.500 įmokėti, $ 
Bloor - Ossington 
atskiras, mūr., vand. - aly
va šild., vietos bent 3 gara
žams, šviesūs ir dideli kam
bariai, labai patog. išnuom.

$ 3.500 įmokėti, $ 11.000. St.
Clair-Oakwood r., gražus 
bungalow, sodas, garaž., 
prie gero susisiekimo.

2.500 įmokėti, $ 12.000; Col 
lege-Dovercourt, 6 k., šva
rūs ir jauk, k., garažui vieta.

1.500 įmokėti, $ 10.000; cent 
riniame r. prie Blooro, 6 k., 
kietmedž. grindys, garažas.

gero su-

17.000.
r., 8 k„

$ 2.300 įmokėti, $ 10.500; 
Westone, bungalow, vand. 
ir alyva šild., sodas, garaž., 
prie gero susisiekimo.

$ 9.000 įmokėti, $ 19.000, 
High Park, 2 augštų, 7 k. 2 
modern, puikūs namai, vie
nas turi virtuvę ir antrame 
augšte, alyva ir vandeniu 
apšildomi, garažai, sodai.

$ 6.000 įmokėti; ^$ 15.000. 
High Park 2 augštų, 6 k. 
modern, namas, garažas, 
puikus iš oro ir vidaus.

$ 4.500 įmokėti, $ 14.900; 
High Park; 10 k. atsk. mūr. 
namas, vand. ir alyva šild,, 
visur kietm. grindys, dideli 
pat. išnuomoti kamb., did.- 
ir gražus sodas, dvig. gara 
žas, prie gero susisiekimo.

$ 3.000 įmokėti, $ 13.000; Blo 
or-Dufferin, 6 k., alyv. apš., 
did.-šviesūs k., moder, virtu 
vės ir vonia, garažas, prie 
labai gero susisiekimo.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, farmų, gazolino 
stočių, žemės sklypų ir t. t. Suteikiame paskolas ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas UMBRAžūNAS 
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir 
dės išsirinkti. Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba
TELEF.: įstaigos OL. 2354 Namų KE 5843

pa-

aulien St., Ville Emard, telef.:

_ * 1 1 •. • 8 reikia sumokėti stovyklos mo-
Dr.Jb.AnarukaitlS^ kestį. Registracija baigiama

birželio 28 dieną. KLB šv. ir 
kult, k-ja džiaugsis matydama 
kiek galint diesnį jaunimo skai 
čių stovyklaujant.

Šv. ir Kult. K-ja.

956 Sherbrooke E.
Tel. CH. 7236

L. AKADEMINIO SAMBŪ
RIO SUSIRINKIMAS

įvyks penkt., birželio 12 d., 8 
vai. vak., 3703 De Bullion. Die 
notvarkėje J. Akstino paskaita 
Impresionizmas grafikoje ir 
skulptūroje. (Bus rodomi ti
pingi kūriniai projekcijos apa
ratu) ir B. Vaitkūnaitės pa
skaita Impresionizmas muziko
je, pailiustruojant plokštelė
mis. Visuomenė kviečiama da 
lyvauti. V-ba.

LANKĖSI MONTREALY 
leisdami atostogas Elzbieta ir 
Zigmas Kazlauskai aplankė pp. 
Juknelius, Parojų, Makauską, 
Šipelius ir kt. pažįstamus.

LIGOS IR NELAIMĖS
P. Stankaitienei padaryta 

operacija. Ligonė gerai taisosi. 
Tebeserga p. Venckus. Pp. 
Gurklių dukrai Irenai padary
ta tonzilų operacija.

P. K. MOTUZAS 
dėkoja visiems Montrealio 
tuviams, aplankiusiems jo 
dytus filmus.

IŠVYKO EUROPON
P. Zuperkienės duktė Stefa 

it žentas prof. Dudek išvyko į 
Europą, kur išbus iki rugsėjo 
vidurio ir aplankys daugelį 
Europos valstybių.

NUSKENDO LIETUVIS?
Pranešta, kad esąs rastas nu 

Skendęs lietuvis Edvardas Rich 
leris, bet ši žinia nepasisekė 

(.patikrinti.
LIETUVOS JŪRA GYVA
B. Stundžios vadovėlį „Bu

riavimas ir Jūrininkystė“ išsi
rašė iš „NL“ redakcijos net iš 
Scrantono Pa., p. A. Daidynas. 
Taigi, Lietuvos jūra tautiečių 
turima prieš akis — gyva.
TORONTO LIETUVIŲ NA 

MŲ ŠĖRUS PIRKO:
Už 25 dol.: S. Pundžiuvienė, 

inž. Jasinevičius, A. Ruzgai, 
A. Stančikas, B. Sakalauskas ir 
J. Pusvaškis.

TLN virto tikru Lietuvių 
Centru. Visiems jau pasidarė 
aišku, kad be jų mes negalime 
apsieiti. Pradžia buvo labai, 
sunki, nes trūko pinigų. Ta
čiau geroji Toronto lietuvių vi 
suomenė atėjo į pagalbą ir pir 
ko šėrus. Jau yra per 500 šė- 
rininkų. Didysis balandžio m. 
mokėjimas (5.000 doĮ.) buvo 
sukeltas ir įmokėtas. Čia buvo 
paskolinta iš Vyt. Abromavi
čiaus ir Liet, banko „Parama“.

Šerų išplatinta už 18.000 
dol., tačiau dar nevisi išpirko 
savo pasižadėjimus. Atėjo ir 
nauji į mūsų eiles. Namai pa
sipuošė.

Namai ruošia loteriją. Pir
mas fantas — gitara gauta iš 
„Trimito“ — p. Jokūbaičio. Iš 
loterijos gautas pelnas bus pa
naudotas bibliotekos steigimui 
ir Namų grąžinimui. Kor.

lie-
ro-

TORONTO
ANGLŲ KALBOS KURSAI 

PAŽENGUSIEMS
Toronto srities neo-kanadie 

čiai yra kviečiami dalyvauti 
pažengusiųjų anglų kalbos kur 
suose specialioje vasaros mo
kykloje Toronto Universitete.

Šiuose kursuose gali daly
vauti tik tie, kurie jau moka 
užtektinai anglų kalbą ir ku
rie dar nori gilinti anglų kal
bos studijas. Asmenys, kurie 
nori tęsti mokslą, egzaminą ga 
Ii atlikti birželio mėn. 16 arba 
17 vakarais nuo 6:45 vai. To
ronto Universiteto Economics 
Building rūmuose, 273 Bloor 
Street West. Čia bus ir kur
sai. Kursai bus kas vakarą 
nuo 7,30 iki 9,30 vai., nuo pir 
madienio iki penktadienio, nuo 
liepos 6 d. iki rugpjūčio 14 d. 
Kursų mokestis 10 dol. (CS).

JAUKUS CHORO „VAR
PAS“ POBŪVIS.

Po itin sėkmingo choro kon
certo - krikštynų, įspūdingai 
praėjusių geg. 9 d., choras po 
trumpo poilsio, geg. 29 d. Lie 
tuvių Namuose turėjo kuklų, 
bet labai jaukų, irnuotąikingą 
pobūvėlį, dalyvaujant choro 
kūmams, lietuvių parap. jau
niesiems kunigams, krašto val
dybos pirmininkui ir ir choro 
šeimoms.

Vaišių metu buvo pasidalin
ta įspūdžiais apie choro neleng 
vus pradinius darbus 
ronte. Svečiai, visų dalyvių bu 
vo džiaugsmingai sutikti, o 
jiems padainavus keletą dainų 
ir operos arijų, , dainavo Lie 
tuvos Op. sol. Pr. Radzevičiūtė 
ir varpiečių vyrų choras.

Visų nuotaiką dar labjau pa 
gyvino, netikėtas atsilanky
mas Metropolitan Op. sol. Al
gio Brazio ir Paul Frankie, ku
rie gastrolių proga viešėjo To-

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
...........TORONTO ... .

Telefonas MI 2003
Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 
5 vv. ir pagal susitarimą.

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

VISI LIETUVIAI J BIRŽELIO M. 14 D. MINĖJIMĄ.
Birželio m. 14 d. minėjimas 

įvyks ir šiais metais didžioje 
Massey Hall salėje. Jis žada 
šį kartą būti ypatingas, nes ja 
me sutiko dalyvauti ir Kana 
dos federalinės valdžios imi
gracijos ministeris p. Harris, 
kuris pasakys ir pamatinę kal
bą. Tai yra didelės reikšmės 
įvykis, nes pirmą kartą oficia 
lūs Kanados valdžios atstovas 
dalyvauja mūsų tautų tragišką 
minėjimo dieną.

Koncertinėje dalyje pasiro
dys visų trijų tautų chorai, ku
rie ta proga saviems ir sveti
miems svečiams reprezentuo- 
sis savo liaudies gražiausiais 
kūriniais, pritaikintais tos die
nos rimtumui. P. St. Gailevi- 
čiaus vedamas lietuvių choras 
„Varpas“ išpildys Vanagai
čio, Šimkaus ir Banaičio kūri
nius.

Visa lietuviška visuomenė 
prašoma minėjime kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti ir tuo išreikš 
ti galingą protestą prie mūsų 
tautų pavergimą ir bolševiki
nės Rusijos dar dabartiniu lai
ku tebevykdomą masinį geno
cidą. Vargu ar rasime mūsų 
tarpe žmogų, kurio sieloje ne
degtų ta pati, niekuo nepagy
doma žaizda.

Šitas minėjimas taip pat yra 
vienintelė proga, kur mes visi, 
suvienyti vienu skausmu, ga
lime sueiti atminti ir pagerbti 
mūsų žuvusius ir parodyti ki
tiems vieningumą ir ryžtingu
mą kovoti už savo nepriklauso 
mybę. Todėl tegul nė vienas 
neužmiršta šitos dienos ir atei 
ti į minėjimą. Tai mūsų sie
los susikaupimo, tai mūsų šven 
ta pareiga.

Minėjimas prasideda 7 vai. 
vakaro, kad galėtų dalyvauit ir 
asmens, dienos metu išvažiavę 
į užmiestį.

Baltų Federacijos Valdyba.
DĖL KATHE GRYBAS
13(311) nr. buvo įdėta Nu

kentėjusio korespondencija, ku 
rioje buvo pasakyta, kad sumi
nėtoji padėta į kalėjimą. Da
bar K. Grybienė parašė laišką, 
kuriame teigia, kad yra laisva 
ir kalėjiman jos niekas nebuvo 
padėjęs. Tuo reikalu pasitei
rautas Nukentėjęs aiškinasi, 
kad jam papasakojęs tūlas as
muo, kurio telefonu p. Grybie
nė prašiusi padėti jai išsigelbėti 
iš nemalonios padėties. Pagal 
tas žinias jis ir parašęs kores
pondenciją. Jeigu gi K. Gry
bienė nebuvusi suimta, tai Nu- 
tėjęs, kaip suklaidintas, žinią 
atšaukia ir apgailestauja pats 
buvęs suklaidintas. Tačiau rei
kia konstatuoti, kad yra nusi- 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

skundimų ir iš Hamiltono. Nie 
kam nėra reikalo apkalbėti nie 
ku dėtą, nekaltą, žmogų ir tuo 
įį skriausti. Jeigu čia viskas 
tvarkoje, tai redakejai yra ma
lonu atšaukti nemalonią žinią 
ir dar maloniau bus patirti, kad 
čia viskas yra visiškoje tvarko 
je.

„DAINOS” GRUPĖS 
kartūno balius praėjo linksmo- 
įe-blaivioje nuotaikoje, „Atlan 
co“ firmos dovanotais gintarais 
buvo atžymėtos trys kartūno 
suknelės: pp. Budrevičienės, 
Rinbutienės ir Sližienės. Dėko
jam geraširdžiams dalyviams 
už supratimą ir palaikymą šal
nos reikalų. V. R.

NAUJAS INŽINIERIUS
Toronte apsigyveno Vytau

tas Banevičius, kilęs iš Rasei
nių apylinkės. Jis šį pavasarį 
baigė Saskatoon universitetą in 
žinieriaus elektrotechniko laips 
niu. Jaunas inžinierius gavo 
tarnybą Ontario Hydro - Elect 
ric System ir išvyko į Niagarą 
atlikti praktikos darbų prie 
naujai statomos elektros jėgai 
nės. Bs.
SUSISIEKIMO NELAIMĖ

Karzys Cibas, 36 metų am
žiaus, iš Welland, laimingai Ii 
ko nesunkiai sužeistas kada jo 
nedidelis sunkvežimis apsiver 
te važiuojant Queen Elizabeth 
autostrada netoli Oakville. Su 
juo kartu važiavusi moteris 
taip pat išliko sveika. Sunkve
žimis apvirto dėl nusileidusios 
padangos.

NUBAUDĖ KALĖJIMU.
Napoleonas Borisas, 26 me

tų amžiaus, kilęs iš Biržų, vie
no Toronto teismo buvo nu
baustas šešis mėnesius kalėti 
už vienos moters apiplėšimą, 
šešis mėnesius už mėginimą 
apiplėšti kitą moterį ir tris mė 
nesiūs už automašinos pavogi
mą. Borisas buvo sėdėjęs 21 
dieną kalėjime praėjusiais me
tais už važiavimą automašina 
be savininko leidimo. Nuteis
tasis neturėjo nei lietuvio teisi 
nio patarėjo, nei vertėjo.

Jonas J. Juškaitis. 
ATITAISYMAS!

Vasaros balius Palace Pier 
įvyks ne birželio 13, bet š. m. 
birželio 20 d., 8,30 vai. vakaro. 
Gros 15 žm. Palace Pier orkest 
ras. Veiks Palace Pier bufetas 
su kietais ir lengvais gėrimais. 
Visus kviečia atsilankyti.

T. Jūrų Skaučių bičiulių 
būrelis.

Antanina Mikailienė sunkiai 
serga Toronto General Hospi
tal ligoninėje.

mtttnntut

Margis Vaistinė
JONAS V. MARGIS — VAISTININKAS 

19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. W) Toronto. 
Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para
šyk—-mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa 
me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devynetas, 
ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų 

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

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

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUSKAITIS
932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

I
 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.


	 1953-06-10-LIETUVA_0053
	 1953-06-10-LIETUVA_0054
	 1953-06-10-LIETUVA_0055
	 1953-06-10-LIETUVA_0056
	 1953-06-10-LIETUVA_0057
	 1953-06-10-LIETUVA_0058
	 1953-06-10-LIETUVA_0059
	 1953-06-10-LIETUVA_0060
	 1953-06-10-LIETUVA_0061
	 1953-06-10-LIETUVA_0062

