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Sovietai malšina laisves reikalaujančius žmones Sukilo rytų Berlynas
VOKIEČIŲ SUKILIMAS BERLYNE IR KITUOSE VOKIETIJOS MIESTUOSE PRIEŠ SOVIETUS. DIDELI 
NERAMUMAI RUSIJOJE. GANDAI APIE MALENKOVO „NUĖMIMĄ” IŠ PREMJERO PAREIGŲ. MASK 
VOS KUMŠTIS LIETUVOS KOMUNISTAMS. DEMONSTRACIJOS VARŠUVOJE. EGIPTAS — RESPUBLIKA.

Praėjusi savaitė žmonijos is 
torijon bus įrašyta stambiomis 
raidėmis. Prasidėjo tai, kas jau 
seniai turėjo įvykti. Pradėjo 
laisvę mylinčios ir vergijos ne- 
apkenčiaančios tautos. Tai yra

SUKILIMAS PRIEŠ KOMU 
NISTINĘ T1RANIJĄ.

Sukilimą pradėjo čekoslo- 
vakai darbininkai — Škodos 
ir kitų Čekoslovakijos fabri
kų. Prie jų prisidėjo ūkinin 
'kai. Jie pareikalavo laisvės 
visų pirma. Žinoma, Rusijos 
tankai ir automatiniai šautu
vai numalšino žmones, bet ne 
numalšino jų laisvės ir demo 
kratinių teisių troškimo bei 
i eikalavimo.

Po čekoslovakų dar dides
niu ryžtingumu

SUKILO VOKIETIJOS 
DARBININKAI.

Net nežiūrėdami Rusijos 
okupacijos ir ginklų galybės. 
Sovietinio Berlyno darbinin
kai išėjo į atviras demonstra 
cijas ir pareikalovo teisių. Pa 
reikalavo okupantus trauktis 
namo, o vokiečių tautai tei
sių laisvai apsispręsti ir lais 
vai tvarkytis.

Žinoma, šis sukilimas Ru
sijos karo jėgos, panaudojus 
kulkosvaidžius, tankus, šary 
vuočius ir automatus, kruvi
nai malšinamas. Bet jo žinia 
sukėlė kituose Vokietijos 
miestuose tokį pat sukilimą— 
Magdeburge, Drezdene, Bres 
lau ir kitur. Neramumams 
malšinti rusai panaudojo 150. 
000 raudonosios kariuomenės, 
kuri siunčiama iš vietos į vie
tą.

Sukilimų ar kitokia forma

NERAMUMŲ BANGA SIAU 
ČIA VISUR UŽ GELEŽINĖS 

UŽDANGOS.
Varšuvos kardinolui Vys- 

zynskiui pasisakius už bažny
čios laisvės gynimą, po pamal
dų susidarė 50.000 demonstran 
tų,minia, kuri ėjo Varšuvos gat 
vėmis ir reikalavo laisvės ir tei 
siu. Komunistinė valdžia pa
naudojo jėgą tai demonstraci-
jai sulaikyti, nes buvo baimės, 
k£d ji gali išsiplėsti į sukilimą.

Kad ir labai sunkiai, bet iš 
už geležinės uždangos ateina 
daugiau žinių, kad

PAČIOJE RUSIJOJE VYKS 
TA SUKILIMŲ.

Ypač dideli neramumai pra
sidėję už Kaspijos jūrų, Azijo
je. Kirgizijoje, Frunzės mies
te, pradėję veikti partizanai. 
Užpultas Takmak. Sukilėlių 
pryšaky stovinti vietos komu
nistų vado Ibrahimo duktė.

IŠ Kazachstano koncentraci
jos stovyklų pabėgę politiniai 
kaliniai sudarė partizanų bū
riu ir užpuolė Alma-sAtą ir Ka 
rahandą. Sukilėliams malšinti 
atsiųsta raudonoji kariuamenė.

Šie faktai daug reiškia. Te
gul dabar dar sunku spėlioti 
.apie jų tolimesnį vystymąsi, 
bet ir t©, kas yra įvykę, jau yrą 
daug.

Gandai sklinda, kad
MALENKOVAS JAU ESĄS 
„NUIMTAS” IŠ PREMJERŲ

Greičiausia, tai tiktai gan
dai. Bet ir gandai be jokios 
priežasties nekyla. Rusijoje 
tikrai prasidėjo neramumai, 
kaip netikrumo ir įgrįsusios bū 
senos vaisius. Žmonės jau ne
pakelia to smurto, kuris juos 
verčia būti fiziniais ir dvasi
niais vergais, ir, nežiūrėdami 
ginklų jėgos, ryžtasi į žygi 
prieš vergiją ir smurtą. 1

Jeigu Vakarai tiktai 
PASPAUSTŲ, TUOJAU SU 
BYRĖTŲ, KAIP KORTŲ 

NAMELIAI, VISA 
SOVIETIJA.

Tautos susikurtų laisvas gy 
venimo sąlygas, pavergtos 
tautos gautų laisvo apsispren
dimo teises.

Yra faktas, kad Rusija, vi
daus sunkumų akivaizdoje, ei
na į nuolaidas — Turkijai pa
reiškė atsisakanti pretenzijų į 
Karsą ir pajūrį ir tt.

Reikšminga, kad preziden
tas Eisenhoweris nukentėju
siam Berlynui paskyrė 50 milio 
nų dolerių atsigauti ir sušelpti 
nukentėjusius nuo sovietinio 
smurto sukilimo metu.

SOVIETAI VYKDO 
ŽUDYNES

Berlyne jau yra įvykdytas 
nužudymas daugelio asmenų, 
kurie dalyvavo sukilime. Prieš 
tai pareiškė protestus vakari
nių valstybių komendantai. Ne

ramumai dar visai nenumalšin 
ti. Jie dar nežinia, ką išsi
vystys.

Neabejotinai, ryšium su ne
ramumais,ir

LIETUVOS KOMUNISTAI 
PAGRŪMOTI Iš MASK

VOS,,
už korupciją, kyšininkavimą, 
vagystes ir planų nevykdymą. 
Lietuvai skelbiamos „lengva
tos“ — esą pati Lietuva gau
sianti daugiau teisių tvarky
tis. . . Šie pažadai, žinoma, tik 
tai iškeltai Maskvos kumščiai 
paremti. . .

Nemaža prasėjusios savaitės 
sensacija yra faktas, kad

PIETINĖ KORĖJA PALEI
DO 25.000 KARO 

BELAISVIŲ,
ir. . . ir tuom išsprendė ilgus 
metus besitęsianti ginčą, kaip 
sutvarkyti belaisvių klausi
mą. . .

Žinoma, taikos derybos te
bestovi vietoje, atidėtos neri

HAMILTONO LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ ANTIKOMUNISTINĖ 
DEMONS TRACIJA BIRŽELIO 14 DfĖNĄ.

MINDAUGINIS SĄSKRYDIS WASHINGTONE 
NL bendradarbio Washingtone pranešimas.

Jau penktadienį prasidėjo va 
žiavimas lietuvių į WashingtQ 
ną. Iškilmingo atidarymo po 
sėdy susirinko apie 500 lietu
vių; bet pavėlavusių vis didė
jo. Vienas iš pirmųjų kalbė
tojų buvo min. Povilas Žądei- 
kis, Kuris palinkėjo geros sėk 
mės. Jam sukeltos didelės ova 
cijos. Nemaža kalbėtojų. Svąr 
biausiu buvo Antanas Olis, ku 
ris nusakė Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos tikslus, la
bai kultūringai, kukliai. Jam 
buvo pareikšta didelėjjagarba. 
Iš svarbiausių sveikinimų bu
vo paskaitytas prezidento D. 
Eisenhowerio gražus sveikini
mo raštas. Gerą kalbą pasakė 
Vaclovas Sidzikauskas. Alfon 
so Mikulskio choras buvo pui
kus ir stipriai įspūdingas. Są
jungos pirm. Antanas Lapins
kas vedė visą programą.

Į 8 vai: lietuviu mępo nątQ- 
dės atidarymas (Hotel Stat
ler). Čia jau susirinko daugiau 
Amerikos žymesnių pareigū
nų. Dalyvavo taip pat dauge 
lis užsienio diplomatų.

20 vai. prasidėjo didysis ban 
kietas Presidential Ballroome 
salėje (Hotel Statler). Bankie 
tas buvo įspūdingas. Susirin
ko apie 600 dalyvių. Vien pre 
zidiumo stale sėdėjo apie 60 
asmenų. Vice-prezįdento Ri
chard Nixono globa šiam ban 
kietui teikė ypatingo _ orumo. 
X Gen. Albert C. Wedemei-

yer kalbą amerikiečiams, ku
rioje jis paminėjo kenčiančią 
Lietuvą ir stipriai pakritikavo 
buv, Amerikos užsienio politi
ką, turės didelės reikšmės pa
saulinėj politikoj. Tai buvo 
tikrai jaudinantis momentas vi 
siems dalyviams. Toastmaster 
Antanas Olis vedė visus reika 
lūs puikiai, čiurlionies ansamb 
lip choras, Andrius Kuprevi
čius, Simfoninis orkestras, va
dovaujamas Jeronimo Kačins
ko, gražiai atliko savo uždavi
nius. Pasisekimas didelių Ame 
rikos dignitorių tarpe buvo tik 
rai didelis. Jie buvo nustebin 
ti ir sužavėti.

Sekmadienį įvykusios pamal
dos St. Matthew's Cathedral 
buvo įspūdingos. Giesmę Pųl 
kim ant kelių ir A. Mikulskio 
vedamų choro mišių giesmės 
paliko neišdildomą atmintį. Už 
baigiamasis koncertas Hotel 
Stątler tąippat praėjo dideliu 
pasisekimu. Tikrai, tai bu 
vo lietuvių sąskrydis; jame da
lyvavo visų pakraipų ir pažiū
rų lietuviai. Antano Olio nuo
pelnai iš viso yra dideli.

JAV PREZIDENTAS DRĄ 
SINA PABALTIEČIUS.

Pradedant 16-to Vasario iš
kilmingu minėjimu, Washing
tone stipriai pagyvėjo įvairiais 
pasirodymais, kuriuose vis da
lyvaudavo lietuvių atstovai. 
Baltų Komiteto ruoštas birže

botam laikui. . . Už tai vyksta 
dideli mūšiai. Komunistai bu
vo pardėję didelius puolimus, 
bet pietų artilerija ir aviacija 
juos klojo, kaip dalgė žolę. Tai 
tokia komunistinė taika.

Tokių didelių įvykių akivaiz 
doje visai nežymūs pasidarė ir 
tokia palyginus svarbūs daly
kai, kaip

EGIPTO PASKELBIMAS 
RESPUBLIKA,

arba „didžiųjų“ konferencija 
Bermudų salose, paskirta lie
pos 8 d., arba Kanados parla
mento rinkimai, paskirti rug
pjūčio 10 d.

Praėjusios savaitės įvykius, 
ypač už geležinės uždangos, 
atydžiai sekė visa žmonija. Žy 
mūs Amerikos, Vokietijos ir ki 
tų kraštų asmens yra įvertinę 
kaip nepaprastai reikšmingus 
ir būdingus. Jie tikrai tokie ir 
yra. Bet dar tenka laukti ir 
stebėti, kas bus toliau.

— Amerikoje įvykdyta mir 
ties bausmė Rozenbergams, ku 
rie išdavė atomines paslaptis.

lio 14 d. paminėjimas praėjo 
sėkmingai ir kultūringai.

Minėjimas vyko Pierce Hall, 
Harward & 15th Str., N. W, 
Pirmininkavo dr. J. M. Bachu- 
lus (jis yra ir Washingtono 
Liet. Dr-jos pirm.). Įžanginę 
maldą sakitė kun. J. E. Gedra, 
užbaigiamąją — kun. A. Vein- 
berg latvis). Garbės sargybos 
stovėjo prie Amerikos ir 3-jų 
Baltijos kraštų vėliavų. Buvo 
sugiedota 4 himnai. Lietuvių 
himnas sekė po ministerio Po
vilo Žadeikio prakalbos. Dide 
lių ovacijų susilaukė Preziden
to Eisenhowerio laiškas Balti
jos Komitetui New Yorkę, ku 
rio tekstą patiekę susirinkimui 
min. P, Žadeikis.

Latvijos min. J. Feldmaniui 
sergant, dr. A. Dinberg kalbė 
jo Latvijos vardu. Atstovau
jant J. Kaiv, Generalinį Esti
jos Konsulą, kalbėjo kun. U. 
Plank.

Gražią nuoširdžią kalbą pa
sakė A. H. Lane, buvęs Ameri 
kos Ambasadorius ir ministras 
Baltų kraštams.

Edward M. O'Connor (For 
mer DP Commisioner) pami
nėjo, kad Pabaltijo kraštai tu
rės atgauti laisvę, nes Ameri
ka via daugiau ir daugiau per
mato Sovietų gruoboniškus 
tikslus.

Meninę dalį sudarė deklama 
cijos — latvės (Stengel, Frei 
valde, Caune), Estų choras (iš

Baltimor, Md.), Galina Leonie 
nė (iš Baltimor Md) su dideliu 
pasisekimu paskambino lietu
viškus muzikos kūrinius — 
Čiurlionio ir kt.

Pirmininkui pasiūlius, visų 
susirinkusių buvo priimta griež 
ta rezoliucija prieš Sovietus, pa 
vergtųjų Baltijos kraštų rei
kalu. Rezoliucija nutariama 
išsiuntinėti augštiems Ameri- 
i Nukelta į 10 puslapį.

NEVEIKIA JOKS FABRIKAS. — SUSISIEKIMAS STO 
VI. — GATVĖSE TANKAI IR PATRANKOS. — KRU 
vinį susirėmimai tarp rusų Kariuomenės, 
„VOLKSPOLICIJOS” IR, IŠ KITOS PUSĖS, SUKILU 

S1Ų DARBININKŲ.
ANEŠIMAS ORO PAŠTU IŠ„NL” BENDRADARBIO PR 

BERLYNO.
/ dienos po naujo kurso pa

skelbimo, birželio 16 diena. Sta 
lino alėjos, anksčiau Frankfur
to, 40-to bloko darbirtinkai pa 
siima plaktukus ir, išsirikiavę, 
žygiuoja. Žmonės žiūri, kiti 
prisijungia. Minia auga. Pa
keliui iškelia šūkius: „Mes ne
same vergai“, „Šalin partija“, 
„Mes reikalaujame sumažinti 
darbo normas“ ir tt.

Minios užtvindo gatvę.
Policija pavieniui magina truk 
dyti, demonstrantai tuos apsu 
pa ir neša rikiuotėj. Žinia žai
bu pasiekia visą miestą ir vi
sam rusų sektoriuj maži būre
liai išauga į pulkus. Minios 
pražygiuoja kelis kilometrus 
ir Leipziger Str. apsupa vadi
namos „vyriausybės“ rūmus 
ir choru reiaklauja pasirodyti 
sedpartijos generalinį sekreto 
rių Ulbrichtą ir Grotewohlj. Iš 
eina SĖD ministerial Selbman 
nas ir Rau.

Minia reikalauja 
sumažinti darbo normas, pu
siau numušti kainas, laisvų rin 
kimų. Ministerial į darbinin
kus kreipėsi „kolegos“, bet mi 
nia juos apšaukia išdavikais, 
nušvilpia. Trumpais žodžiais 
pranešama vyriausybei, kad, 
jei ne tučtuojau bus atkreiptas 
dėmesys į reikalavimus, ryto
jaus dienai skelbiamas 

generalinis streikas.
Netrukus iš garsiakalbių gat
vėse stoviniojančioms minioms 
pranešama apie sumažinimą 
normų, žadamos ir kitos leng 
vatos. Demonstrantai žinias su 
tinka kvatojimu. Miestas užtvi 
no. Policija bejėgė, traukiasi 
iš kelio. Pasigirsta žinia, kad 
pavaakry dauguma zonos gi
lumoj fabrikų darbininkų me
tė darbą. Arčiau Berlyno gy
venantieji provincijos darbi
ninkai išsiruošė

nakties žygio į Berlyną.
Iš zonos greitomis vyko ir vo
kiškoji kariuomenė — „liau
dies policija“ — į Barlyną.

Birželio 17 d. ankstų rytą 
visų fabrikų darbininkai metė 

darbą.
Susisiekimo įmonių tarnauto
jai pareiškė solidorumą streiki
ninkams — susisiekimas su
stojo. Kaip marios,> demons- 
trąntai iš visų pusių pajudėjo 
vėl į „vyriausybės kvartalą”. 
Pakeliui deginamos raudonos 
vėliavos, plėšomi nuo sienų 
transparentai, akmenys kauk 
si HO languose. Suliepsnoja 
šen ar ten policijos kareivinės 
—• barakai, 
liepsnoja valstybinių krautu

vių kioskai.
Ginkluota „vyriausybės“ rū

mų apsauga mėgina sulaikyti 
minias, bet veltui. Pasirodo ru 
sų tankai ir kulkosvaidžiais 
ginkluoti pulkai. Netoli britų 
ir amerikiečių sektorių sienų 
iš tankų, kulkosvaidžių ir šau

tuvų paleidžiama į akim neap
rėpiamas minias ugnis.

Minia puola tankus, 
kiša į grandines akmenis, bas 
liūs, šoka ant tankų ir laužo 
antenas. Šūviai klegą. Minios 
puola bėgti per sektorių sie
nas, kartu nešdamos ir sužeis 
tuosius. Pasieniuose apsupa ir 
„volkspoliciją“ ir kartu su mi
nia atneša į vakarų Berlyną. 
Kiti patys meta šaudę, bėga 
per sieną ir atidouda ginklus.

13 vai. miesto komendantas 
skelbia išimties stovį.

Visam sektoriui neleidžiama 
dauigau kaip trijų asmenų bū- 
riavimosi, naktį niekas neturįs 
teisės pasirodyti gatvėje, nesi
laiką baudžiami mirtimi.

Tuo pačiu metu pasipilo ko
vos šarvuoti įvairių ginklų rū
šių rusų daliniai, T-34 tankai. 
Visam sektoriuj

poška šūviai.
Minios rusams aiškina, kad tai 
nėra prieš juos sukilimas, bet 
tik prieš priešspaudą ir išnau
dojimą, nuo ko ir jie patys, ru 
sai, nemažiau kenčia. Tai tiek 
bendrais bruožais.
Aplankomi sektorių pasieniai.

Norisi su Gerb. NL skaityto 
jais pasidalinti įspūdžiais iš 
fronto. Pasiekiu netoli Bran
denburgo vartus. Arkose šar
vuoti rusai. Pasistiepiu: į va
karų pusę nukreipti penkių tan 
kų vamzdžiai, Unter den Lin 
den gatvė — kaip ant delno, 
jokio civilio, tik tankai, patran 
kėlės, pilni sunkvežimiai gink
luotų rusų, kaip Lietuvoj per 
trėmimus, neria iš galo į galą, 
girdisi duslūs šūviai.

Pasuku pasieniu. Grindinys 
vakarų pusėj, bet mano kai
rėj griuvėsiuose įsikasę rusai, 
grandimi išsitiesę, ant plytinių 
priedangų pasitiesę kulkosvai
džius, veidai šalti.

Potsdamo aikštė. Dega HO 
kooperatyvo penkiaaugštis na
mas. Gesina vakarų ugniage
siai, nes viena namo siena yra 
ir sektoriaus siena. Prie aikš
tės prasimušti neįmanoma. Su 
ku aplink ir prsimušu iš kitos 
pusės į taip avdinamą niekeną 
žemę. Priešaky, už kokio 50 
m, šalmoti rusų kareiviai. Štai 
ga į „niekeno žemę“, ar tai iš 
neapsižiūrėjimo, įsilaužia leng 
voji mašina ir dumia prie rusų. 
Suklega šūviai. Spaudos foto 
grafai, radijo raporteriai, bet 
daugiausia — smalsuoliai, me
tasi ant grindinio. Atrodo, nie 
ko nekliudę, ir maunu į Wil- 
helmstr., kurios galas jau 
„Amerikoj". Kadangi „vyriau 
sybės“ rūmai, buvusi Goerin- 
go Luftfahrtministerium, vie
nu šonu irgi sudaro vakarų šie 
ną, pavyksta iki pat sienų pri 
lysti. Langai išdaužyti, gat
vė nusėta akmenimis ir gelžga
liais, sulaužytos užtvaros, bar 
jerai sunaikinti. Už skubiai su 
verstos užtvaros matyti aiškiai 
į mūsų pusę atsisukus „volks 
policija“, — už jos vėl rusai.

Namie, įsisukus rusų sekto
riaus radijo stotį, išgirdau, esą 
„susektas fašistų planas“, pa
gal kurį norėta „demokratiš
kame sektoriuj“ sukiršinti dar 
binikus, bet jie patys tai tuoj 
demaskavę ir gyvenimas ei
nąs normaliu keliu. Tai ir ne
žinau, ar čia mano sapnuota 
ar kas...

V. Orija. 
Berlynas, 1953. 6. 18.



2 PSL.

VEPRIKIrAUSSAAA HEWVSfe
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada 
. Telefonas: HEmlock 7920.

Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:
Kanadoje ....................... $ 5.00 Canada ............................ $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 America & S. Amerika $ 5.50 
Visur kitur....................... $ 6.00 Other Contries............ $ 6.00
Teksto eilutė ............ et. 0.15 Pajieškojimų kaina . . $ 1.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, garma nuolaidų.

Kultūros Fondo reikalu
Tai senas klausimas. Jis bu 

vo gyvas Nepriklausomoje Lie 
uivoje. Jis nenustojo savo gy 
vumo tremtyje ir emigracijoje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Kultūros Fondo klausimas kė 
iė net tūlų suaudrojimų. Tie
sa, nestovėjo vietoje. Buvo jau 
paruošti įstatų apmatai. Vis 
dėlto, ne visai malonu prisimin 
ti, kad Kultūros Fondas nebu 
vo sudarytas.

Tremtyje, Augsburge, Lie 
tuvių Rašytojų Draugijos šuva 
žiavime jis buvo įsteigtas 1947 
metais. Kad savo tikslui ata- 
tiktų plačia prasme, į Rašyto- 
jųDraugijos išrinktą laikinę 
valdybą buvo įjungti kitų kul 
tūrinių susibūrimų atstovai. 
Taip Lietuvių Kultūros Fon
das ir veikė tremtyje, kurioje 
Jis tapo gerokai apardytas emi 
gracijos, nes dalis valdybos na 
rių pateko į JAV, o kita dalis 
— į Australiją.

Emigracijoje jis nesiseka at 
gaivinti efektyviam veiksmin
gumui. Tur būt tvięčiausis jis 
yra Australijoje. Amerikoje 
jis tebesilokalizuoja Clevelan- 
de, o Kanadoje — Montrealy. 
Bet kol kas nesėkmingai. Tie
sa, Clevelando skyrius įvykdė 
vieną jo tikslų uždavinį — dra 
mos konkursą.

Kultūros Fondą numatė Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
nuostatai. Atrodo, tai būtų 
lyg ir pareiga visoms besiku
riančioms Bendruomenės or
ganizacijoms. Bet tvirčiausiai 
šiuo logiško nuoseklumo keliu 
eina Australijos Lietuvių Bend 
ruomenė. PLB įstatų laikosi 
it D. Britanijos, Vokietijos lie 
tuviai.

Mums gi rūpi Kanada. Ir 
čia buvo pasiūlymų eiti logišku 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organizavimosi keliu. Deja, 
Kultūros Fondo reikalas Kana 
doje kažkaip išsibarsto — čia 
Švietimo komisija, čia sugalvo 
jama kokią knygą leisti. Žino
ma, visa tai gerai: ir Švietimo 
komisija gerai ir knygą išleisti 
gerai! Bet kažkaip netenkama

sistemosir,atrodo, pasimetama.
Jeigu veiktų Kultūros Fon

das, kuris aiškiai ir nedvipras
miškai yra numatytas PLB 
įstatų, galimas dalykas, jis at
sižvelgtų į visą kultūrinių rei
kalu apimtį. Ne vien gi Švieti 
mo komisija, kuri, beje, gal ge
riausiai veikia, bet taipgi fak
tas, kad savo veikimu daugiau 
apima Torontą, — Kanadoje 
turėtų darbų. Yra visos pen
kios meno šakos, yra ir sporto 
sritis. Švietimui, gal, priklau
so ir pirmoji vieta Bendruo
menės veikime, bet ar atidėtini 
ad calendas grecas kiti kultūri 
niai reikalai?

Suprantama, Bendruomenės 
darbai sunkūs. Sąlygos nėra 
palankios. Bet ar ne mes patys 
ir tas sąlygas sudarome? Yra 
jau žinoma, kad kaikas ne
mėgsta, kai kas nors kelia to
kių minčių, kurios ne iš jų iš
eina, bet, atrodo, jeigu mes tik 
rai norime, kad bendruomenė 
kurtųsi dideliems uždaviniams, 
kuriuos numato PLB nuosta
tai bei Lietuvių Charta, — tai 
mes juo plačiau turėtume nag
rinėti gyvuosius klausimus.

Dažnai dėl menko nieko ne
pasiseka gera idėja. Sakysime, 
vad. Intelektualų klubų idėja 
gera, bet ji negalėjo .pasisekti 
vien jau dėl nevykusio vardo. 
Kaikas, dėl to pastebėtas py
ko. O vis dėlto tai tiesa. Ir, 
atkreipkime dėmesį, —- Lietu
vos Laisvinimo Komitetas, ku 
ris tikrai savy telkia intelektu 
alius, panašios rūšies klubą pa 
vadino Politiniu klubu. Ir pro
tinga, ir logiška.

Taigi ir dėl Kanados kultūri
nių rei kalų išbarstymas po ko 
misijas ir net pripuolamus, ad- 
hoc sugalvotus dalykus, — ke 
lia tūlų abejojimų. Ir čia kaip 
tiktai stoja prieš akis PLB sta
tutas. Kodėl jo nesilaikyti, kai 
jis nurodo sistemą — ne vienai 
Kanadai, bet visame Žemės ru
tulyje gyvenantiems ir Bend
ruomenę kuriantiems lietu
viams? J. Kardelis.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

PAAIŠKĖJO „LĖKČŠIŲ” PASLAPTIS
Toronte A. V. Roe dirbtuvė 

se statomą pirmoji Kanados 
skraidančioji lėkštė. Maršalas 
Montgomeris, apžiūrėjęs staty 
bą, nustebo pasiekta pažanga. 
Oro vice maršalas, B. M. 
Smith, pareiškė, kad „skrai
dančioji lėkštė“ galės išvysty 
ti 2.400 km per valandą greitį.

Taip baigėsi kelis metus už
sitęsusi misterija, dėl kurios 
turtingi laikraščiai vedė bran
gius tyrimus, apie kurias bu 
vo parašytos knygos ir kelis me 
tus gandai apie paslaptingus 
dangaus kūnus neleido ra
miems žmonėms naktimis už
migti.

Oficialios įstaigos paneigda 
vo žinias apie paslaptingus 
skraiduolius, bet gandų sustab 
dyti negalėjo. Nieko tikro ne
žinodami, žmonės išgalvojo 
įvairiausias versijas apie Mar 
so gyventojų pasirodymą že
mėje.

Staiga visam jaudinimuisi 
galas.

Pirmoji skraidančioji lėkštė 
skrido jau 1945 m., Prahoje. 
Vienas to skridimo stebėtojas, 
inž. Klein, pasakoja:

„1945 m. vasario mėn. 14 d. 
stebėjau pirmosios vokiečių 
konstrukcijos „skraidančios 
lėkštės“ bandomuosius skridi
mus. Lėkštė per tris minutes 
pasiekė 12.400 m augštį. Ho
rizontaliai skrizdama pasiekė 
2.200 km per vai. greitį. Jau 
per pirmuosius bandymus pa
siektas greitis buvo beveik dvi 
gubai didesnis už garso grei
tį. Visa tai skamba fantastiš
kai, bet teoretiniais skaičiavi
mais buvo įrodyta, kad šio tipo 
lėktuvai gali pasiekti 4.000 km 
per vai. greitį, arba ir dau
giau”.

„Skraidančioji lėkštė“ buvo 
pradėta konstruktuoti ir staty
ti jau 1941 m. 1944 m. buvo 
pagaminti du modeliai: vieną 
jų sukonstruavo žinomas rakė 
tinių sviedinių išradėjas Miet-

he. Tai buvo 42 m. diametro 
panaši į diską plokštė. Antroji 
inž. Habermohl ir Schriever su 
konstruotoji buvo rutulio for
mos su aplink skriejančiu žie
du. Žiede įtaisytų perstatomų 
sparnų pagalba „lėkštė“ galė
jo kilti į viršų statmenai ir 
taip pat leistis.

„Prieš pat sovietu įžygiavi- 
mą į Pragą, išbandysi lėkštė 
ir kelios dar statomos, visi 
konstrukcijos planai buvo su
naikinti. Breslave į rusų' ran
kas pateko Miethe's pagamin
tas modelis ir jo artimiausieji 
padėjėjai. Apie Habermohl ir 
jo abu asistentus, užėmus Pra
hą, neliko pėdsakų. Konstruk 
torius Schriever, išbandęs pir
mąjį modelį, gyvenęs netoli 
nuo Bremeno, mirė. Miethe, 
kuris paskutiniu momentu pa
spruko iš Breslavo lėktuvu, bu
vo Prancūzijoje. Dabar gyve
na ir dirba JAV.

Šio tipo mašinos sudaro 
sprausminiams lėktuvams kon 
kurenciją, nes jomis galima pa 
siekti neįsivaizduojamai dide
lį greitį. Nėra jokios techniš
kos problemos pastatyti „lėkš
tę", kuri galėtų paimti su sa
vim 30—50 keleivių. Skrisda
ma 4.000 km greičiu iš Ham
burgo galėtų nuskristi į New 
Yorką per 90 min. Tos nuo
monės yra ir italų konstrukto
rius, prof. Giuseppe Beluzzo.

„Mažo tipo lėktuvų statybai, 
patyrimai rodo naujus galimy- 
mių horizontus. Jau dabar J 
AV daromi bandymai panaudo 
ti malūnsparnius asmeniniam 
susisiekimui tarp miestų. Ge
riausiai šiam reikalui tinka 
„skraidančios lėkštės“, nes jos 
greičiu žymiai pralenkia malūn 
sparnius. Be to, jos laiduoja 
beveik šimtaprocentinį saugu
mą ore.

„Neabejoju, kad rusai turi 
pasi gaminę „skraidančias lėkš 
tęs“, nes paskutiniais- praneši
mais jos kelis kartus buvo pa
stebėtos virš Korėjos“. (BL).
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| VISI J GEGUŽINĘ WELLANDE!

I
Šį šeštadienį, birželio mėn. 27 d. KLTS Wellando sky 
rius su Kanados Latvių bendruomene, St. Stephen‘s 

Parke i-uošia
LINKSMĄ JONINIŲ GEGUŽINĘ.

~ Gros puikus Orkestras, turtingas užkandžių ir gėrimų 
:: BUFETAS, Gros puikuis ORKESTRAS, turtinags už- 
I kandžių ir gėrimų BUFETAS, LOTERIJA ir kitos įvai

renybės. Gegužinė įvyks ir blogam orui esant. Visi 
maloniai kviečiami šioje lietuvių-latvių susiartinimo ge 

gūžinėje kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
H VAŽIUOTI E. Main’ Street į rytus, pavažiavus dvi my
li lias nuo Welland, įsukti į Port Robinson Rd., kairėn 
H — už 200 jardų kairėje pusėje gegužinės vieta.
H PRADŽIA 5 vai. popietų. PABAIGA 12 vai. nakties.
H KLTS ir LATVIŲ B-nės valdybos.

HAMILTON
DIDELĖ ANTIKOMUNISTINĖ DEMONSTRACIJA 

HAMILTONE

AUKOJO „N L“
J. Cijunskas, 

Rochester, N. J............1.00
O. Genevičienė,

Hamilton, Ont.................1.00
A. Pulkys,

Toronto, Ont....................5.00
J. Giedraitis,

Hamilton, Ont.............. 10.00
P. Grigaravičius,

Hamilton, Ont..............2.00
A. Cibas, Wellaand, Ont.. 1,75 
O. Martinkaitienė,

Toronto, Ont.................. 5.00
A. Rušėnienė,

Toronto, Ont.................. 0.50
L. Pečiulis,

Vancouver, B. C........... 5.00
St. Jankauskas, Montreal 1.00 
Broliai Motuzai ............10.00
K. Sagaitis, Sudbury, Ont. 2.00

Pažinkime Kanaaa*
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DOS (UPPER CANADA) PRADŽIA
Žmonės nepilnai supranta, 

kad vienas iš tų staigių fakto 
rių Amerikos provincijų suki
lime prieš britus 1776 metais 
buvo britų Prancūziškos Ka
nados užgrobimas. Bendroji 
nuomonė yra linkusi sustoti 
prie tokių dalykų, kaip prie 
amerikiečių arbatos metimo į 
Bostono uostą ir Paul Revere, 
kuris jojo nakties metu ir pri-
keldavo žmones iš lovos įspėda 
mas juos, kad „redcoats" (bri
tai) jau yra kažkur apylinkėje.

Žinoma, tai yra tik dalis to 
bendro vaizdo ir mes esame lin 
kę neįvertinti to fakto, gerašir 
diškumas nugalėtiems prancū
zams Quobec‘e, kuriuo britai 
•daugiau dar erzino jau urzgian 
čius Amerikos kolonistus pie
tuose. Protestantiškieji kolo
nistai New England'e, kurie 
buvo arčiausiai Quebec‘o, bu
vo pasipiktinę ta laisve, kuri 
buvo duodama prancūzų ka
talikams ir amerikiečiąms bend 
rai nepatiko, kad Kanados sie
na buvo stumiama į tokias sri
tis, kaip iš šios dienos Ohio, ku 
ri buvo laikoma jų sritimi.

Kada nepalankumai išsivys
tė į sukilimą, o sukilimas į ka
rą, prancūzai buvo ištikimi 
Britanijos karūnai. Karas už
sibaigė Kanadoje, bet prasidė
jo Amerikoje.

Maždaug trečdalis visų Ame 
rikos kolonistų pasiliko ištiki-

mi Britanijai — jie buvo vadi
nami „Torries“ — ir nuo 1776 
m. daug tūkstančių paliko Ame 
rikos kolonijas ir vyko Kana- 
don. Jie vyko iš Bostono ir 
Philadelphijos bei New Yorko 
į Nova Scotia ir Prince Ed
ward Island ir į tą teritoriją, 
kurioje jie suformavo New 
Brunswick provinciją ir kai 
kurie Šv. Lauryno upe ir apsi-

M. Vabalaitė, 
Montreal ...................... 1.00

E. Dambrauskas,
Vardsville, Ont.................1.00

A. Vilimas, 
Ville Lasalle, Que.......1.00

Pr. Laurušonis, Mtl..........2.00
Visiems parėmusiems NL,

nuoširdžiai dėkojame. NL.

EVANGELIKŲ - LIUTERO 
NŲ SINODAS KANADOJE. 
• Evangelikų Liuterionių Si
nodas Kanadoj susirenka savo 
91-mo metinio posėdžio. Jis iš 
klausys pranešimą atsistatydi
nančio vyskupo Dr. J. H. Reb 
le iš Kitchener, kuris sinodui 
vadovavo 28 metus. Tame lai 
kotarpy bažnytinė organizaci
ja čia išaugo beveik dvigubai. 
1925 m., Dr. Reble pradedant 
vyskupo darbą, Kanadoj buvo 
92 parapijos su 26.360 narių. 
Tuo tarpu dabar yra 118 baž
nyčios su 45.905 nariais.

Vyriausias kalbėtojas sino
de bus Dr. F. Eppling Rei- 
nartz. Jis sakys pamokslą tre 
čiadienio vakarinėse pamaldo
se, kuriose bus atliekamos ku-

gyveno dabartinės Ontarijos 
rytinėje sekcijoje.

Šie žmonės buvo žinomi ir 
yra žinomi šiandieną kaip „Uni 
ted Empire Loyalists“. Britų 
vyriausybė davė jiems žemės 
ir įrankių ir vienus metus aprū 
pino junos sėjimo grūdais ir pa 
dėjo jiems įsikurti. .

Kiti tūkstančiai keliavo per 
Mohawk slėnį iš New Yorko 
ir atkeliavo į dabartinę pietinę 
Ontariją — į derlingą Kana
dos sodą, kuris y® tarp Nia
garos ir Toronto, vad. Viršuti
nę Kanadą, kur padėjo Onteri 
jos pamatą.

Tie, kurie atvyko į Viršuti
nę Kanadą ,buvo ne visi su gry 
nais ištikimais arba karališ
kais jausmais, kadangi dauge
lis jų tarpe buvo jau kelintos 
kartos amerikiečiai. Šie atvy
ko dėl neapmokamos žemės ir 
esamų galimybių. Šis mišinys, 
kuris susidėjo iš ištikimų ir 
ambicingų žmonių, daug pri
sidėjo prie to ypatingo anglo-

-saksų ontarijiečio chorakterio 
formavimo, kuris yra pasišven 
tęs britiškom institucijom (jis 
buvo vadinamas „dauigau bri
tiškas, negu pačių britų“) ir 
tuo pačiu laiku labai ameriko
niškas įpročiu ir kalba.

nigų pašventinimo apeigos.
Svarbiausias dienotvarkės 

punktas eina: naujo vyskupo 
rinkimai, pasiruošimas United 
Lutheran Church in America 
generaliniam sinodui, kuris 
įvyks Toronte 1953 m. spalių 
įnėn. ir kuriame dalyvaus kuni 
gai ir pasauliečių atstovai iš vi 
sos Amerikos, ir nauja vidaus 
misijos veikla, kuriai numaty 
ta 100.000 dol.

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

Šiemet, Malenkovo diriguo
jama „taikos uvertiūra“, suta
po su birželio mėn. trėmimų 
minėjimu. Tačiau viso pasau
lio pabaltiečiai protesto susi
rinkimuose ir demonstracijose 
iš anksto parodė tos ^operos“ 
finalą — Sov. Sąjungos žudy 
nes, žmonių kankinimus, trė
mimus į Sibirą ir koncentraci
jos stovyklas. Viena tokių vie 
šų demonstracijų Kanadoje — 
įvyko birželio 14 d. Hamiltone. 
Joje dalyvavo apie 1200 pabal- 
tiečių, kurių pusę sudarė lietu
viai.

Tos dienos ryto dangus 
visą Hamiltoną nuteikė rimčiai 
ir liūdesiui: apsitraukęs debesi 
mis sudarė natūralią gedulo de 
koraciją.

10 vai. ryto naujoji Hamilto 
no lietuvių parapijos bažnyčia 
užsipildo tikinčiaisiais iki pat 
pakraščių. Pamaldas laikė ir 
tai dienai pritaikytą pamokslą 
sakė kun. Dr. J. Tadarauskas. 
Seka Libera už visus žuvusius 
kovoje su komunizmu. Kadan 
gi šiemet lietuviai yra trėmimų 
minėjimo organizatoriai, nu
sprendžiama išeiti viešai de
monstruoti. Prie lietuvių baž 
nyčios, išsirikiavusių hamilto 
niečių, prisijungia dar latvių ir 
estų kolonijos. 12 vai. nešini 
plakatais, Pravieniškių, Pane
vėžio, Rainių ir kt. žudynių vie 
tovių padidintom nuotraukom 
demonstrantai žygiuoja su Ka 
nados ir Lietuvos vėliavom ir 
vainiku į King g-vę, Gore Park 
link, kur yra paminklas žuvu- 
siems kariams.

Visos eisenos priekyje (apie 
30 m nuotolyje) važiuoja sunk 
vežimis, per kurio ruporus, 
gražia anglų kalba E. Norku- 
vienė skelbia šios demonstra 
cijos reikšmę.

Svetimtaučiai stebi žygiuo
jančias gretas, skaitydami pla 
katuose įrašytus atsišaukimus 
į Kanados ir pasaulio tautas— 
sustabdymui genocido Pabalti 
jo kraštuose, pašalinimo komu 
nizmo ir pan.

Dalinama informacinė 
medžiaga,

apie 3-jų žvejų pabėgimą — 
„Voyge to freedom“, .Kanados 
Baltų Federacijos išleistą 
„Facts Warn”, Harrison'o — 
„Tithuanian's for freedom“ ir 
t. t.

Eisenai vadovaująs KLB ap. 
valdybos pirm. inž. J. Kšivic- 
kas,

uždeda vainiką
su tautiniais kaspinais ir užra 
šu: To memory of victims of

the Communism Lithuanian As 
sociation in Hamilton. Vaini
kus uždeda latviai ir estai. 
Griežiamas Kanados himnas, 
po kurio seka progresyvių kon 
servatorių kandidato į parla
mentą

S. W. Frolich kalba.
S. W. Frolich pažymi, kad 

šios trys Pabaltijo tautos,, gra
žiai gyvendamos ir būdamos 
augštos kultūros, tik per vieną 
birželio 14 d. naktį neteko 144. 
217 tautiečių. „Tačiau ateis 
toji valanda, kada Sov. Sąj. 
turės už tuos visus žiaurumus 
atsakyti, o Lietuva, Latvija ir 
Estija 
vėl džiaugsis laisvu gyvenimu“.

Iš čia visi demonstrantai pa
suko į Royal Connaught Hotel 
salę.

Įnešus į salę Kanados, Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vėlia 
vas, inž. J. Kšivickas pirmą kai 
bėtoją pakviečia Hamiltono vi
suomenės veikėją Mirs R. 
Haydne, kuri audringoje kalbo 
je, kanadiečių vardu išreiškia 
užuojautą kenčiančioms Pabal 
tijo tautoms, pažadėdama, kar
tu visokeriopą pagalbą mūsų 
vedamoje laisvės kovoje. To
liau sekė paskirų tautybių kai 
bos (pulk. Giedraitis, prof. F. 
Gulbis ir H. Tinnush) ir him • 
nai. Meninę programos dalį 
atliko lietuvių choras, estų 
programos dalį atliko lietuvių 
choras, estų oktetas ir latvių 
solistas.

Ši vieša pabaltiečių eisena 
atrodo iš viso buvo
pirma vieša antikomunistinė 

demonstracija
Hamiltone, kuri savo tikslą pil 
nai atsiekė, nes sekančią dieną 
„The Hamilton Spectator" įdė 
jo didelę nuotrauką ir aprašy 
mą, o ją stebėjo tikrai nema
žiau kaip 5000 žmonių.

Šios demonstracijos pravedi 
mas daugiausia gulėjo ant KL 
B Hamiltono ap. valdybos' pe
čių, kuriai tenka padėkoti už 
taip pavykusį pravedimą, o mū 
su visuomenei už taip gausų 
dalyvavimą.

Tenka dar pažymėti, kad mū 
su Tėvynės duobkasiai tą die 
ną Hamiltone linksminosi ge 
gūžinėje, užmiršdami, kad gal 
būt ne vienas brolis, ar giminė 
tą dieną buvo iš vežtas į Sov. 
Sąjungą mirčiai. Kbr.

ŠĮ SEKMADIENĮ 
visi amiltoniečiai vyksta į tra 
dicinę T. Fondo gegužinę Brid 
geman ūkyje. Bus daug neti
kėtumų, loterija, geras bufe- 

Nukelta į 9 psl.
Šiems naujiems gyventojams 

vadovavo Colonel John Grave 
Simcoe, karalienės kavaleristų 
veteranas komendantas. 1791 
metų konstitucinis aktas pada 
lino kraštą į Žemutinę (Lo
wer) Kanadą (Quobec) ir Vir 
šutinę (Upper) Kanadą (da
bartinė Ontariją) ir Simcoe bu 
vo paskirtas liautenant-gover- 
nor Ontario provincijai.

Būdamas autokratas ir ne- 
mėgėjas žmonių, turinčių per 
daug demokratiškų minčių, 
Simcoe buvo žymus asmuo. 
Jis buvo nepaprastas inžinie
rius ir statė gerus kelius ka
riuomenei — vienas iš jų pasi 
darė vėliau Toronto Yonge 
Street; jis suplanavo miestus 
ir sukūrė mokyklų sistemą; jis 
rėmė laikraščių spausdinimą ir 
moralinei vadovybei jis padė
jo įsteigti Anglijos bažnyčią 
Kanadoje.

John Grave Simcoe paliko 
savo žymę Ontarijoje kaip nė 
vienas kitas vyras. (CS).

K. L. B. ŠALPOS FONDO TORONTO APYLINKĖS KOMITETAS, 

šių metu birželio mėn. 28 dieną, Petrinių išvakarėse, rengia didelę ir linksmą

kuri įvyks visiems žinomoj vietoj, pono Narušio ūkyje, ant Medan ežero kranto.

Autobusai iš Toronto eis tarp 1—2 vai. nuo lietuvių bažnyčios, 941 Dundas St. W.

Jūsų patogumui veiks gaivinantis bufetas, kuris be įvairaus išgėrimo teiks ir užkandą.

Tautiečius linksmins geras orkestras.

Atsilankę į šią gegužinę netik linksmai praleis sekmadienio popietę gražiam gamtos 

prieglobstyje, bet ir savo apsilankymu parems šalpos darbą.

Visi nuoširdžiai laukiami. K. L. B. Fonldo Toronto Apyl. Komitetas.
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GENEROLAS M. B. RIDGWAY
TVIRTAS CHARAKTERIS SUNKIAM DARBUI.

Tai buvo 1950 mt. gruodžio Tokio vyriausios būstinės į 
mėn. centrinėje Korėjoje, ka- Jungtinių Tautų karo pabau

MIRĖ PROF. DR. P. JOKUBĖNAS.

da amerikonų VHI-toji armi
ja apledėjusiais keliais klupčio- 
dama traukėsi į pietus. Kari
ninkai ir kareiviai buvo sukrės 
ti šiurpos suirutės, blogos sa
vijautos ir pralaimėjimo jaus
mo. Vieną apsiniaukusį, šaltą 
popietį, naujai atvykęs armijos 
vadas generolas leitenantas 
Matthew B. Ridgway, pasiro
dė vienos brigados vadovietė- 
je padėties apžiūrėti vietinia
me fronte. Jis buvo su pagar 
ba pasveikintas:

— Generole, čia yra mūsų 
pasitraukimo plaanas šiame sek 
toriuje. — Generolas Ridgway 
į tai aštriai atsakė:

— Ponai, aš nesidomiu jū
sų atsitraukimo planais. Aš no 
riu pažiūrėti, kokius jūs pla
nus turite puolimui.

Laike kelių elektrizuojančių 
savaičių Mat Ridgway sugrą 
žino kovingumo dvasią ir pakei 
tė buvusią kritusią VIII-tos ar 
mijos nuotaiką, o taip pat ir su 
manymus - planus taip, kad 
kiekvienas tuo stebėjosi ir 
prieš tai skaitė šį dalyką neįma 
nomu.

— Jūs turėsite iš manęs tai, 
ką aš daugiausiai galiu padary 
ti, — trumpai pareiškė genero 
las Ridgway, — tačiau aš to 
paties laukiu iš jūsų. Aš do
miuosi ir esu suinteresuotas 
tiktai priešo sunaikinirtfu.

Ir jo armija, kaip neseniai 
buvusi visiškai demoralizuota, 
pradėjo pasibaisėtinai didelį 
priešo naikinimą „sumaldama 
ligi 15.000 raudonų per savai
tę. Keturius mėnesius raudo
nųjų armijos buvo malamos ir 
metamos atgal, o jų vadai pla
navo išsigelbėjimą karo paliau 
bomis. Kaipo VllI-tosios ar
mijos vadas, o vėliau ir kaipo 
vyr. Tolimųjų Rytų pajėgų va 
das generolo MacArthuro vie
toje, generolas Ridgway įvyk
dė savo nebepirmą, tačiau patį 
geriausiąjį savo karo veiksmų 
išpildymą.

Tiktai dėl šio savo kovos pa 
tyrimo ir įgudimo jis buvo pa 
skirtas užimti generolo Eisen 
howerio turėtąją vietą, vyriau 
siu NATO (Šiaurės Atlanto 
Sąjungos) pajėgų vadu Euro
poje.

Korėjoje generolas Ridgway 
pasidarė stačiai legendarinė as
menybė, kuri buvo simbolizuo 
jama puikia lauko uniforma: 
žieminė kepurė, kurios smaiga
lys buvo pririštas užpakalyje, 
parašiutininko kelnės, lauko 
uniformos apsiaustas su per
petiniais diržais, prie kurių iš 
dešinės pusės buvo prikabinta 
rankinė granata prie dešinio 
peties, pirmosios pagalbos 
komplektas iš kairiosios pusės 
ir gertuvė ant nugaros. Šito
kioje aprangoje jis landžiojo 
šen ir ten kiekvieną dieną „išil 
gai fronto linijų, kartais naudo 
damas „džypą“ (jeep) ar he 
likopterį, o taip pat ir pėsčio
mis — apkasuose. Jis užsispy 
rūsiai rodė savo asmenišką 
drąsumą, ką daugelis skaitė 
neapgalvotai narsiu. Ignoruo
damas priešo ugnį priekinėse 
linijose, klampodamas įšalu
siais keliais, nežiūrėdamas virš 
galvos švilpiančių artilerijos 
sviedinių, ar skrisdamas savo 
mažu lėktuvu virš blikčiojan- 
čių kovos laukų. Jis labai pa
prastai pateisindavo savo šiuos 
veiksmus sakydamas:

— Yra tokių atvejų, kada 
vadovaujantis asmuo privalo 
būti pavojaus vietoje — ten, 
kur jis gali daryti skirtumą 
tarp pergalės ir pralaimėjimo.

Vienas iš gen. Ridgway 
draugų tai išsireiškė apie jo 
daugiau kaip 30 pasižymėji
mo ženklų, kaspniėlių ir ąžuo 
lo lapų šakeles: — Jis gali 
juos nešioti Tokio, tačiau jis 
užsitarnavo juos Korėjoje, Vo
kietijoj, Normandijoje ir Sicili 
joje-

Laike savo paskutinių metų 
Tolimuose Rytuose, kada jo 
problemos ir atsakomybė buvo 
taip daug didesnė kaip kurio 
nors paprasto karo lauko vado, 
jis buvo išlaikomas tiktai tos 
judrios dinamiškos energijos, 
kuri baugina, tačiau kartu su
kelia pagarbą kiekvienam drau 
ge su juo dirbančiam ar jo ap
linkumoje esančiam žmogui. 
Taip, pavyzdžiui, jo kelionė iš

bų komisijos būstinę Munsan' 
e reiškė šitokią dieną: Jis pra
leido visą kelionės laiką pake
liui knisdamasis savo išsipūtu- 
siame portfelyje, diktuodamas 
sekretoriui ir atydžiai peržiūrė 
damas U. S. spaudą. Nuobo
džioje Munsan' stovykloje — 
gyvenamos palapinės pastaty
tos obelų sode — jis gavo rū
pestingą santrauką — raportą 
iš savo karo paliaubų derybi 
ninku, laikė pusę tuzino pul
kininkų užimtų paruošimu ra
portų ir telegramų, kurie ture 
jo būti tuojau pat perduoti į 
Vašingtoną. Apie 10 vai. va
karo, kada mėnulis apšviečia 
obelų sodą ir jo nuvargintas 
štabas geria alų prieš einant 
gulti, jis įkiš savo galvą į ku
rio nors nelaimingojo palapi
nę pasiteirauti, „ar kuris nors 
iš jūsų tinkamas geram užda
vinius? (žygiui)". Taip jis už 
baigdavo savo 16 valandų dar 
bo dieną, žingsniuodamas vie
nas ar palydimas, žemyn taku 
į tamsumą.

Generolo Ridgway uždavi
niai Tolimuose Rytuose pasi
reiškė sveiku, prityrusiu admi 
nistravimu. Jo nuostatai Korė 
joje ir Japonijoje buvo papras 
ti. Jis sakė: „Korėjoje aš tu
rėjau vieną darbą — sumušti 
komunistus, o Japonijoje aš 
turėjau daug darbų“. (Tarpe 
šių darbų: vesti karą Korėjoje, 
kaipo atstovas 17 tautų, duo
dančių savo karinius dalinius; 
vadovauti USA žemyno kariuo 
menei, laivynui ir aviacijai To
limuose Rytuose; atstovauti 17 
narių tarptautinėje Tolimųjų 
Rytų komisijoje, kaipo Japo
nijos karinis gubernatorius; 
vesti Jungtinių Tautų karo pa
liaubų derybas Korėjoje ir k.)

Generolas Ridgway yra pa
sakęs: „Kadangi joks žmogus 
negali būti pilnai paruoštas at
likti šiuos visus darbus, tai aš 
vadovavausi Kipling'o poema 
„Karaliaus darbas". Šis kara
lius buvo kamuojamas kiekvie 
no patarimais, kaip jis tuurėtų 
valdyti kol vienas senas filo
sofas jam pasakė:

„Išmintingiausias dalykas, 
mes spėjame, ką žmogus gali 
daryti savo kraštui, yra dar
bas, kuris guli po jo nosim, 
įrankiais, kurie guli jam po 
ranka".

Kokios rūšies ir kokio būdo 
yra šis kietavalis vadas? Fiziš 
kai jis yra labai įspūdingas ka 
rys, nors būdamas 57 metų jis 
turi imtis priemonių prieš pa
stebimą sustorėjimą lengvai 
valgyti ir sportuoti (tenisas, 
stalo tenisas, plaukimas). Jis 
yra geras šaulys. Cfenerolas 
Ridgway yra puikus vyras su 
šilta ir draugiška šypsena. Jo 
gilios riešutinės spalvos akys 
greitai užsidega pykčiu arba 
džiaugsmu. Smarkaus būdo, 
su žemu, rezonuojančiu balsu; 
jis dar taip neseniai, pasireikš 
davo savo išgąsdinančiu tem
peramentu. Jis šiuo metu stip 
riai kontroliuoja save, taip, 
kaip ir visi jo bendradarbiai, jo 
aplinkumoje dirbantieji, nes 
Ridgway nepakenčia ištižėlių 
ir nevykėlių. Jo padėjėjai ligi 
nuovargio dirba ir yra nepap
rastai lojalūs daugiau įš pagar 
bos jam negu iš pamėgimo.

Įvertinti generolo R. inte
lektą nėra lengva. Jo vieši pa
reiškimai išduoda maža min
ties originalumą, tačiau — vi
suose reikaluose tiesiogiai lie
čiančiuose jo darbą, jis yra ne 
parastai gerai informuotas. Vie 
nas iš jo draugų pastebėjo: 
„Jo idėja yra nustatyta spintų 
sutvarkymas. Jis gali ištrauk
ti bet kurį nors spintos stalčių 
ir viskas ten yra tvarkoje — 
su labjausiai svarbiais reika
lais viršuje“. Jo atmintis yra 
stebėtina. Generolas Ridgway 
pažįsta apie 5000 asmenų, ku
rių pavardes jis atsimena aki
mirksnyje. Apie pusė iš šių 
asmenų yra pašaukti karinėn 
tarnybon vyrai.

Kas liečia visuomeniškąją 
pusę, jis pilnai pasitiki Mrs. 
Ridgway, gražia, juodake mo
teriške, kuri 1947 mt. pasidarė 
jo trečiąja žmona. Ji yra apie 
20 metų jaunesnė už generolą 
Penny Ridgway yra gerų ma 
nierų ir linksma šeimininkė 
kuri pritraukė ir laimėjo daug

Gegužės m. 30 d., eidamas 
83-čius savo amžiaus metus, 
Weesene Sankt Galleno kanto 
ne, Šveicarijoje, mirė kun. 
prof. Dr. Povilas Jokubėnas, 
Lietuvos Evangelikų - Refor
matų Bažnyčios generalinis su 
perintendentas. Velicnis dau 
giau kaip 2 metus išbuvo Švei
carijoje, kur gyveno evangeli
kų bažnytinės organizacijos iš 
laikomoje senelių prieglaudoje.

Prof. Jokubėnas buvo palai 
dotas Weeseno kapinėse birže 
lio 2 d. VLIKo, Vykd. Tary
bos, Mažosios Lietuvos Tary
bos ir Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės vardu atsisvei
kinimo žodį tarė ŠvLB tary
bos pirmininkas Dr. A. Geru 
tis, apibūdinęs šviesų velionies 
asmenį ir jo didžius nuopel
nus. Savo kalboje jis paminė 
jo, kad prof. Jokubėnas ir po 
mirties švies kaip pavyzdys 
gyviesiems kovotojams už Lie 
tuvos išlaisvinimą, be to, pade 
kojo šveicarų įstaigoms ir lab 
daros organizacijoms už velio 
nies ir kitų tautiečų globojimą. 
Iš Frankfurto ties Mainu į lai 
dotuves atvykęs kun. P. Bar
nelis kalbėjo velionies artimų 
jų ir Lietuvos evang. reforma
tų bažnytinio sinodo vardu, 
ypač sustodamas ties prof. Jo- 
kubėno nuopelnais bažnytinė
je srityje. Kapas skendėjo’ vain 
ir gėlėse. Vainikus, be kitų, 
padėjo VLIKas ir Vykd. Tary 
ba, ŠvL Bendruomenė, Lietu
vos Evang.-Reformatų Bažny
čios Sinodas, Šveicarų bažnyti
nės organizacijos ir kt .

Velionis lietuvių gyvenime 
yra išvaręs gilią vagą, ypač

daug prisidėdamas prie religi
nio gyvenimo ir švietimo plėti 
mo. Velionis buvo gimęs Bir
žų apskrityje 1871 m. balan
džio 11 d. Gimnaziją baigė 
Mintaujoje, o teologiją licen- 
cijato laipsniu Tartu un-te. 
Pradėjęs eiti reformatų—evan 
gelikų kunigo pareigas, plačiai 
pasinėrė į visuomeninį gyveni 
mą. Steigė liaudžiai knygy
nėlius, organizavo kooperaty
vus, telkė ugniagesius, 1908 
m. Biržuose įsteigė keturių kla 
siu mokyklą, išleidusią apie 
300 susipratusių lietuvių, 1913 
m. ten pat lietuvišką spaustu
vę pigioms knygoms leisti.

Per karą Petrapilyje dirbo 
nuo karo nukentėjusiems šelp 
ti centro komitete, Voroneže 
mokytojavo M. Yčo gimnazi
joje, Biržuose įsteigė po karo 
gimnaziją, suorganizavo smul 
kaus kredito banką ir,kt. Ypač 
daug nudirbo organizuodamas 
visoje Lietuvoje lietuvių evan
gelikų reformatų gyvenimą. 
1919 m. sušaukė pirmąjį N. 
Lietuve sev. reformatų sinodą. 
1922 m. Jokubėnas buvo išrink 
tas Lietuvių Ev. - Reformatų 
Bažnyčios superintendentu,
1925 m. generaliniu superin
tendentu. Lietuvos Universi
tete buvo Evangelikų Teologi 
jos Fakulteto dekanas. Nuo
1926 m. iki pat bolševikų oku 
pacijos redagavo dvisavaitinį 
„Sėjėją“. Prof. Jokubėnas yra 
parašęs visą eilę mokslo veika 
lų ir daugelį kartų atstovavęs 
Lietuvos evangelikams įvai
riuose tarptautiniuose kongre 
suose.

„Tiesa“ 1953 metų kovo 4 
d. Nr. 53(3036), nieko neužsi 
mindama apie Stalino nei ligą, 
apie ką Maskvos laikraščiai ta 
da jau rašė, įdėjo nemaža įdo
mios medžiagos apie sovietinį 
gyvenimą Lietuvoje.

Rusijos valdžia ir dabar ta 
pati, kokia buvo caro laikais. 
Štai vaizdelis, kuris tą teigimą 
patvirtina visu šimtu procen
tų:

„Brangūs svečiai“.
Maždaug prieš mėnesį Kel

mės spaustuvės vedėją iškvie 
te prie telefono rajoninių spaus 
tuvių, tresto valdytojas drg. Ka 
cevas..

— Paimkit visą spaustuvę 
ir ateikit stumti mašinos, įklim 
pome. Reikia pravažiuoti į Ty 
tuvėnus. Aišku? Supratot? 
— valdingu tonu įsakinėjo vir 
šininkas.

— Tai, kad, mat, — mėgi
no aiškintis vedėjas.

— Be jokių „mat“. Tiesa, 
jūs važiuosit kartu su mumis. 
Nepamirškit pasiimti pinigų.

Metę skubios rinkiminės me
džiagos spausdinimą, spaustu
vininkai nuskubo stumti rajo
ninių spaustuvių tresto virši
ninko mašinos. Viršininkas, in 
žinierius ir sandėlininkas ne
pajudėjo iš mašinos. O kam 
yra darbininkai. . .

Suplukę darbininkai grįžo į 
spaustuvę, o gastrolieriai nu
skubėjo toliau.

Netrukus mašina susignali- 
zavo prie Tytuvėnų rajoninės 
spaustuvės.

— Pats, draugas vedėjau, 
parenk mums pietus. Sukom
binuok porą litrų degtinės, o 
kelmiškis spaustuvės vedėjas 
sau pats nusipirks.

Dargis dar nebuvo, gavęs al
gos. Teko pasukti galvą, kaip 
pavaišinti brangiuosius svečius. 
Vargais negalais šis reikalas iš 
sisprendė — ant stalo atsirado 
kelios bonkos degtinės, už
kandžių.

Iš Kelmės „Pobieda" pasu
ko Kauno link. . . tikrinti kitą 
spaustuvę.

Panašias gastroles Kacevas 
praktikuoja jau seniai;

1950 m. vasarą prie Kelmės 
spaustuvės sustoja sunkveži
mis. Pasišaukęs spaustuvės 
vedėją Br. Černiauską, Kace
vas griežtu tonu tarė:

— Važiuoju į Rygą. Tau 
palieku tuščius maišus, o grį
žęs, kad rasčiau pilnus. Nu
pirksi bulvių ir porą centnerių 
miltų. Maišai mano — pinigai 
tavo. Viskas. Aiškų.?

Skaitytojas pagrįstai pa
klaus : jei Kacevas panašias 
gastroles seniai praktikuoja, 
tai jos turėtų būti žinomos ir 
jo viršininkams. Tai/ ir yra. 
Apie jas žino Leidyklų, poligra 
fijos pramonės ir knygų pre
kybos valdybos prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos vado- 
(vai drg. drg. Mickevičius ir 
Chodosaitė, tačiau jie nesiima 
jokių priemonių sudrausti sa
vivaliautojus“.

Taigi, Stalino - Džugašvilli 
laikais buvo tas pat satrapų, 
sauvaliautojų ir kyšininkų siau 
tėjimas, kaip caro Nikalojaus 
laikais. Minėtą straipsnį pasi
rašė St. Stockus ir M. Petro
nis. '

Nėra kas kalbėti apie staty
bas, nes jos, kaip „Anykščių 
Šilelio“ kolūkio pastatyta 
Anykštos upės užtvanka, pava 
sariui atėjus, įširsta ir sugriū
va. O štai, ir nespėjusi sugriū 
ti, neveikia. Dėl to nusiskun
džia Liberiškio’ tarybinio ūkio 
elektros technikas P. Murinas 
su tarnautoju Ant. Kunce:

Kodėl neveikia elektrinė?
„Dar 1950 metais Panevė

žio rajono Liberiškio tarybinis 
ūkis iš broliškų respublikų ga
vo elektrinei stacionarinį loko- 
mobilį, kuris buvo tais pačiais 
metais įmontuotas. Elektros 
energija buvo naudojama ap
švietimui ir gamybai. 1951 me 
tais elektros šviesa buvo aprū 
pinti visi tarybinio ūkio sky
riai.

Tačiau dėl LTSR Tarybinių 
ūkių ministerijos ir Šiaulių ta
rybinių ūkių tresto vadovų kai 
tės, Liberiškio tarybinis ūkis 
negauna pakankamo kiekio de 
galų, tepalų, ir' elektrine ištiso 
mis savaitėmis neveikia. Dėl 
tokio1 apsileidimo tarybinis 
ūkis turi nemaža nuostolių.

das.
Kelioms savaitėms po to, 

Ridgway gavo gerą progą įro- 
<^ti, kaip jis gali gerai moky
tis. Jis pasakoja prisimintiną 
momentą: „Pas mane atvyko 
specialus pasiuntinys iš Va
šingtono, kuris užklausė ma
ne, kaip man patiktų paversti 
mano vadovaujamą diviziją į 
parašiutininkų dalinį. Aš su
tikau ir pasakiau, kad nesu nie 
kuomet naudojęs parašiuto, 
bet galįs išmokti". Tuojau po 
pasikalbėjimo Ridgway nusku
bėjo į Fort Benning susipažin
ti su parašutizmu (šokimu iš 
lėktuvo su parašiutu). Jam 
buvo pasakyta, kaip apsieiti 
su parašiutu, o po to-jis pamė 
gino praktiškai iššokimą iš lėk 
tuvo.

Sekančią dieną jis apie tai 
padarė pranešimą savo vy
rams : „Tai yra labjausiai malo 
nūs jausmas pasaulyje. Jūs 
plaukiate žemyn taip,‘lyg kad 
būtumėt visų kūrinių kara
lius“. Ridgway vadovaujama 
82-roji divizija pasidarė viena 
iš pirmųjų dviejų U. S. A. pa
rašiutininkų divizijų. Genero
las Ridgway kovojo atkakliai, 
iškeldamas parašiutininkų da
linių vertę, kai jis buvo išmes
tas su savo divizija iš lėktuvų 
kautynėse Normandijoje, o vė
liau vadovaudamas XVIII-tam 
parašiutininkų korpusui prie 
Nijmegen ir Ardėnų. Puikus 
jam pavestųjų uždavinių iš
pildymas ir įrodymai pagreiti 
no USA armijoje parašiutinin
kų dalinių panaudojimą karinė 
se operacijose, kaipo vieną iš 
geriausių ginklų rūšių.

Po 11-rojo pasaulinio karo 
gen. Ridgway atnaujino savo 
karinio diplomato gyvenimą, 
tarnaudamas kaipo USA atsto 
vas Jungtinių Tautu karinio 
štabo komitete ir kaipo pirmi
ninkas Interamerican Defense 
Board, Vašingtone. Paskirtas 
Karibų apygardos viršininku, 
po trumpo laiko jis buvo pa
šauktas atgal į Pentagon'ą ir 
1949 mt. pasidarė administra
cijos štabo šefo pavaduotojas. 
Ten jis pasiliko ligi jo paskyri 
mo į Korėją.
Sulietuvino J. Skaržinskas.. .

9 Lietuvių studentų orkestras, 
benas, veikiąs prie Gimimo 
Pan. Švenč. parapijos Chicago 
je, dalyvavo katalikų pradžios 
mokyklų orkestrų varžybose. 
Iš viso dalyvavo 21 orkestras. 
Lietuviai laimėjo pirmą vietą. 
9 Amerikos karinių jėgų mili- 
tarinis vikaras, vyskupas Wm. 
Arnold, praneša, kad jau dau 
giau negu 4.800 eks-kareivių 
yra įstoję į seminarijas moky
tis į kunigus. Karininkai su
daro 1-Otą dalį šio skaičiaus.

japonų draugų. Generolas pa
stebi, „Jeigu aš turėjau kokį 
nors pasisekimą su japonais, 
tai buvo tiktai dėka mano žmo
nos",

Kaip ir daugelis kitų kietų 
karių, gen. Ridgway yra pa
maldus ir jautrus. Jis atydžiai 
skaito Šventą Raštą (Bibliją), 
lanko bažnyčią, buvo bažny
čios seniūnu šv. Baltramiejaus 
protestantų episkopalinėje-.baž 
nyčioje New York'e.

Matt Ridgway visą savo gy 
venimą praleido kaipo karys. 
Jis pradėjo savo korinę karje
rą neoficialiai jau būdamas de
šimt metų amžiaus, kada jis 
šaukdavo visiems lankytojams 
iš savo šeimos gyvenamųjų pa 
talpų verandos, Ford Walla, 
Washington: „Stok ir būk ap
klausinėtas“. Jo tėvas pulki
ninkas Thomas Ridgway, ar
tileristas, tarnavo tarptautinia
me kontingente Kinijoje, laike 
Boxer'io sukilimo. Jaunas Matt 
Ridgway įstojo į West Point’o 
1917 mt. klasę su generolais 
J. Lawton Collins ir Mark 
Clark. Vadovaudamas futbolo 
komandai ir žaisdamas hockey, 
jis parodydavo dinamišką ener 
giją, kurią jis ir dabar dar tu
ri. West Point karo akademi
jos metinė knyga pažymėjo jj 
kaipo darbščiausią vyrą toje 
vietoje. Nors jis neturėjo pro
gos dalyvauti I-jame pasauli
niame kare, tačiau galimybė 
užjūrio tarnybai ir pasaulio pa 
matymui atėjo 1920 mt., kaipo 
kuopos vadui Tientsin’e, Kini
joje, kur jis išbuvo vienerius 
metus. Netrukus po to, jis tu
rėjo ir antrą galimybę, apie 
kurią jis sako: „Aš ruošiausi 
1928 metų olimpiadai ir turė
jau vietą karinės 5-akovos ko
mandoje. Tačiau geniarolas 
Frank McCoy užklausė mane 
ar aš norėčialt palydėję jį į Niką 
ragua, kur jis prižiūrėjo rin
kimus. Aš pagalvojau, kad jei 
aš pasirinkčiau olimpiadą, tai 
daugiausia, ką aš galėčiau lai
mėti, būtų medalią. tuo tarpu 
kaip pasirinkęs Nikaragua 
aš galėjau pramokti ispaniškai 
ir pamatyti pasaulį ir pažinti, 
išmokti, kai kuriuos dalykus, 
kurie man nepažįstami buvo“. 
Nuo to laiko Ridgway žinios ir 
išsilavinimas pradėjo sparčiai 
žengti pirmyn. Kada jo tarny 
binė kelionė į Nikaragua pasi
baigė, jis tarnavo Panamoje ir 
Filipinuose, kur jis paskirtas 
kaipo politinis ryšių karinin
kas generalgubernatoriui Tid
dy Rooselert, Jr. II-rajame pa 
sauliniame kare 1942 mt. jis ga 
vo pirmą didelį paskyrimą ka
ro veiksmams, kada jis perėmė 
iš gen. Omar Braddly 82-rąją 
diviziją, kaipo tos divizijos va

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SKELBIA TAI, KO 
NESKELBIA „LAISVĖ”, „VILNIS“ IR „L. BALSAS“.

Šiuo klausimu buvo ne kar
tą kreiptasi į Tarybinių ūkių 
ministeriją, Šiaulių tarybinių 
ūkių trestą, tačiau jų vadovai 
nusiima jokių priemonių“.

O štai iš to paties '„Tiesos" 
numerio vaizdelis,
kaip okupantai rūpinasi darbo 

žmonėmis.

„Pavilnyje gyvena nemaža 
sostinėje dirbančių darbinin
kų bei tarnautojų.

Yra taip pat ir maisto pro
duktų parduotuvė, kuri vienin 
telė gyventojus aprūpina mais 
to produktais. Parduotuvės pir 
kėjams patarnauti yra paskir
tas vedėjas ir pardavėja. Vedė 
jas paprastai retai būna par
duotuvėje, o pirkėjus aptar
nauja tik vienas osmuo. Dėl 
to, norint nusipirkti duonos ar 
apsirūpinti kitais produktais, 
reikia sugaišti 2—3, dažnai ir 
daugiau valandų. Dėl to kar
tais darbininkai bei tarnauto
jai vėluoja į darbą, namų šeimi 
ninkės sugaišta daug laiko".

Tas pat „Tiesos“ numeris 
pilnas konstatavimo visokių ta 
rybinių trūkumų, kurių Ameri 
kos komunistų spauda nei ne
sumini.

Štai Ramygalos rajono tary 
bos vykdomojo komiteto pir
mininko V. Kanapecko pasisa
kymas :

Trūkumai, trūkumai, 
trūkumai. ..

„Tačiau rajono vykdomojo 
komiteto ir kolūkių valdybų 
darbe yra dar rimtu, trūkumų. 
Krekenavos, žižmių, Švent
upio, Butrimonių apylinkių ta
rybos ir kolūkių valdybos ne
įvertina tinkamo ir savalaikio 
paruošimo sėjai. Šių apylinkių 
teritorijoje esantieji kolūkiai 
blogai vykdo daugiamečių žo
lių ,linų sėmenų ir bulvių sėk
lų supylimo planu^ o „Pir
myn“ ir „Alantos“ kolūkiai už 
delsė kūlimą ir nepilnutiniai 
apsirūpino sėklomis, nesudarė 
reikiamo kiekio sėklų fondų 
1953 m. pavasario sėjai. Šiose 
apylinkėse blogai vykdomas in 
ventoriaus remontas, nepakan
kamai apsirūpinama minerali
nėmis ir vietinėmis trąšomis, 
o atskiri kolūkiai visai nepar
sigabeno mineralinių trąšų ir 
nedaro žygių joms išpirkti ir 
parsigabenti. Rajono vykdo
masis komitetas reikiamai ne
pareikalauja iš kolūkių pirmi
ninkų darbo ir neorganizuoja 
šių darbų įvykdymo.

Rajono vykdomasis komite
tas dar nepakankamai vado
vauja apylinkių taryboms tam, 
kad jos įsijungtų į masinį orga 
nizacinį darbą, teiktų visoke
riopą paramą kolūkiams pasi
ruošiant pavasario sįjai. Rajo 
no vykdomasis komitetas iki 
šiol taip pat nepakankamai ėmė 
si priemonių, kad tarybiniai 
darbuotojai, dažnai būdami 
apylnkėse, daugiau gilintųsi į 
apylinkių tarybų darbą, api
bendrintųjų patyrimą, duotų 
praktiškų nurodymų, kaip rei
kia padėti kolūkiams".

Tai taip rieda sovietinis gy
venimas, kaip rašo „Tiesa“ ko
vo 4 dienos numery 53(3036). 
Tai ne mūsų prasimanymai, 
bet tikros citatos iš tarybinės 
spaudos.
t. ~* Jt~—■ »— --I

PAS CHICAGOS SKAUTES.
Chicagos skaučių Aušros 

Vartų tuntas gegužės 3 d. gra 
žiai atšventė Motinos Dieną. 
Sueigoje dalyvavo ir kalbėjo 
tunto globėja p. Daudžvardie- 
nė ir rašytoja P. Orintaitė. Mo 
čiutės pagerbtos gėlėmis ir 
joms sudainuotos dainos, pa
skaityta poezijos ir prozos. 24 
skautės davė įžodį.

Bridgeporto Gražinos skau
čių draugovė šventė atskirai 
Motinos Dieną, kurią aplankė 
tuntinihkė sktn. E. Strikienė. 
Pašnekesį apie motinos meilę 
paskaitė vyresn. sktn. Br. Kvik 
lys. Meninė programa buvo 
graži ir įspūdinga dainomis, į 
kurias įsitraukė visi sueigos 
svečiai.

Čikagos ir apylinkių skautės 
ruošiasi skaitlingai dalyvauti 
šią vasarą Niagaros stovyklo
je, Kanadoje. Visos norinčios 
į ten važiuoti raginamos regis 
truotis Aušros Vartų tunte iki 
gegužės 15 d. Stovyklaus vy
resniosios skautės ir skautės 
nuo 16 m. amžiaus.
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Iš visur ir apie viską
ŽMONIŲ SKAIČIUS PASAULYJE

reikalaus suvesti jų sąskaitas 
su žemių valdytojais. . . Štai 
dėl ko Guatemalos vyriausybė 
apšaukta komunistine ir daro 
ma kaimynų intervencija jai 
nuversti.S Oficialiai paskelbta, kad/ ar 
kivyskupo Jurgio Matulevi
čiaus pradėta beatifikacijos by
la. Kun. K. Rėklaičiui, MIC, 
prašant yra gautas Šv. Apeigų 
Kongregacijos dekretas, ku
riuo leidžia „paprastą informa 
cijų procesą“ kaslink arkiv. 
Jurgio Matulevičiaus beatifika 
cijos bylą atlikti Romoje. Pa 
prastai šį procesą reikia atlikti 
ten, kur kalbamas asmuo gy- 

Jau yra paduotas pra
šymas pradėti arkivyskupo 
Jurgio raštų tyrimą. Visus raš 
tus reikia versti į lotynų kal
bą ir juos atspausdinti. Jau at 
spausdinti Matulevičiaus, MIC, 
„Užrašai”. Knygą leidžia kun. 
K. Matulaitis Londone, Angli
joje. Ji turi 2Q0 puslapių. Vir 
sėlį padarė dail. K. Dargis. 
Amerikoje knyga kainuos 2,50. 
Jos pelnas yra skiriamas arki
vyskupo Jurgio Matulevičiaus 
beatifikacijos bylai vesti.
§ Pagal naująjį „Catholic Di 
rectory“ šiuo metu JAV-se 
Aliaskoje ir Havajų salose kata 
likų skaičius pasiekė 30.425. 
015. Metų bėgyje katalikų 
skaičius paaugo daugiau, kaip 
milionu.9 Kadangi buvo pastebėta, 
kad Lietuvos metalinių pinigų 
nepilnas komplektas yra išsta 
tytas Wasingtono Smithsonian 
Institute prie Amerikos iždo 
departamento, tai Lietuvos Mi 
nisteris P. Žadeikis įteikė vie
ną pilną sidabrinių ir varinių 
Lietuvos monetų rinkinį. Tas 
kiekvienam žiūrovui primins 
Lietuvos dabartinę tragediją.9 Bureau of Census iš Wa- 
shingtono praneša, kad 1950 
metų visuotinis gyventojų su
rašymas rodo, kad Amerikoj 
buvo per 10 milionų piliečių, 
kurie yra gimę užsienyje. Jų 
tarpe 147.765 yra gimę Lietu- tūtoje: R. Reisonaitė, A. Na
voj.3 Dalia Pyragiutė, mjr. Pyra- 
giaus duktė, prieš penketą me
tų emigravusi iš Vokietijos į 
Australiją, atvyko į Londoną, 
o iš čia gegužės 23 d. išplaukė 
į Kanadą. Šią kelionę ji atliko 
su savo darbdaviais — ang
lais, kurie iš Australijos dalį 
savo pramonės kelia į Kanadą. 
Dalia Pyragiutė dirba kaip ste 
negrafė-mašininkė. — Mielai 
keliuos į Kanadą. Iš Australi
jos daug kas išvažiuotų, jei tik

Prof. Cressey tarptautinės 
geografų unijos kongrese paša 
kė, jog šiuo metu globalinis 
gyventojų skaičius esąs 2.406. 
000.000 ir kad šio šimtmečio 
gale jis priartės prie 4.000.000. 
000. Maisto potencialas esąs 
pakankaamas 4.000.000.000 
žmonių išmaitinti. Vien Argen 
tinos žemė, jei ji būtų kaip rei 
kiant išnaudota, galėtų duoti 
maisto 1.500.000.000 žmonių. 
Ne visa žemė yra vienodai der 
linga; yra keli „grūdų aruo
dai“. Dažnai būna taip, jog 
žmonės susispietę nederlingo
se srityse, kur juos sutraukia 
pramonės ar prekybos centrai. 
Jei emigracija bus ir toliau var.veno. 
žoma ir maisto produktų apy
varta nebus laisva, tai tirštai 
apgyventi kraštai turės verž
tis į „maisto aruodus“ ir ka
rai „dėl erdvės”, dėl maisto, 
bus neišvengiami. Prof. Cres
sey mano, jog Kongo (Afriko 
je) ir Amazonės (Brazilijoje) 
upių rajonai, taip pat Šiaurės 
Sibiro ir Šiaurės Kanados sri
tys gali virsti naujais maisto 
aruodais. Perpildyta Kinija ir 
Indija pareikalaus savo žmo
nėms priėjimo prie' Sibiro mais 
to aruodo. Sovietų vyriausy
bė nujaučia pavojų iš Japoni
jos, Kinijos ir Indijos pusės ir 
stengiasi baltųjų žmonių pri
verstinais perkėlimais į Sibiro 
šiaurę užpildyti tas tundras ir 
paversti jas dirbaama žeme. 
Aplamai imant, pietiniai azia- 
tai, maisto stokos verčiami, 
ateityje šūkį „Azija aziatams“ 
pritaikys ir Sibirui.5 Afrikoje riaušėse buvo už
mušta airė vienuolė. Paskuti 
niu laiku keturi afrikiečiai bu
vo nuteisti kalėti už jos kūno 
valgymą.
9 Guatemalos vyriausybė 
pasiskundė JTO, kad kitos ša 
iys ir buvęs Domininkonų Res 
publikos diktatorius Rafael 
Trujilio kišasi į Guatemalos vi 
daus reikalus. Guatemalos vy 
riausybė ėmusi dalinti valdžios 
didžiųjų dvarų-fazendų ir baž 
uyčios valdytojų valdomų dva 
rų žemes valstiečiams, tų že
mių nuomininkams bežemiams 
ir mažažemiams, — vykdo sa
vo programoje numatytą žemės 
reformą. Bet tų žemių savinin 
kai, nepatenkinti, ima veikti 
prieš savo vyriausybę. Guate- 
maloje vykdomų reformų išsi
gando ir kaimynai: juos stato į 
pavojų ir kitų respublikų fede 
dalinę santvarką. Juk ir kitų 
šalių žemdirbiai, imdami Gua
temalos pavyzdį, netrukus pa-

galėtų. Jei man pavyks Kana 
doje įsikurti, bandysiu ir tėve 
liūs atsikviesti, — sako dvi
dešimties metų blondinė, vie
niša keliaujanti iš Australijos 
per Londoną į Kanadą.3 Turkijoj krikščionių skai
čius nuolat mažėja. Prieš 25 
metus krikščionių buvo 257. 
000. Paskutinio surašymo me 
tu jų terasta 202.000. Katali
kų yra tiktai 21.000.S Ispanų mokslininkas nese
niai paskelbė Meksikoje atra
dęs maldaknygę, spausdintą 
1531 metais. Iki šiol seniausia 
Amerikoje spausdinta knyga 
buvo laikoma katekizmas mek 
sikiečių kalba, išleistas 1539 
metais.
a Rio de Janeire Lietuviškas 
radijo pusvalandis nuo 18,30 
iki 17 vai. paskaitas skaito kun. 
o. Janilionis, kan. Z. Ignatavi
čius ir kun. Jakubauskas. Me 
ninę programą užpildo beveik 
vienas Telesforas Mažeika, 
Municipalinio teatro daininin
kas. „Dainavos“ choras yra 
vienintelė kolektyvinė meno 
pajėga, bet, smuikininkui Vac 
lovui Mužalskiui išvykus į Vo 
kietiją, labai susilpnėjo. Jam 
vadovaujant choras buvo iš
augęs ir sustiprėjęs, turėjo per 
40 dainininkų. Dabar „Daina 
vos“ choras vėl perima muz. Jo 
nas Malaiška, buv. pirmasis jo 
mokytojas ir dirigentas. Bet J. 
Malaiška dirba keliose vietose 
ir vargiai galės daugiau laiko 
pašvęsti nors ir mylimam cho 
rui.
3 Brimsby, D. Britanijoj, Išsi 
gelbėjimo Armijos prieglau
dos virėjas Jonas turėjo 62 me 
tus. Visi jį pažino kaip Joną 
ir niekam nekilo įtarimas. Bet 
balandžio 14-tą susirgo, nesi
davė gydytojui apžiūrėti ir 
mirė. Ir tik tada pasirodė, kad 
Jonas buvo moteris. Niekas 
neatpažino, nes niekas nežino, 
nei kas ji, nei iš kur. Niekas 
nežino nei kodėl ši moteris pri 
sidengė Jono vardu ir slėpėsi 
vyriškuose rūbuose.a Adelaidės universitete studi 
juoja šie lietuviai: Teisių fa
kultete : S. Čibiras. Architek-

sostinė ir prekybos centras. Pa 
čiame miestelyje jau daug me
tų gyvena mokytojas Adomas 
Papinigis. Šis mūsų tautietis 
mokytojauja valsčiaus išlaiko
moje pradžios mokykloje, skai 
to lietuviškas knygas, prenu
meruoja lietuviškus laikraš
čius. Seniau čia mokytojavo 
ir Marcelina Bendorevičiūtė, 
bet pernai kartu su tėvais, gy
venusiais savo ūkyje Viramon 
dės kaime, išsikėlė į Sarandi 
vietovę Rio Grande do Sul vai 
stybėje. Šiuo metu Laranjeiro 
se gyvena ir Balys . Miškinis. 
Jis pardavęs savo ūkį Viramon 
dėje, įsikūrė mieste, atidaryda 
mas saldainių dirbtuvę.S Bostono lietuvių parapijos 
mokykloje šiemet mokosi 490 
mokinių, beveik visi lietuvių 
vaikai. Ketvirtadalį jų sudaro 
tremtinių vaikai.9 Okupavus Pabaltijo kraštus, 
sovietų valdžiai pateko 9 kata 
likų vyskupijos su 3.535.000 ti 
kinčiųjų, 1.392 bažnyčiomis, 
1.075 parapijomis, 1.7111 ku
nigais, 6 kunigų seminarijo
mis turėjusiomis apie 1.200 auk 
lėtinių, 103 vienuolynais, ture 
jusiais 827 vienuolius.a Linden, N. J., JAV, mieste 
gyvena apie 400 lietuvių šei 
mų, arba apie 1000 asmenų. 
Tremtinių yra 24 šeimos. Mirš 
tant senąjai lietuvių kartai, 
miršta ir lietuvių organizaci
jos.a Pranciškonų ordinas iš viso 
turi 4.100 misienierių, dirban
čių 83 imsijų centruose visuo 
se penkiuose žemynuose.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS PAREIŠKIMAS 
DĖL GIMNAZIJOS.

JAV lietuviškoje spaudoje 
keliais atvejais buvo pareikšta 
susirūpinimo Vasario 16 Gim
nazijai užpirktų Huttenfeldė- 
je namų nuosavybės apsaugoji 
mo ir jų panaudojimo ateityje 
reikalu. PLB Vokietijos Kraš 
to Valdyba randa tat reikalin
gu lietuviškąjai visuomenei pa 
aiškinti:

1. Namai su sklypu užpirk
ti PLB Vokietijos Krašto Vai 
dybos vardu ir skiriami Vasa
rio 16 Gimnazijai. Pirkimo su 
tartį Valdybos įgalioti pasira
šė Valdybos pirmininkas Pr. 
Zunde ir Tarybos narys T. Alf. 
Bernatonis.

2. Jei dėl kurių nors priežas 
čių ateityje gimnazija nustotų 
veikti, namai bus panaudoti ki 
tam lietuviškam kultūriniam 
ar karitatyviniam reikalui: ama 
tų mokyklai, senelių, invalidų 
ar vaikų prieglaudai, sanatori
jai ar poilsio namams ir pan.

3. Atsistačius Nepriklauso
mai Lietuvos Valstybei, namai 
pereina Lietuvos Valstybės 
nuosavybėn.

4. Krašto Valdyba imsis vi
sų atsargumo priemonių, kad 
ateityje namai negalėtų būti 
kieno nors nusavinti arba kad, 
jie kitaip neišeitų is lietuviškų 
rankų.

5. Į Vasario 16 Gimnazijos 
Namų Vajų kviečiamos akty
viai įsijungti visos laisvąjame 
pasaulyje esančios lietuviško
sios organizacijos, kurios pa

čios pasirenka būdą ir priemo
nes lėšoms telkti, atsižvelgda
mos į to krašto sąlygas ir susi
dariusias tradicijas, ir Vasario 
16 Gimnazijos rėmėjai.
PLB Vokietijos Krašto V-ba.

PLB Vokietijos Krašto Val
dybos gegužės 19 d. posėdyje 
buvo plačiai aptarti Vasario 16 
gimnazijos namams apmokėti 
aukų vajaus reikalai. Nusista
tyti kviesti ir prašyti visas lais 
vąjame pasaulyje esančias lie
tuviškąsias organizacijas telkti 
gimnazijos namams lėšas, pa
čioms pasirenkant būdą ir prie 
mones toms lėšoms rinkti.

PLB Vokietijos Kr. V-ba 
kreipėsi į Laisvosios Europos 
Universiteto Prezidentą Stras- 
burge, Dr. L. Tyson, prašyda
ma gimnazijos namams para
mos. Nušvietusi lietuvių Va
sario Ig gimnazijos padėtį ir pa 
teikusi apie ją smulkesnių ži
nių, Krašto Valdyba pakvietė 
Dr. L. Tyson aplankyti asme
niškai gimnaziją Diepolze ir 
ta pačia proga apžiūrėti nau
jai įgytuosius namus Hutten- 
feldėje.

Dr. L. Tyson įteikto rašto 
nuorašas pasiųstas Laisvosios 
Lietuvos Komiteto pirminin
kui V. Sidzikauskui, kuris taip 
pat prašomas padėti gauti iš 
Laisvosios Europos Komiteto 
materialinės paramos Vasario 
16 gimnazijos namams apmo
kėti ir įrengti.

vakas, J. Naujalis. Technikos 
fakultete: V. Navakas, T. Gu
rauskas, A. Nefiodovas, L. Gar 
baliauskas, J. Galatiltis. Me
dicinos fakultete: Dr. J. Miku
žis, gyd. V. Aleksandravičie
nė, N. Šurnaitė, E. Petrikaitė, 
V. Dainius.s Kelios lietuvių šeimos gyve 
ne Laranjeiras do Suli valsčiu
je, Paranos pietvakariuose, 
Brazilijoj, netoli Paragvajaus. 
Didžiausias miestelis čia yra 
Laranjeiras do Sul, valsčiaus

ONTARIO APYG. V
Ką į stovyklą pasiimti?
1. Patalinė: čiužinį (pata

riama panaudoti cukrinius mai 
šus, kurių galima gauti maisto 
krautuvėse už keliolika centų: 
šiaudų ir šieno bus vietoje), 
dvi paklodes, pagalvę, porą dė 
kių .antklodę.

2. Baltinių dviem savaitėm. 
Jų tarpe šiltą pižamą nakčiai.

3. Drabužiai. Berniukams: 
ilgos ir trumpos sportinės kel 
nės, viršutiniai ir lengvi spor
tiniai marškiniai, megztukas, 
švarkas, paltas, lengva kepurė, 
paprasti ir sportiniai bei mau 
dymosi batai, maudymosi kos
tiumas. Mergaitėms: sijonas, 
keletas bliųpkučių, suknelė, il
gos ir sportinės kelnės, megz
tukas, paltas, skarelė, paprasti 
ir sportiniai bei maudymosi ba 
tukai, maudymosi kostiumas. 
Skautai ir skautės atsiveža uni 
formas.

4. Prausimosi reikmenys: 
Keturi rankšluosčiai* muilas, 
dantų šepetukas ir pasta, veid

ASAROS STOVYKLA
rodėlis, kremas nuo saulės.

5. Indai: lėkštė, bliūdelis ir 
puodukas (pageidaujama plas
tikiniai), šaukštas, peilis, ša
kutė.

6. Laisvalaikio reikmenys: 
turimos sporto priemonės, žai
dimai, knygos, muzikos instru 
mentai ir tt.

Atvykimas į stovyklą. Visi 
stovyklautojai atvyksta į sto
vyklą liepos 5 dieną, sekmadie 
nį. Pirmas stovykloje išduoda 
mas maistas bus tos dienos va 
karienė. Vaikus iki 1 metų am
žiaus tėvai atveža asmeniškai. 
Jei kas neturi savo priemonių, 
prašome susisiekti telefonu To
ronte su mokyklos vedėju p. 
Sirka,. Hamiltone su mokyklos 
vedėju p. Mikšiu.

Mokestis. Už visą stovykla 
vimo laiką 18 dol., sumokama 
atvykus į stovyklą iš anksto už 
abi arba bent vieną savaitę (9 
dol.).

Dienos programa. Apytikri 
dienos programa stovykloje nu

matyta šitokia: 7 vai. 30 min. 
keltis, rytinė mankšta, vėlia
vos pakėlimas, 8,30 pusryčiai, 
9—11,30 užsiėmimai (lituanis 
tika, sportas, stovyklos puoši
mas), 11,30 14,30 pietūs ir
poilsis, 14,30—6,30 vai. — už 
siėmimai (dainavimas, taut, šo 
kiai, sportas) tame tarpe pava 
kariai ir trumpas poilsis, 19 vai 
vakarienė, 20—21,30 vai. pasi
ruošimas nakčiai, 22 vai. — vi 
siška tyla. Maudymasis bus su 
skirstytas mažomis grupėmis 
ir vykdomas visą dieną.

KLB Švietimo Komisija krei 
piasi į lietuviškas organizaci
jas, prašydama sušelpti gau
sias šeimas, kurios negali su
mokėti už kelis vaikus vasaros 
stovyklos mokesčio. Organi
zacijos, kurios galėtų tam rei
kalui paskirti vieną — kitą do
lerį, prašomos pranešti apie 
tai galimai greičiau Toronte A. 
Rinkūnui, 146 Close Ave., te
lefonas LL 307, Hamiltone St. 
Prapuolenytei 194 Carlton St., 
W., telef.: 8-2378.

KLB Švietimo Komisija.

BAI S8OSIOSS1 ALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS
X.

Jeigu NKVD vyresnieji pa
reigūnai, ruošdami Maskvos 
bylas, būtų ėmę ir jas pana
grinėję, ne savo siauru, tardy
tojo verslininko, žvilgsniu, o 
tiksliu Stalino galvojimui su
prasti ir jo principui bei slap- 
tąjam siekimui išaiškinti, — 
jie būtų atradę, juose supurti- 
nantį dalyką: Stalinas buvo iš 
anksto nusistatęs juos, kaip jo 
nusikalstamo darbo liudinin
kus, sulikviduoti.

Deja, NKVD viršininkai ir 
jų padėjėjai buvo, kaip me
džioklės šunys, perdaug užim
ti savo žaismu, kad būtų galė
ję sekti patį medžiotoją. Ne
įžiūrėdami sukto Staljno pla
no prieš juos, jie praleido pro 
,gą išsigelbėti dėka savo dide
lės valdžios, kol ji dar buvo jų

• rankose.

. Planą sunaikinti tiems, ku
rie žinojo šiurpias Maskvos by 
lų paslaptis, išdirbo Stalinas ir 
Ježovas; jis buvo nepaprastai 
nuodugniai ruošiamas, tarsi ku 
ri svarbi karo operacija. Jau 
1936 metais, atėjus rugsėjui, 
S'talinas pašalino Jagodą, kaip 
NKVD viršūnę, ir jo vieton pa 
skyrė Ježovą. Šisai atsivedė iš 
Politbiuro apie 300 tarnauto
jų, kurios jis paskyrė savo val
diniais, eiti įvairių deraptamen 
tų viršininkų pareigoms Mask 
rvoje ir provincijoje. . Jų vie
šoji paskirtis buvo NKVD įs
taigos veiksmingumui pakelti, 
tačiau ištiktųjų jie buvo skirti

ALEKSANDR ORLOV
perimti pareigų iš tų tarnauto
jų, kurie buvo numatyti sulik
viduoti.

Keletą mėnesių Ježovas, lyg 
nieko dėtas,darniai dirbo su 
senaisiais Jagodos tarnautojais. 
Jie jam dar buvo reikalingi 
antrąjai Maskvos bylai pa
ruošti ir naujiems pareigūnams 
apmokyti, kaip reikia komu
nistinės inkvizicijos meną var- 
totį. Tačiau antrąjai bylai pa
sibaigus, Ježovas pajudėjo 
prieš tuos asmenis, kurie buvo 
žinomi, kaip Stalino bendrinin 
kai, organizavę teismo keliu 
žmonių skerdynes. Ir šit 1937 
m. kovo mėn. jis juos pasikvie
tė pas save ir jiems pranešė, 
kad jie yra parinkti vykti į 
įvairias Sovietų Sąjungos da
lis vietinių tarnautojų politinei 
ištikimybei patikrinti. Ježovas 
jiems davė smulkių instrukci
jų dėl jų naujų pareigų ir Cent 
ralinio partijos Komiteto oficia 
liame popieriuje surašytus įga 
liojimus. Tik keturi departa
mento viršininkai buvo palikti 
savo vietose: Slutskis, Užsie
nio Departamento direktorius; 
Frinovskis, Pasienio Kariuome 
nės viršininkas; Paukeris, Sta 
lino asmens apsaugos šefas, ir 
Rudens, Maskvos įstaigos vir
šininkas ir Stalino žmonos 
svainis.

Kitą dieną buvuiseji Jago
dos padėjėjai ir departamentų 
galvos išvyko į jiems pavestos 
tarnybos vietas. Tačiau jie nie 
kad jų nepasiekė. Pirmutinėje

laiškai iš Kremliaus buvo per- 
nuo Maskvos traukinio susto
jimo vietoje kiekvienas buvo 
suimtas ir nugabentas į kalėji
mą prie Maskvos. Po dviejų 
dienų, Ježovas pakartojo tą pa 
čią apgaulę anų tarnautojų pa
dėjėjams sulikviduoti.

Savaitės praėjo, kol pagaliau 
pagrobtųjų tarnybos draugai 
sužinojo apie tuos dingimus. 
Tuo tarpu Ježovas pakeitė sar 
gybinius ir Maskvos NKVD 
kariuomenės komandierius. 
Tuo metu jis tiek saugojos! 
keršto, kad užsibarikadavo vie
noj NKVD namų dalyje nepa
prastai didele sargybinių įgu
la. Jis įsakė masiškai suimti 
tardytojus, kurie dalyvavo 
Maskvos bylų paruošime, o 
taip pat ir kitus tarnautojus ką 
žinančius apie tų bylų paslap
tis. Jie buvo vienas po kito su 
imti dienos metu savo tarnybų 
vietoje, arba naktį butuose.

Daugelis apsisprendė nelauk 
ti suėmimo dienos ir nusižudė, 
patys. Vieną ankstų rytą en
kavedistai atėjo pas Čertoką, 
t. y. pas tardytoją, kuris patsai 
pasižymėjo savo žiaurumu su 
Kamenevu. Čertokas sušuko: 
„Jūs manęs nesuimsite!” ir iš 
dvylikto augšto balkono nušo
ko miriop į gatvę. Kitas, Felik 
sas Gurskis, iššoko pr<? langą iš 
savo įstaigos devinto augšto. 
Slaptojo Departamento du tar 
dytojai irgi tuo pat būdu nu
sižudė. Užsienio Departamen
to tarnautojai, kuriuos aš suti
kau jiems atvykus tarnybos rei 
kalais į Ispaniją ir Prancūziją, 
papasakojo šiurpių^ dalykų 
apie ginkluotų patrulių lanky
mąsi enkavedistų butuose: daž 
nai po pabeldimo į vieno buto 
duris — pasigirsdavo nusižu-

Aš patarčiau jums nuogos atsi 
kratyti“.
aančio šūvis kitame kaimyni
niame bute.

Kadangi NKVD įstaigos na 
mai pačiame Maskvos centre, 
tad daugelis žmonių gatvėse 
pastebėdavo iš augštutiniųjų 
jos langų šokančius į^žemę tar 
nautojus. Tuoj žinios apie 
šiuos nusižudymus plačiai pa
sklido po miestą. Žmonės bu
vo apimti panikos, nes negalė
jo suprasti, kas čia negero dė
josi. Ilgainiui suėmimai pasie
kė ir NKVD provincijos sky
rius. Vien 1937 metais buvo 
sušaudyta 3000 tarnautojų. Šio 
se skerdynėse buvo sušaudy
tas ir Molcanovas, vadovavęs 
pirmutinių dviejų Maskvos by 
lų tardymo stadijai, Jagodos 
padėjėjai Agranovas ir Prokof 
jevas ir departamentų direkto
riai provincijoje ir Maskvoje. 
Patsai Jagoda buvo sušaudy
tas 1938 metų pradžioje, kaip 
Maskvos trečios bylos auka.

NKVD pareigūnai, besilan
ką Ispanijoje ir Prancūzijoje, 
man papasakojo baisių istori
jų apie sušaudytų tėvų vaikų 
likimą. Našlaičiai vaikai atsi
dūrė gatvėje. Jų artimieji ir 
giminės nedrįso juos priglaus
ti, bijodami užsitarnauti bėdą 
iš valdžios pusės. Nei mokyk
los, nei „pionierių" organizaci
jos nereiškė šiems vaikams jo
kios moralinės paspirties. Jų 
klasės draugai juos persekio
davo ir mušdavo kaip išdavikų 
ir šnipų palikuonius.

Desėtkai graudžių, pagalbos 
prašančių laiškų atėjo į Stali
no sekretoriatą iš nelaimingų 
vaikų, kuriuos jų tėvai mokė, 
kad duosniausias dėdė Sovietų 
Sąjungoje buvo Stalinas. Šie

siųsti į NKVD su įsakymu iš
vežti iš Maskvos šiuos mažuo 
sius malonės jieškovus. Juk 
ašaros neturi būti pastebimos 
Sovietų sostinėje. Užsienio 
žurnalistams negalima leisti 
patirti vaikų nešlaičių prieaug 
lį, ar leistis jiems kalbėtis su 
jais.

Daug, sunkesnėje padėtyje 
atsidūrė našlaitės mergaitės, 
negu berniukai. Apie vieną to 
kią našlaitę man papasakojo sa 
vo lankymosi metu Ispanijoje 
Spigelglasas, NKVD Užsienio 
Departamento vicedirektorius. 
1937 metais pavasarį staiga 
buvo suimtas ir sušaudytas 
Raudonosios Armijos Žvalgy
bos Skyriaus viršinirjko padė
jėjas Aleksandras Karinas ir jo 
žmona. Karinai buvo artimiau 
si Spigelglasų draugai. Jų vie 
nintelė 13-os metų duktė buvo 
geriausia Spigelglasų duktės 
draugė. Po Karinu egzekuci
jos, jų butą užėmę Ježpyo žmo 
nės ir ta našlaitė duktė buvo iš 
mesta į gatvę. Drebėdama iš 
išgąščio, ji atėjo pas savo tėvo 
geriausią draugą, Spigelglasą.

— Vaizduokitės mano pade 
tį, — sako man Spigelglasas.— 
Aš mylėjau tą mergaitę, kaip 
savo tikrą dukrą. Ji kreipėsi su 
skausmo kupina širdele į ma
ne, lygiai kaip ji būtų kreipusi 
j savo tėvą. Ar aš galėjau jai 
duoti prieglaudą? Aš neturė- 
iau jėgos jai pasakyti mus ap
leisti. Mano žmona ir aš sten
gėmės ją nuraminti ir mes ją 
paguldėme į lovą. Iš ryto aš 
nuėjau pas Ježovo sekretorių 
Šapiro ir jam išdėsčiau padėtį. 
„Taip, iš tikrųjų, reikalas la
bai . dalikatus“, pasakė Šapiro. 
Reikia rasti išeitį. Bet kaip be 
būtų, jttsns netinka ją laikyti.

—- Šapiro patariamas, — sa 
kė Spiegelglasas, — iš esmės 
reiškė — nelaimingąją mergai 
tę išvaryti į gatvę. Mano žmo
na atsiminė, kad Karinai ture 
jo giminių Saratove. Daviau 
mergaitei pinigų, nupirkau jai 
geležinkelio bilietą ir išsiun
čiau ją į Saratovą. Aš negalė
jau žiūrėti į savo dukters akis. 
Mano žmona nesiliovė verkusi. 
Aš stengiausi nebūti namie.

— Dviem mėnesiams pra
slinkus, — pasakojo toliau Špi 
gelglasas, — Karinu duktė su 
grįžo į Maskvą ir užėjo pas 
mus. Aš buvau stačiai pri
trenktas išvydęs, kaip ji buvo 
pasikeitusi: išblyškusi ir su
džiūvusi, akys kupinos skaus
mo. Nieko vaikiško joje neli
ko. „Aš padaviau Prokurato
riaus įstaigai prašymą, kad žmo 
nės, kurie gyvena musų bute, 
grąžintų man mano drabu
žius“, pasakojo ji. Ji tai pada 
riusi pagal patarimą to asmens, 
kuris jai davė prieglaudą. Aš 
nuėjau į „Jaunųjų pionierių ba 
žę”, ji sako, „ir gavau liudiji
mą, kad aš buvau dvejus metus 
pionierė. Bet už tai, grupės ve 
dejas pareikalavo, kad aš kal
bėčiau pionierių mitinge ir pa
sakyčiau, kad aš pritariu, jog 
mano tėvą ir motiną reikėjo su
šaudyti. Tai aš ir padariau. Aš 
pasakiau, jei jie buvo šnipai, 
tai gerai, kad juos sušaudė. 
Tačiau jie man įsakė, pasaky
ti, jog jie ištiktųjų buvo šni
pai. Ir tada aš tai irgi pasa
kiau, bet aš žinau, kad tai yra 
melas: jie buvo teisingi žmo
nės. Tie, kurie juos sušaudė, 
yra šnipai!”

— Ji atsisakė valgyti ir pri
imti iš manęs pinigų ir išėjo.

Daugiau bus.
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Lietuvių tautos kelias
RAŠOBRONYS RAILA

išsamiau paliestos tos sritys, 
kurios autoriui buvo arčiausiai 
pažįstamos, kur jis asmeniškai 
dalyvavo pats (o tokių sričių 
Mykolas Biržiška turėjo 
daug. . .), ką jis daugiausia ver 
tino ar bent turėjo šilčiausių 
simpatijų. Tuo atžvilgiu, pvz., 
būtų galima pastebėti, kad 
Lietuvos socialdemokratinių 
grupių ir asmenų (kurių tar
pe jam pačiam teko daugiausia 
dirbti) įnašą lietuvių kultūri
niam brendimui ir nepriklauso
mybės atstatymo darbui jis at 
vaizduoja žymiai plačiau ir, pa 
sakytume, „palankiau“, negu 
eilės kitų grupių ar asmenų 
veiksmus. Dėl to gali būti įvai 
rių nuomonių, bet niekas ne
kliudo kitų grupių istorikams 
išsamiau atvaizduoti darbus 
ii asmenis kitų junginių, ku
rie dalyvavo mūsų tautiniame 
atbudime. . .

Perskaičius veikalą, skaity
tojui išryškėja viena bendra 
idėja, — tai kad lietuvių tau
tos iškilimas ir pakilimas nau
jam gyvenimui nebuvo vieno 
ar kelių asmenų „nuopelnas“, 
nebuvo vien kokių istorinių są 
lygų išdava, bet tai buvo per
manentinis neuggęstančiojo 
lietuviškumo reiškimasis. Tai 
buvo nuolatinė tiek pavienių 
šviesenių asmenų, tiek jų šei
mų, grupių, draugijų ir įvairių 
luomų pastanga visokiomis ap
linkybėmis reikšti ir brandinti 
savo nacionalinę sąmonę, kuri 
beaugdama natūraliai turėjo 
prieiti prie logiško padarinio— 
savos tautos laisvės atstatymo 
savoje valstybėje. Toks buvo 
lietuvių tautos kelias praeity
je, toks jis yra dabar ir toks 
bus ateityje.
VISI DIRBO, VISI DAVĖ
Tam pavaizduoti geriausia 

pacituokime porą veikalo pa
straipų : į

„Tiek revoliucinis, tiek ir vė 
lesnis dūminis lietuvių kelias 
buvo savas, kitais nepasektas 
nei kitų nuteiktas, su savo stip 
rybėmis ir silpnybėmis, savo 
brendimu, tautinių jėgų kilimu 
ir jungimusi, savo tikslų, savo 
uždavinių ugdymu. Čiurlionis, 
Vydūnas ir net Harbačauskas 
kildina tautos buitį iš slėpinin
gos irrealybės. Basanavičius, 
Krėvė iš piliakalnių, padavimų 
ir dainų išlaikytas praeities lyg 
sapninių atsiminimų. Maironis 
Vytautiškai tat sutvirtina. Kai 
rys ir jo draugai, Jakštas-Dam 
brauskas, Antanas Smetona ir 
kiti nustato politinę ir visuo
meninę orientaciją, kuria pa
grindžia kasdieninę veiklą. Tu 
mas, Prapuolenis budi lenkiš
kame fronte, Bulota, Yčas gi
na mūsų reikalus Dūmoje, Ol-

Nei ilga ir vingiuota tremties 
kelionė, nei septyniasdešimt 
metų amžiaus graži našta, nei 
visų taip apdejuojamos „sun
kios sąlygos“ ir „laiko stoka“ 
profesoriui Mykolui Biržiškai 
nesutrukdė, kad ir pačiomis ne 
palankiausiomis aplinkybėmis, 
paruošti dar vieną svarų ir 
stambų veikalą iš lietuvių tau
tos kultūrinės ir visuomeninės 
istorijos. Tas veikalas buvo pa 
vadintas — Lietuvių Tautos ke 
lias j naująjį gyvenimą. Per
nai buvo išleistas pirmasis to
mas. „Galvojimai apie lietuvių 
tautą savyje ir kaimynų tar
pe“, 245 psl., o šių metų pra
džioje ir antrasis tomas, „At
bundanti tauta — darbai, žy
giai ir veikėjai“, taip pat 245 
psl. Veikalą išleido Lietuvių 
Dienų magazino leidėjas Kali
fornijoje Antanas Skirius.

Jau pirmasis Lietuvių Tau
tos Kelio tomas sukėlė visuoti 
nj ir teigiamą mūsų spaudos 
įvertinimą ir per trumpą laiką 
kone visas buvo išparduotas. 
Netenka abejoti, kad su tokiu 
pat sėkmingumu pasklis ir ant
rasis tomas. Toks veikalo pasi 
sekimas yra tikrai nuostabus 
ir džiuginantis faktas. Vertin
gas knygas užsienio lietuviai 
dar skaito.

Tas beveik 500 puslapių 
veikalas apima tokią gausybę 
ir įvairybę temų, jog jų net iš- 
minėjimas laikraštyje sunkiai 
įmanomas. Praėjusių metų pa
baigoje viename leidinyje re
cenzuodamas pirmąjį tomą, pa 
vadinau jį „mažąja enciklope
dija“. Tą patį, tik gal dar su 
didesniu pagrindu galėčiau pa 
kartoti ir dabar, perskaitęs ant 
rąjį tomą. Visa, kas tik yra 
susiję su lietuvių kultūriniu ir 
visuomeniniu veikimu, su tau
tiniu atgimimu, su pirmaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės pa 
grindų dėjėjais, ypač devy
nioliktame amžiuje (bet taip 
pat anksčiau ir vėliau), turi 
savo platesnius ar siauresnius 
atspindžius prof. M. Biržiškos 
veikale, jo atmintiniuose gal
iojimuose apie nueitą lietuvių 
tautos kelią.

KAIP BITĖS J VIENĄ 
AVILĮ...

Antrasis tomas apima laiko
tarpį maždaug nuo Aušros 
laikų ligi 1915 metų, kada pir 
mojo Pasaulinio karo metu vo
kiečiai užima Vilnių. Ypač pla 
čiai pavaizduoti atbundančios 
tautos darbai, žygiai ir veikė
jai 19—20-jo amžiaus sąsajoje. 
Veikalas yra rašytas daugiau
sia iš atminties, be tos archyvi 
nės ir dokumentinės medžia
gos, kuri būtina panašaus po
būdžio darbui, todėl plačiau ir

Daktaras Jonas Mališka. Magistrė Irena Pavilanienė. Magistras Kazimieras Truska. Mokytojas Antanas Vaupšas.
Gimęs 1917 m. Lietuvoje. 

1838 m. baigęs Rokiškio gim
naziją ir tuoj pat įstojęs į PL 
P Karo Mokyklos artilęirjos 
skyrių, kurį baigęs 1940 m. Vii 
niuje ir išėjęs į atsargą. 1941 
m. išlaikęs Šiaulių Mokytojų 
Seminarijos externu egzami
nus cenzui gauti. Mokytoja
vęs Panemunėlio pradžios mo 
kykloje (1941—1942). 1942
m. rudenį įstojęs į Kauno uni
versiteto Medicinos fakultetą 
ir studijavęs iki 1944 metų va 
saros. Vokietijoje baigęs Er
furte geležinkeliečių kursus, 
dirbęs toje sritiyje iki 1945 me 
tų gegužės.

1945 m. BALF'o ir brolio 
Izidoriaus iš Švedijos remia
mas, įstojęs Belgijoje į Luve- 
no universiteto medicinos fa
kultetą papildyti Lietuvoje nu
trauktų medicinos studijų. 
1947 m. įstojęs į Bruselio Uni 
versiteto dantistų kursą (licen 
ce en science dentaire) ir 1948 
m. vasarą imigravęs į Kanadą. 
Po vienų metų darbo gyvulių 
formoje ir, vėliau, Notre Dame 
ligoninėje sanitaru, 1949 m. 
įstojęs į Montrealio Universi
teto dantų chirurgijos fakul- 
tetą, kurį po 4 metų baigęs 
penktuoju iš 55, gaudamas 
1953 m. birželio 3d. dantų chi 
rurgijos daktaro laipsnį su pa
sižymėjimu (docteur en chi- 
lurgie dentaire avec distinc
tion) ir laimėjęs Montrealio 
Dantistų Sąjungos piniginę 
premiją, skiriamą studentui, ku 
ris daugiausiai pasižymėjo 
mokslinių tyrimų srityje. Pas
kutiniu laiku išlaikęs dar pro- 
vincionalinius egzaminus prak
tikos teisėms gauti (nes netu- 
lįs dar pilietybės).

Kabinetą atidarąs nuo liepos 
pradžios Verdune, 5303 Ver
dun Ave.

šauskis rūpinasi mokyklomis. 
Kemėšis, Šidlauskas, Sleževi
čius lenkia visuomenę kopera- 
cijai kaip ekonominiai tautos 
tvirtintojai. Mašiotas tvarko

Trumpos jos mokslų žinios 
yra šios:

1939—1940: Humanitarinių 
mokslų f-te, Kaunas-Vilnius, 
— romanistika.

1945— 1948: Sorbonne, Pa
ryžius — vokiečių ir rusų lite 
ratūra ir filologija.

1946— 1947: Ecole d'Inter- 
pretes (Vertėjų mokykla), Že 
neva.

1948—1949: Dėsto rusų kai 
bą Brown University, R. I., U. 
S. A.

1951— 1952: Montrealio
Universitetas — slavistika ir 
lingvistika.

1952— 1953: Dėsto rusų kai 
bą Montrealio U-te.

1953. VI. 3: MA lingvisti
kos skyriuj ; tezė: „Etude ling 
uistique de 1‘hypothese balto- 
-slave". (Baltų-slavų hipote 
zės lingvistinė studija).

Irena Pavilanienė Montre
alio Universitetą baigė huma
nitarinių mokslų lingvistikos 
specialybe, Magistro laipsniu 
su pažymėjimu Magna cum 
Įaudė.

Dabar ji tame universitete, 
kurį pabaigė, dėsto rusų kalbą.

Rygos lietuvius, Morkūnas, Na 
ruševičius maskviečius, kiti 
petrapiliečius. Amerikoje Šliu 
pas kertasi su savo priešinin
kais, bet ir drauge su jais tvir
tai atlaiko amerikontų lietuvy
bę ir pranašauja būsimą Lietu 
vos laisvę. Dvarininkai duoda 
mums Bitę, Raganą ir Pelėdą, 
o svetimiems Vaisenh<jfą ir Vit 
kevičių. Sodžius pasilaiko sau 
Burkų, Katkų, Žemaitę, tautos 
darbui šimtus atidavęs, bet ir 
svetimųjų naudai nustojęs Ve
liuoniškio ir Baltrušaičio, nors 
paskutinysis suspėjo dar prieš 
mirtį grįžti ten, iš kur buvo iš 
ėjęs. Vargonininkai davė 
mums Čiurlionį, Naujelį, Sąs- 
nauską, Petrauskus. Gydyto
jai — Petkevičius, Brazaičius, 
Biržiškas, Šalkauskius. Ginči
jamasi diskutuojama, pasibara 
ma, tik lyg nematomoji ranka

Kazimieras Truska yra bai
gęs Vytauto Didžiojo Univer
sitetą Kaune, Teisių fakultetą. 
Ilgą laiką dirbęs Lietuvos 
Valstybės Kontrolėje Kaune 
ir kitose Lietuvos vietose. Nuo 
1938 metų dirbo notaru Že
maitijoje. Po to — Kaune bu 
vo advokatu.

Tremtyje, Šveicarijoje bai 
gė Prekybos mokyklą ir kurį 
laiką dirbo toje srityje.

Kanadoje, Montrealio Uni
versitete gavo Lietuvos Uni
versiteto diplomo pripažinimą 
ir, pastudijavęs metus, gavo 
Montrealio Univeristeto diplo 
mą Magistro laipsniu, su pažy 
mėjimu Cum Įaudė. Kas įdo
mu visame pasaulyje esantiems 
lietuviams — Truska Magistro 
laipsniui gauti mokslo darbą 
parašė lietuvių kalba, kuris Un 
-to priimtas lygiaverčiu su 
darbais, parašytais prancūzų ar 
ba anglų kalbomis. Tai turbūt 
vienintelis pasauly Universite 
tas, kuris lietuvių kalbą pripa
žįsta lygiomis su valstybinė
mis kalbomis.

bemaž visus, bemaž taip skir
tingus ir net kits kitam prie
šingus darbus nejaučiamai su
jungia ir derina, lyg būtų čia 
kokio slapto centro, tautinės 
valdžios įsakyta: peškitės sve
timoms akims apdumti, bet ne
pamirškite vyriausiojo savo rei 
kalo — kilti ir bręsti didžią- 
jam savo žygiui — semiantis iš 
didžiosios praeities sau jėgų, 
šviečiantis ir jungiantis Lietu 
vos vardan — sumodernintai 
Lietuvos valstybei atstatyti ir 
atgaivinti. . .“ (216 psl., II to
mas).

Arba čia pat kita pastraipa: 
„Artinasi Didysis Laikas. 

Reikės jam diplomatų, reikės 
ir karių. Atsivers piliakalniai, 
išeis užburti karžygiai, savo 
laiko susilaukę, tėvynės gelbė
ti, artojai mes arklus ir stver
sis šautuvų (plg. Rimšos pla

Antanas Vaupšas, š. m. bir
želio 3 d. Montrealio Ųniversi 
tete gavo mokytojo diplomą 
(Licence en Pedagogic), kuris 
jam duoda teisę būti gimnazi
jos (High school) direktorium.

Antanas Vaupšas yra gimęs 
Montrealy 1919 m. gegužės 24 
dieną; baigęs 7met ų pradžios 
mokyklą (Public school), gim 
naziją (High school D'Arcy 
McGee, prekybos skyrių), Nor 
male school, kuri duoda moky 
tojo teises, ir nuo 1936 iki 1950 
metų buvo pradžios mokyklos 
— Olier School — mokytoju. 
Bemokytojaudamas, A. Vaup
šas tęsė mokslus kolegjioje — 
Sir George Williams, ir baigė 
ją bakalauro — Bachelor of 
Arts — laipsniu, 1947 m. Po 
to perėjo dirbti į gimnaziją — 
High School St. Thomas Aqui 
nas, kur dirbo vienus metus 
ir po to — Cardinal Newman, 
kur veda komercinį skyrių.

Antanas Vaupšas, be to, dar 
veda nujiems kanadiečiams 
anglų kalbos kursus, kuriuos 
jau keli metai lanko daugiau
siai lietuviai.

katą kovų dėl nepriklausomy
bės metu), vyžuoti ir naginėti, 
net klumpėti, dėl tėvynės žūda 
mi juokins priešus (1919 — 
1920 m. maskolių ir varšuvio- 
kų atsiliepimai apie lietuvių ka
riuomenę), bet tėvynę iš mas
kolių jungo išvaduos ir len
kams atsilaikys. Poetai (Balt
rušaitis, Milašius), apysakinin 
kai ir novelistai (Šeinius, savic 
kis), žurnalistaai (Klimas, Ba 
lutis) virs frakuotais diploma 
tais, mužikų vaikai galvas sau 
prisidengs prezidentiniais ir 
ministeriniais cilinderiais („vii 
kolakiškai" — „juodgorčiais“). 
Meištavičių ir kitų Lietuvos 
„stumbrų“ pasipiktinimui, tų 
ponų neatsiklausę „chlopai“ 
drįs „daniškai" ūkį tvarkytį, 
sviestą ir bekoną Anglijon sta
tyti, nei paties Hitlerio nenu- 
sigandę. . .“

W. S. REYMONT

KAIMIEČIAI
„SUBUVIMAS".

O karžiamoj jau linksminosi sąžiningai, muzika drožė iš 
peties, šokiai sekė paskui šokius; gėrė jau visuose kampuose, 
kur nekur jau vaidijosi, o visur taip garsiai kalbėjosi, jog kle
gesys pripildė trobą, ir šokėjų trepsenimas sklido, nelyginant 
spragilų plakimas. Klembo kompanija persirito į alkierių, 
iš kur taip pat nemažas triukšmas sklido, tik Socha ir Mar- 
garyta šoko be sąmonės arba susikabinę bėgo laukant į spei
gą, į orą — Baltrus iš lentpjūvės su savaisiais tebestovėjo vie 
noj vietoj, jie gėrė jau antrą butelį, o Vaitiekus Kobus stačiai 
šaukė Žepcų vyrams:

— Bajorai, rupūžės, plikbajoriai! — nes anie laikė save 
bajorais.

— Ponai, pusė kaimo vieną karvę melžia! — kandžiai 
pridūrė kitas.

— Kaltūnai, be arklių gyvena, ba ant utėlių raiti joja.
— Žydberniai!

— Dvaro šluotos, šunimis jiems tinka būti, kad tokią ge
rą uoslę turi!

— Pajuto dvare stipeną, tai ir traukia.
— Darbą, mat, nuo žmonių atimti nori.
— Iššukuosim jum kaltūnus, jog be makaulių namo par- 

grįšit!
— Zulintojai, svieto perėjūnai, prtirūko pas žydus dar

bo pečius kūrenti, tai čia atlėkė! — smarkiai prikaišiojo jiems, 
o vienas kitas ir kumščiu grasė ir veržėsi prie jų, ir vis dau
giau žmonių rinkosi prieš juos; vis karštesnis ratas juos su
po, nes degtinė jau veikė — tačiau jie nė atsiliepti neatsilie
pė, sėdėjo sau krūvoje, vėzdus tik spaudė tarp kelių, gėrė 
alų, užkandžiavo dešra, kurios turėjo atsinešę, ir drąsiai, be 
mažiausios baimės, žiūrėjo į kaimiečius.

Gal būt, kad ir būtų įvykusios peštynės, tačiau atbėgo 
Klembas, ėmė raminti, aiškinti ir prašyti, o drauge su juo vy
resnieji ir Jambroži, taip jog Kobus liovėsi plūdęs, kitus taip 
pat nutraukė prie šinkoriaus stalo vaišintis,'paskui muzikan
tai smagiai užgriežė, o Jambroži iš naujo ėmė meluoti, nebū
tus dalykus pasakoti apie Napoleoną, apie karą, apie Virši
ninką, o paskui ir kitokias juokingas istorijas, taip jog kai 
kurie stačiai plyšo iš juoko; o jis, be galo patenkintas, gero
kai įkaušęs, atsidrėbė prie stalo ir dėstė:

— Galop papasakosiu jum dar vieną istoriją, trumpą, 
nes šokti skubu, ir mergos raukosi, kad prie jų neinu! Ži
not, taigi šiandien sutartuvės Klembytės su Vincu Socha. 
Jeigu norėčiau, tai būtų ne jo, o mano sutartuvės su Marga- 
ryta, mano! Nes buvo taip: ketvirtadienį užgriuvo pas senį 
Klembą piršliai su degtine! Vienu laiku atėjo iš Sochos ir 
iš Pričkaus; vieni vaišina romu, o kiti saldžiąja, su vienais 
Klembas geria ir kitų lauk nepila. Vienas geras, o ir kitas 
neblogesnis!

Piršliai net prakaituoja, taip šneka ir perša savo kava
lierius:

Vieno žemė puiki, vieversių mėžiama, o kito tokia, kad 
ant jos tik šunes savo veselijas kelia.

Vieno troba tokia, kad pro pamatus kiaulės įlenda, o ir 
kito neblogesnė.

Abu jie smarkūs turtuoliai, kad ir rasti tokių sunku!
Sochos tik kailinių apikaklė sveika tėra, nes kitką šu

nes ištąsė. O Pričkaus petnešos nuo šventadieninių kelnių 
ir, it auksas, žibanti sagutė!

Vienas bernas lieknas kaip stirna, o ir kitam pilvas bul
vių išpūstas!

Agnūs vyrai!
Sochai seilės iš burnos varva, o pričkaus viena žlibė traš 

kanota!
Lygūs abudu visu kuo ir tokie darbštūs ir smarkūs, jog 

kad ir puspūrį bulvių, tai iš vieno sykio suvalgo ir antro dai
ros! Abu tinkami žentai, abu galėtų karves ganytį, trobą iš
šluoti, mėšlą išmėžti; nė vienas jų mergės nenuskriaus, nes 
su gandrais nedraugauja.

Puikūs vyrai, kalbūs, protingi, sumanūs, valgį visuomet 
j burną įdėti pataiko, o ne kitur kur.

Ką čia darysi, kad abudu vienodai patinka seniui; tad 
jis sukinėjas, nosį krapšto ir Margaritą klausia: kurio labjau 
nori?...

— Abudu baidyklės, tėveli, tai jau verčiau Jambrožį 
sau pasirinkčiau! . . .

Senis galvą kraipė, ilgai svarstė, žinia, iš visos trobos 
jis gudriausias, o čia bernai ragina, piršliai savo kalbą veda, 
tad jis išgėrė vienų romo, išgėrė kitų saldžiosios ir tarė: at
neškit svarstykles!

Atnešė svarstykles, pastatė, o jis sako:
— Pasisverkit, vyručiai, kuris bus sunkesnis, tą žentu 

pasirinksiu.
Piršliai susirūpino, pasiuntė degtinės ir svarsto: kuris? 

nes abudu buvo nelyginant blakės išdžiūvę!
Pagaliau Pričkaus piršliai sugalvojo, prikišo jam į už

antį ir kišenius akmenų. Bet ir Sochos piršliai ne kvailiai, 
nebuvo ką, tad žąsiną įkišo jam po sermėga — ir stato jį 
ant svarstyklių. . . skaičiuoja, o čia staiga kažkas sako: S. . . 
s. . . s. . . Socha, ir žąsinas plumpt ant žemės! Susijuokė visi, 
o Klembas ir sako: gudrus bestija, kad ir nesveria kiek rei
kia, bet jis bus mano žentas!“

Žinoma, kad tame pasakojime, be svėrimoa, teisybės ne
buvo, tačiau jis taip juokingai tai pasakojo, jog žmonės net 
verkė iš linksmybės ir tokiu juoku prapliupo, kad visa kar- 
čiama drebėjo.
NESANT ARA.

— Bet su Antanu būtinai turi susitaikinti, dėl tų vai
dų visai vyras pasileido, — sakė kunigas.

— Nesipykau su juo, tai ir taikos pas jį neprašysiu, — 
atkariai pasakė senis.

— Aš patariu jum kaip kunigas, o jūs padarysit taip, 
kaip sąžinė lieps, bet sakau jum, kad per jus žmogus skursta 
ir žūsta; dar ir šiandien sakė man, kad jis nuolat karčiamoj 
sėdi ir visus bernus buntavoja, prieš vyresnius kiršina ir, 
esą, kažkg prieš dvarą ketina daryti.

— Niekas nieko man apie tai nesakė.
— Kai nunižusi avis įlįs į būrį, tai bematant visas už

krės ! O kas iš tų sąmokslų prieš dvarą visam kaimui gali būti 
didelė nelaimė — tačiau Borina apie tuos dalykus nenorėjo 
kalbėti, tad kunigas dar pakalbėjo apie šį ir apie tą, o paga
liau tarė:

— Tik taikingai, mano mieli broliai, taikingai — pa- 
šniaukštė tabokos ir movėsi kepurę. — Tik taika pagrįstas 
visas pasaulis, taikingai, gerumu tai ir dvaras sutiktų su ju
mis, sakė, minėjo man kažką ponas. Jis geras žmogus ir no
rėtų viską broliškai, taikingai sutvarkyti. ..

— Vilkas jo brolis, o su tokiu tai geriausia mietu arba 
geležim. ..

Kunigas aiktelėjo, pažvelgė į jo veidą, tačiau susitikęs 
su jo pilkomis, šaltomis, nenumaldomomis akimis ir suspaus
tomis lūpomis, skubiai nusigrįžo ir suirzgęs patrynė rankas, 
nes nemėgo ginčų.

— Jau turiu eiti. Dabar tai jums pasakysiu, kad ne
privalote nereikalingu griežtumu baidyti nuo savęs žmonos, 
jauna ji dar, vėjai galvoje, kaip kiekvienai moteriai, tad rei
kia su ja išmintingai ir teisingai elgtis; vieno reikia nenu
girsti, kito neprimatyti, j trečią nekreipti dėmasio — kad
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1953-uju metu sukaktuvininkai
Sausio 5 dieną suėjo 65 me

tai kai Stebuliškiuose, Liudvi
navo vai., gimė Jonas Kriščiū
nas, pagarsėjęs Lietuvos agro
nomas, ypač populiarus kaip 
moksl.-bitininkas, „Bitininkys
tės ir daugelio k. iš ūkio srities 
knygų autorius, nuolatinis 
„Lietuvos Ūkininko“ bendra
darbis ir jo priedo ūkininkams 
„Žemės“ redaktorius, pirmųjų 
kultūrinių bitynų steigėjas ir 
medaus pramonės pionierius 
Lietuvoje, pats ne tiktai teoriš 
kas agronomas, bet ir gilus 
praktikas, Žemės Ūkio akade
mijos profesorius, spaudos 
bendradarbis, ypač „Lietuvos 
Žinių’ ’, žemdirbysteF skirto 
laikraščio „Žemės Ūkis“ redak 
torius, demokratas ir nuosek
lus asmuo. Rusams okupavus 
Lietuvą, netekęs savo pagrin
do. Prieš prasidedant vokie- 
čių-rusų karui buvo išsiųstas 
į Maskvą su ūkininkų ekskur
sija, karui prasidėjus buvo už 
kluptas Maskvoje ir turėjo pa
silikti okupacijoje. Ir jis, bu
vęs laisvo ūkio ir vienkiemių 
propaguotojas, priverstas bu
vo išgyventi žemės ūkio kol- 
chozinimą, kas yra naujos rū
šies baudžiava, kurią Stalinas 
po pusantro šimto metų vėl įve 
dė Rusijos valdomose srityse.

Vasario 4 d. suėjo 65 metai 
kai Devinduoniuose, Gudžiū-

APIE NAUJĄJĮ PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS 
VEIKALĄ

Atkelta iš 5 puslapio.
DOVANA LITUANISTAMS

Iš šių poros pastraipų maty 
ti veikalo dvasia, apimtis, o taip 
pat ir visas savitas, „biržiški- 
nis“ stilius. Veikalo medžia
ga, temos, klausimai yra, kaip 
pasakytume, mokslinio pobū
džio, rimti, net sausi. Tačiau 
toje medžiagoje autorius kas ke 
lintame puslapyje mus sušil
do be galo gyvais posakiais, pi
kantiškomis . sensacijukėmis, 
net anekdotais ir kitais ironi
jos „pipirais“, kas padaro kny 
gą lengvai skaitomą, dar dau
giau patrauklią ir žmogišką. 
Jeigu mūsų kai kurie literatai, 
pvz., ne visi galėtų sutikti su 
M. Biržiškos duodamu mūsų 
rašytojo ir ,,mago“ Herbačaus- 
ko literatūriniu įvertinimu, tai 
turbūt niekas neprieštaraus 
duotajai žinomojo Liudo Giros 
charakteristikai: beprincipinis 
partijų ir srovių pereivis, ky
šininkas, valdžios pinigų eikvo 
tojas, nekartą traukiamas iš ne 
malonių ir sakndalingų istori
jų, iš viso fizinė ir moralinė 
šlykštybė, literatūrinė blakė, 
prostitutinė plunksna, neiš

nų vai., Kėdainių aps., gimė Po 
vilas Stančius, gydytojas chi
rurgas, vėliau perėjęs į odon- 
tologus ir parašęs „Odontolo- 
ginių cistų klausimu“ diserta
ciją, odontologijos katedros ve 
dejas Vytauto Did. Universite 
te, odontologijos klinikos ve
dėjas ir žymus dantų gydyto
jas - praktikas, dabar gyvenąs 
Amerikos Clevelande, „Medi
cinos“ žurnalo bendradarbis.

Balandžio 11 dieną suėjo 65 
metai kai Barzdauskuose, Gi
žų vai., gimė Eliziejus Drau
gelis, gydytojas, demokratinių 
Lietuvos seimų nerys, KD Ūki 
ninku s-gos skiltyje, daugelio 
laikraščių bendradarbis, gabus, 
slapyvarde Lizdeika plunks
nos valdytojas, davęs gražių ke 
lionių aprašymų, feljetonų ir 
tt. Psiciatrinės ligoninės Kal
varijoje direktorius. Dabar gy 
vena Brazilijoje, Sao Paulo, 
kur taip pat yra ligoninės ve
dėjas. Jis ligšiol ištikimas spau 
dai ir dažnai jo raštų galima 
skaityti Brazilijos lietuvių laik 
raščiuose.

Gegužės 11 dieną suėjo 65 
metai kai Kybartuose gimė Jo 
nas Vilkaitis, visuomenininkas, 
politikos veikėjas, valstybinin
kas, savivaldybininkas, koope
ratininkas, spaudos darbuoto
jas. Kuklus asmuo, bet savo 

vengiamas, neatsikratytinas 
paršivas tipelis, „europinin- 
kas“, plunksnos macheris. . . 
Stiprūs, bet pagrįsti pipirai.

Visame Lietuvių Tautos Ke 
lyje skaitytojas ras tik vieną 
tikrai liūdną autoriaus pasta
bą antrojo tomo pabaigoje, bū
tent: kad prof. M. Biržiška tuo 
tarpu neketina tęsti savo vei
kalo toliau, jau į Nepriklauso
mybės laikotarpį, nes gyven
damas saulėtoje Kalifornijoje, 
„lituanistui bemaž nieko neduo 
dančiame Los Angeles mies
te”, jis be šaltinių medžiagos 
nerizikuotų vaizduoti mūsų ne 
seną praeitį. Bet jei jis duos 
mums, kaip pats sako, atsimini 
mų „siauresnėmis ir subjekty- 
vinėmis temomis“, jei ir toliau 
liks mūsų dvasinės rezistenci
jos judriuoju pirmataku, tas lai 
kotarpis nebus veltui dingęs. 
Jei LosAngeles bemaž nieko ne 
douda lituanistui, tai Mykolas 
Biržiška ir Lietuvių dienų lei
dykla iš Los Angeles su dviem 
Lietuvių Tautos Kelio tomais 
jau daug davė ir mūsų lituanis 
tams ir visai lietuvių tautai.

Bronys Raila.

darbais ir savo darbštumu yra 
didžiai nusipelnęs tautai ir vals 
tybei, o taip gi savo srovei — 
Socialdemokratams. Jonas Vii 
kaitis yra buvęs Savivaldybių 
departamento direktorius, Li
gonių kasų organizatorius ir di 
lektorius, daug padaręs Lietu 
vos Ligonių kasų išvystymui 
ir sutvirtinimui. Jonas Vilkai
tis, būdamas Ligonių kasų di
rektorium, drauge buvo ir re
daktorius laikraščio, kurį Ligo 
nių kasos leido — „Darbas ir 
Sveikata“. Jonas Vilkaitis yra 
taip gi vienas iš kooperacijos 
pionierių Lietuvoje ir ypač 
Kaune, kur jam teko vystyti 
kooperatinis draudimas — nuo 
ugnies, sveikatos ir tt. Jis sa
vitarpinės kooperatinės pasko
los bankelo vedėjas ir koopera
tyvo „Parama“ dalyvis ir dar
buotojas. Okupacjų laikais J. 
Vilkaitis veikė pogrindyje. 
Tremtyje buvo Tremtinių bend 
įuomenės pirmininkas ir nenu 
ilstamas spaudos darbuotojas, 
pirmasis susisiekęs su Ameri
kos lietuvių spauda — Nau
jienomis. J. Vilkaitis dabar gy 
vena Čikagoje; neseniai palai
dojo žmoną, apvesdino sūnų ir 
pats nenuilstamai dirba spaudo 
je. Be ko kita, patalkina ir 
„Nepriklausomai Lietuvai“. 
Mielam Jonui Vilkaičiui linki
me geros sveikatos, energijos 
ir ištvermės darbuotis lietuviš
koje demokratinėje dirvoje ir 
sugrįžti į laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą, kuriai jis dirba at 
sidėjęs ir nuoširdžiai nuo stu
dentavimo laikų. (d. b.)

LEIDYKLA TERRA ATPIGINO KNYGAS
VASARA, ATOSTOGOS GAMTOJE — TAI GERIAUSIA 
PROGA PRISIMINTI LIETUVIŠKĄ KNYGA. KIEKVIE

NA ŠIŲ KNYGŲ ĮDOMI, VERTINGA IR BŪTINA 
JŪSŲ KNYGŲ LENTYNOJE

$$
1. Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA, apysakos................. 3,50
2. Antanas Škėma, ŠVENTOJI INGA, novelės............ 2,50
3. Dr. P. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. . 3,00
4. Putinas, KELIAI IR KRYŽKELIAI, poezija............ 2,50
5. Kazys Binkis, LYRIKA, poezijos rinktinė.................... 2,00
6. Prosper Merimee, KOLOMBĄ, romanas...................... 2,25
7. August Gailit, TOMAS NIPERNADIS, romanas 2,50
8. Francois Mauriac, GIMDYTOJA, romanas............ 1,75
9. Luigi Pirandello, PIRMOJI NAKTIS, novelės. . . . 1,50

10. L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas. . 2,50
11. Kazys Boruta, BALTARAGIO MALŪNAS, rom. 2,50
12. Balys Sruoga, KAZIMIERAS SAPIEGA............ .. 2,50
13. Balys Sruoga, GIESMĖ APIE GEDIMINĄ............ 2,00
14. Guy de Maupassant, KAROLIAI, novelės................. 2,50
15. Axel Munthe, SAN MICHELE KNYGA 1............ 2,50
16. Axel Munthe, SAN MICHELE KNYGA II............ 2,50
17. Pear Lagerkvist, BARABAS, romanas...................... 2,25

KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI
18. J. Simonaitytė, AUGŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS 3,50
19. A. Baronas, DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU. . . . 2,50
20. Šatrijos Ragana, SENAME DVARE ........................... 2,00
Pirkdami TERROS leidinių už 10 dol. ar daugiau, gaunate 
TERROS Knygos Klubo nariams taikomą 30% nuolaidą.

Pasinaudokite šiuo papiginimu, ir neteks skųstis mūsų 
knygų brangumu.

Užsakymams adresas: Tena, 748 W. 33rd Str., Chicago 16, Ill.

•kulturwWkrojvika
VASAROS MENO PARODA 

TORONTE
• Neo - kanadiečių meno pa

roda Hart House, Toronto Uni 
versitete, rado pritarimą visuo 
menėje ir kanadiečių dailinin
kų tarpe.

Šią aštuonių savaičių paro 
dą suruošė „Colour and Form 
Artists Society“, kuri anksčiau 
buvo žinoma kaipo „Art Club 
of New Canadians“. Šioje pa
rodoje dalyvauja dailininkai iš 
Australijos, Estijos, Vokieti
jos, Latvijos, Lietuvos, Lenki
jos, Švedijos ir Ukrainos. Paro 
da atidaryta iki liepos mėn. 19 
dienos.

Parodoje turimi 49 darbai 
18 narių - dailininkų, kurie ga 
vo savo išsilavinimą Europoje 
ir kurių tematika sudaro, kaip 
ii buvo galima laukti, senasis 
ir naujasis pasaulis.

Hart House’o rūmai yra uni 
versiteto ribose ir į juos gali
ma vykti iš Queen’s Park Cres 
cent. Parodos lankymo valan
dos yra nuo 7 v. v. iki 11 v. v. 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio ir nuo 2 p. p. iki 5 p. p. 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

Toronto Meno Galerija ren
gia specialia vasaros parodą, 
kuri pavadinta „Canadian and 
European Paintings Paralle
led”, ir kuri yra sudaryta iš 
jos puikios kolekcijos. (CS.).

ARCHITEKTŪRINIŲ PA 
M1NKLŲ ATSTATYMAS?

Vilniaus siaurutėje Savičiaus 
gatvėje styro prieš du 
šimtmečius baroko stiliumi sta 
tytas pastatas.

Šiuo metu čia vykdo tyrinė
jimus architektai. Sudaroma 
technikinė dokumentacija, o ja 
remiantis bus sukurtas archi
tektūrinio paminklo atstaty
mo projektas.

Architektūrinius paminklus 
atstato Vilniuje sukurta moks- 
linė-restauracinė dirbtuvė. Šie 
met Vilniuje bus restauruoja
ma 20 įvairių objektų. Numa
tyta atnaujinti Pedagoginio in 
stituto rūmų fasadą ir Rūdin
gus įvažiuojamuosius vartus, 
nuvalant nuo vėliau sudėtų tin 
ko sluogsnių gipsatūrą. Res 
tauruojamas švietimo gatvėje 
esantis XVII amžiaus renesan 
so stiliaus architektūrinis pa
minklas. Čia bus įrengtas ar
chitektūros muzėjus.

Dirbtuvė atlieka nemažą dar

MaksiO-tecftmkos naujienos
SEPTINTASIS AMERIKOS

Gegužės 24 d. buvo paminė 
tas Brooklyno tilto, jungiančio 
Brooklyną su New Yorku, per 
East River, 70 metų sukaktu
vės.

Šis tiltas yra vadinamas sep 
tintuoju Amerikos inžinerijos 
stebuklu.

Kalbamasis tiltas tarp pieti 
nės New Yorko (Manhatta- 
no) dalies ir Brooklyno turi 
vieną amerikinę mylią ir 709 
pėdas ilgio. Du jo akmenio 
mūro bokštai upėje iškilę 292 
pėdas virš vandens. Per vir
šų bokštų nutiesti keturi mil
žiniški lynai, padaryti iš suvy
tų į gijas plieno vielų. Lynų 
galai Brooklyno ir New Yorko 
pusėje įmūryti į didžiulius ce 
mentinius blokus. Pats tiltas 
pritvirtintas skaitlingomis plie 
no vielų gijomis prie didžiųjų 
lynų. Lynai su gražiai praves 
tomis gijomis ir palaiko kaban 
t įtiltą. Ilgiausia kabojimo 
virš upės vidurio dalis yra 1. 
595 pėdų ilgio

Vien keturiems lynams pa
daryti buvo suvartota 14 tūks
tančių 357 mylios plieninių vie 
lų.

Tilto pastatymas kainavo 15 
milionų dolerių, laikais, kuo
met mūrininkams buvo moka
ma tiktai po pusketvirto dole 
rio per dieną.

Brooklyno tiltui planus pa
darė inžinierius J. A. Roebling. 
1869 m. jis stovėjo ant perva
žų tiltelio, galutinai parinkti 

bą ir periferijoje. Šiais metais 
Palangoje bus tęsiamas buvu
sių Tiškevičiaus dvaro rūmų 
atstatymas. Čia bus įrengti 
dailininkų kūrybos ' ir poilsio 
namai. Numatyta restauruoti 
turtingus gipso lipdinius salė
se. Trakuose bus vykdomi pi
lies konservacijos darbai, ap
saugojant ją nuo tolimesnio 
irimo.

Restauracijos darbai bus 
vykdomi senoje Kauno Ro
tušėje. Numatyta pradėti pen 
kių šimtmečių senumo archi
tektūrinio paminklo Zapyškiuo 
se atstatymą ir sutvirtinimą.

Tokių žinių paduoda komu
nistinė spauda.

Jeigu tai ne tuščias pasigyri 
mas bei propaganda, tai nors 
ir labai maža, bet vis dėl to 
daugiau negu nieko. Tačiau, 
tenka labai suabejoti — juk 
tai ne tas, kas daroma, o tas, 
kuo giriamasi, kas esą bus da
roma. O tas dažniausia yra 
tik tuščia propaganda, kaip ir 
su Stalino prieš kelis metus 
paskelbtu „gamtos pertvarky
mu“.

INŽINERIJOS STEBUKLAS 
vietą tiltui, koja pakliuvo tarp 
dviejų tiltelio stulpų ir buvo 
taip sutrėkšta, kad J, Roebling 
mirė, 63 metų amžiaus.

Tėvui mirus, darban stojo 
sūnus Washington A. Roeb
ling. Sumūryti tilto bokštams 
pamatus giliai po upės dugnu, 
reikėjo nuleisti dugnan kesso- 
ną, kuris turi apvožti visą vie
tą, kur žmonės dirba.

Roeblingas būdamas 78-nių 
pėdų gilumoje, darė bandymus, 
kaip sprogdinimais pagreitinti 
vietos iškirtimą tiltui bokštą 
statyti. Per greitas jo' iškili
mas iš oro spaudimo kessone į 
laisvąjį orą viršuj padarė W. 
Roeblingą amžinu ligoniu, kad 
jis net kalbėtis negalėjo su nie 
ku kitu, kaip tik su savo žmo
na amerikiete Emilija Warren 
Roeblingiene.

Vyras jau negalėjo darbą 
prižiūrėti. Jisai padėjo savo 
žmonai pramokti apskaičiavi
mų ir kitų inžinieriškų dalykų. 
Taip žmona ir tapo Washing- 
tono pavaduotoja. Jinai nuo
lat keliavo su apskaičiavimais 
ir savo vyro patvarkymais ki
tiems inžinieriams bei mechani 
kams, kurie statė tiltą.

Minint 70-metinę- tilto su
kaktį, Didysis New Yorkas pa 
gerbė ir Emiliją Roeblingienę 
— prikalė paminklinę vario 
lentelę prie tilto bokšto brook 
lyniškėje tilto pusėje, pažy
mint Emilijos nuopelnus.

tuo būdu apsisaugoti nuo rietenų, nes iš to kyla blogiausi 
dalykai. Dievas visuomet teikia malonės taikingiesiems, sa 
kau jum, teikia! Kas čia per velnias! — sušuko jis, pašok
damas, nes gandras, nejudėdamas stovėjęs prie skrynios, iš 
visos jėgos kniebterėjo snapu į žibantį kunigo batą.

— Taigi gandras! Vincukas priglaudė jį rudenį, nes 
pasiliko paukštis, išgydė jį, mat, vienas jo sparnas buvo nu
laužtas, tai dabar tupi sau troboj ir peles gaudo, kaip katinas.

— Na, kad žinotumėt, dar nesu matęs prijaukinto gand 
to, nuostabu, nuostabu!

Jis pasilenkė prie paukščio, norėdamas paglostyti, bet 
gandras nesidavė paliečiamas, persuko kaklą ir šonu, tyko
damas taikė vėl į kunigo batus.

— Žinot ką, jis man patinka, jog noriai pirkčiau jį — 
gal parduosit?

— Kur čia pardavinėsi, berniukas tuoj nuneš į kleboni 
j?-

— Atsiųsiu Valiuką paimti jo.
— Jis nesiduos niekam, tik vieno Vincuko teklauso.
Borina pašaukė berniuką, kunigas davė jam auksiną ir 

liepė atnešti gandrą sutemus, kai jau bus grįžęs iš kalėdoji
mo; tačiau Vincukas prapliupo žliumbti ir tuoj, kunigui iš
važiavus, pasiėmė gandrą į kūtę ir tenai rėkė ir žliumbė kuo 
ne ligi pat vakaro, taip jog senis turėjo diržu jį nuraminti, 
primindamas, kad eikia nunešti paukštį. Aišku, berrniukas 
turėjo klausyti, bet širdis taip jam sopėjo iš' gailesčio ir nusi 
minimo, jog net ir diržų nejautė, vaikščiojo apkvaišęs, suti
nusiomis nuo verksmo akimis ir kiekviena proga pripuldavo 
prie gandro, glebėsčiavo jį rankomis, bučiavo ir kukčiojo, gal 
hai verkdamas. . .

Sutemus, kai kunigas jau pargrįžo iš kaimo, Vincukas 
apsupo gandrą savo miline, kad nesušaltų, ir drauge su Ju
ze, mat, paukštis buvo sunkus, graudžiai verkdami, nunešė 
jį į kleboniją, o Lapa nubėgo drauge su jais ir taip pat 
kažko liūdnai lojo.

Senis juo ilgiau svarstė kunigo žodžius ir nuoširdžius 
jo aikrinimus, juo labjiau giedrėjo ir iš lėto, nepastebimai 
keitė savo elgimąsį su Jaguse.

Viskas pamažėli grįžo į senąją būklę, tačiau nebegįžo 
į trobą džiaugsmingas klegesys, tas vidujinis ramumas ir 
tylus, gilus pasitikėjimas!

Buvo taip, kaip sumuštam puodui, kurs, kad ir suverž
tas vielom irr iš pažiūros sveikas atrodė, o tačiau leido van
denį kažkokioj vietoj, jog ir prieš šviesą neįžiūrėsi. 
KERŠTAS.

Juodu atsidūrė ant kelelio, bėgančio išilgai kaimo, už 

klojimo, už klojimų, bet jau Borinos pusėje.
Staiga Jagna ėmė verkti.
— Kas gi tau?
— O argi žinau? . . taip kažkas mane surėmė, kad aša 

ros pačios liejas.
Jis didžiai susirūpino; juodu prisėdo palei kažkokį klo 

jimą ant kyšančių sienojų kampe; jis stipriai ją priglaudė 
ir apkabino rankomis, taip jog ji, it kūdikis, prisišliejo prie 
jo krūtinės, įsižiūrėjo kažkur pati į save, o ašaros lašeno jai 
iš akių, tarsi rasa nuo gėlių; jis šluostė jas delnu ir ran
kove, tačiau jos vis tebesiliejo. . .

— Ar bijai? . .
— O ko gi bijočiau! taip tik kažkokia tyla manyje au

ga, lyg mirtis būt šalia stovėjusi, ir taip mane kažkas plė
šia, kelia, kad norėčiau už to dangaus ižsikabinti ir su tais 
debesimis į svietą skristi.

Jis neatsakė, abudu nutilo, staiga sutemo juose, kaž
koks šešėlis krito ant sielos, sudrumstė šviesias gelmes ir 
pervėrė nuostabiai skausmingu ilgesiu, taip jog juodu dar 
labjau veržėsi vienas prie antro, labjau jieškojo vienas ant
rame kažkokios paramos, labjau skverbėsi per save į kaž
kokį trokštamą pasaulį. . .

Papūtė vėjas, medžiai baimingai susiūbavo, apiberda
mi juos šlapiu sniegu; kamuoliuoti, sunkūs debesys staiga 
ėmė draikytis ir bėgti į įvairias puses, o sniegu praskrido ty 
lūs, virpąs vaitojimas.

— Reikia bėgti namo, jau vėlu — sušnibždėjo ji, kiek 
pakildama.

— Nebijok, dar nemiega, girdėti balsai nuo kelio, ma
tyti skirstosi iš Klembų.

— Rėčkas palikau milždama, dar karvės kojas išsilau
žys.

Juodu nutilo, nes kažkokie balsai suskambėjo arčiau ir 
praėjo; tačiau kažkur iš šalies, lyg tam pačiam kely, sugirgž 
dėjo sniegas, ir kažkoks augštas šešėlis taip aiškiai šmėk- 
telėjo, jog juodu pašoko ant stačių kojų.

— Ten kažkas yra. . . tik prisigūžė po tvora.
— Pasirodė tau. . . kartais paskui debesį sienka tokie 

šešėliai.
Juodu ilgafi klausėsi, žvalgydamiesi tamsoj.
— Eiva prie stirtos, ten bus ramiau! — sušnibždėjo jis 

karštai.
Juodu kas kartą baimingai dairėsi, sustodami be kva

po ir klausydamiesi, bet aplinkui buvo tylu ir-negyva; tad 
priėjo pagūžomis, atsargiai prie stirtos ir įslinko j gilią, 
juoduojančią ties pat žeme angą.

Vėl sutemo lauke, debesys susispietė neperduriama 
tankme, blyškios šviesos užgęso, naktis tarytuin užmerkė 
blakstienas ir giliai užmigo, vėjas praskrido be pėdsako, pa
dvelkė dar gilesnė ir labiau neramininti tyla, ir buvo gir
dėti virpėjimas medžių, palinkusių nuo sniego, ir tolimas, 
tolimas čiurlenimas vandens, krintančio ant malūno ratų, o 
po ilgo tarpo ant kelelio vėl sugirgždėjo sniegas: gerai bu
vo girdėti tylūs, atsargūs, tarytum vilko žingsniai. . . Kaž
koks šešėlis atitrūko nuo sienų ir, susikūprinęs, slinko snie
gu, buvo vis arčiau, augo, su kiekvienu akimirksniu stovi
nėjo ir vėl ėjo. . . pasuko už stirtos nuo kelio pusės, atro
pojo beveik prie pat angos ir ilgai klausėsi.

Paskui prasėlino perlipo linkui ir dingo po medžiais. . .
Tačiau netrukus vėl pasirodė, vilkdamas paskui save 

didelį šiaudų kūlį, akimirksnį sustojo, pasiklausė ir prišoko 
prie stirtos, užkišo angą kūliu. .. sučirškėjo degtukas, ir 
ugnis tuo akimirksniu sušvytėjo šiauduose, suplasdeno, su
žibo tūkstančiais liežuvių ir po valandėlės suliepsnojo kru
vina marška, apimdama visą stirtos pusę. . .

O Borina susigūžęs, baisus kaip lavonas, tykojo su ša
kėmis rankoje.

O juodu beregint suvokė, kas atsitiko; kruvini žybčio
jimai ėmė veržtis į vidų ir kartūs dūmai pripildė urvą; pa
šoko šaukdami, plakdamiesi į sienas, nerasdami išėjimo, 
pašėlę iš baimės ir vos bekvėpuoją, kol Antanas Stačiai kaž 
kokiu stebuklu pataikė į kamštį, iš visos jėgos įsispyrė ir 
draug su ja griuvo ant žemės, tačiau, kol suskubo pašokti, 
senis puolė jį ir perdūrė šakėmis ligi žemės, bet gerai ne
pataikė, nes Antanas pašoko ir, kol senis suspėjo pakartoti, 
trenkė jį kumščiais į krūtinę ir nulėkė sau.

Tąsyk senis puolė prię stirtos, bet ir Jagnos jau nebe
buvo, tik šmėkštelėjo ji ir pradingo nakty, <ad jis ėmė pa
šėlusiu, visiškai beprotišku balsu staugti:

— Dega! dega! — ir bėgiojo su šakėmis aplink stirtą, 
taip jog atrodė, nelyginant velnias kruvinoj pašvaistėj, nes 
ugnis buvo jau apėmusi visą stirtą ir, su ūžesiu blaškyda
mas! ir šnypšdama, veržėsi augštyn siaubingu liepsnos ir 
dūmų stulpu.

Subėgo žmonės, šauksmai pasklido po kaimą, kažkas 
suskambino varpu, baimė ėmė draskyti širdis, o pašvais
tė augo, ir gaisras plėvesavo liepsninga marška į visas pu
ses ir purkštė kibirkščių lietumi ant trobesių, ant viso kai
mo.
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26 sav, išmokėjimui

tik

DABAR!

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

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

Pasinaudokite 26 savaitėmis mokėjimui.

nnr ištaiginga vyriška apranga
JQj ST. CATHERINE ST. W.

į vakarus nuo Bleury

VISAD 
METAIS 
PIRMYN

GERALD1ON, Ont. aukso kasyklos.
NETEKOME NUOŠIR

Labai staigi ir netikėta mir 
tis aplankė didelį naujųjų ka
nadiečių draugą, mokytoją Les 
lie Ryder, 39 m. amžiaus, ku
ris paliko žmoną ir penketą vai 
kūčių. Velionis buvo vienas iš 
tų, kurie tikrai nuoširdžiai su 
prato naujųjų kanadiečių rū
pesčius ir jais rūpinosi visomis 
išgalėmis. Jo dėka daugelis 
pramoko anglų kalbą ir susida 
rė geresnes gyvenimo sąlygas 
Kanadoje. Jo aktyvus ir nuo-

daus draugo
jo pilnu tempu. Daugelis anks 
čiau dirbusiųjų miškuose šiose 
apylinkėse vėl grįžo atgal. Vie 
nas kitas ir iš visai naujų mė
gina laimę miškuose. Dauge
lis džiaugiasi geru mišku ir 
gerais uždarbiais. Bedarbių lie 
tuvių šiuo metu čia nėra.

Aukso kasyklose darbai ei
na vidutiniu tempu, nors jau
čiamas didelis atslūgimas, nes 
visos kasyklos uždaromos šios 
vasaros gale. Uždarbiai kasyk 
lose yra tik vidutiniai. Apie 
naujųjų kasyklų paleidimą į 
darbą dar neturima žinių, nors 
viskas šiuo metu yra paruošta. 
Atrodo, kad žemos aukso kai
nos pristabdo kasyklų produk 
ciją. B. Kašinskas.

OTTAWA

įmokėti
f u ______

širdus veikimas padarė daug 
įtakos vietos gyventojų atsine 
Šime į naujuosius kanadiečius. 
Ir mirė prieš pat išvykdamas 
užimti daug geresnę vietą į 
Port Arthur miestą. Jo mirtis 
sukrėtė daugelį miestelio gy
ventojų ir jo nuoširdžių drau
gų iš naujųjų kanadiečių tarpo. 
Palaidotas Fort Williamo ka
puose. Karstas ir kapas sken
do vainikuose ir gėlėse, kurias 
sudėjo veik visos vietos orga
nizacijos, verslovietės ir pavie 
niai asmenys.

TAUTIEČIO NELAIMĖS
Prieš dvejetą savaičių, Mont 

realyje gimusį, ir jau ilgas lai
kas gyvenantį Geraldtone tau 
tietį Joną Šlekį (Johnny Sli- 
kus) kasyklose ištiko nelaimė. 
Sulaužyti kojos pėdos ir sąna 
rio kaulai, neskaitant kitų smul 
kesnių galvos ir kūno sužeidi
mų. Godosi St. Joseph ligoni
nėje, Port Arthur, Ont. Mano 
ma, kad gydymas gali užtruk
ti kelis mėnesius.

Prie to dar prisidėjo jo uoš
vio staigi mirtis širdies liga. 
Malonu pastebėti, kad Jonas 
Šlekys gražiai tebekalba lietu
viškai ir niekada nebijo pasi
rodyti esąs lietuviu. Tautie
čių pasveikinimo kortelė jam 
tikrai suteiktų daug džiaugs
mo ir praskaidytų nuobodžias 
ir vienišas ligoninės dienas.

DARBAI MIŠKUOSE
Darbai miškuose vėl prasidė

BIRŽELIO 14.
Pagal nusistovėjusią tradi

ciją, Birželio 14 d. minėjimas 
buvo suruoštas su estais ir lat 
viais drauge.

Išvakarėse, šeštadienį, 6 vai. 
vakaro, buvo padėtas prie 
War Memorial paminklo vaini
kas. Pradėta eisena, kurios 
pryšaky ėjo iš kiekvienos tau
tybės po dvi tautiniais rūbais 
pasipuošusios merginos, po jų 
buvo nešamas vainikas ir dar 
toliau sekė didokas būrys pa- 
baltiečių. Eisenai vadovavo Es 
tų B-nės p-kas; vainiką padė
jo Latvių ir mūsų B-nės pirmi
ninkai. Padėjus vainiką tylos 
ir susikaupimo minute pagerb 
ti žuvusieji ir kenčiantieji.

Vietos gyventojams painfor 
muoti, buvo dalinami Baltų Fe 
deracijos centro v-bos paruoš
ti informaciniai lapeliai.

Tautiniais rūbais pasipuošu 
sios lietuvaitės buvo : Vida Ku 
biliūtė ir Birutė Žilinskaitė.

Vietos dienraščių redakcijos 
buvo prisiuntusios fotografus- 
-korespondentus. Spauda šį 
minėjimą pažymėjo.

Sekmadienį po pamaldų per 
vietos radijo CKOY stotį bu
vo 25 min. transliacija, kurios 
metu be žodinės informacijos 
buvo pagrota kiekvienos tau
tybės po 2 plokšteles. Lietu
viškai buvo išpildyta Budriū- 
no okteto liaudies dainelė Nu
kirsiu berželį ir Žygis į Vilnių.

Be to, Birželio 14 d. proga 
pasirašytas atitinkamas raštas- 
-rezoliucija J. E. Ministeriui 
Pirmininkui, pasirašytas visų 
trijų bendruomenių pirminin 
kų.
Ir Ottawoje lietuvių daugėja.

Gegužės pabaigoje atvyko 
iš Venecuelos ir pastoviai ap
sigyveno Ottawoje p. Čečkaus- 
kų 4 asm. šeima.

— Gegužės 30 d. įvyko Jo
no Mykolaičio ir Natalijos La 
ris sutuoktuvės.

— Birželio pradžioje Otta- 
wos b-nės v-bą aplankė Kun. 
Dr. Gaida-Gaidamayičius, ku
ris vikarauja Greisfieid, Que. 
parapijoj. A. P.

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

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

TEL.: LA 8621.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 ° B Ville LagaHe

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

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 

| 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 8

|| Dr. Roman Pniewski
<S « Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikos'

I? Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialists
klinikose., 

specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville La«alle. TR 4588.

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUSŠTOS KAINOS.

j 288—6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniskienė.

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

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

SAMUEL’S
CAR MARKET INC.

MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO
MOBILI ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- 

CIAU, 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 
ir

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager
8945 Lajeunesse, Montreal.

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

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

MAMERTAS MACIUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

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

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

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

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ'

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ I

Jono LADYGOS 
, baldu studijoje

(Į, priimami užsakymai ir pa
ir taisymai sofų, fotelių 
II (chesterfields). „St. Ix>- 
I uis Textiles” medžiagų ir 
(U> baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
Av. Verdun-Regina kampas 

TR. 0952

A. J. Norkeliūnas
PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITY SE.

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 
Tek CL 2363
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Duodame ir kreditan 

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

78 SAVAITĖS IŠS1MOKĖJIMUI 
be nuošimčių

e Plačiai išgarsinti laikrodžiai I 
1CYMA ■LONGINEsI 
■ BULOVĄ ■ OMEGA I 
Šviesiai melsvi deimantai I 

Mokame augščiausias kainas! 
už seną auksą ir deimantus. I

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

MWWORTAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTAS.

Australijos lietuvių klubas 
„Vytis“ yra Adelaidėje, ne 
Melbourne ir vasaros turny
ruose : krepšininkai ir futboli
ninkai dalyvavo Adelaidėje.

Krepšinis
Iš įvykusio vasaros turnyro, 

nugalėtoju išėjo „Vytis“, o da 
bar vėl lošia pas 
teur Basketball 
kur turėjo jau 6 
iš jų laimėjo 4. 
stovi 3 vietoje.

Antroji Vyties sporto klubo 
komanda „Tauras“ ligišiol te
turėjo tik vieną laimėjimą, bet 
grįžus Merūnui iš „Vyties“ į 
„Taurą“ padėtis pasikeis.
Vytis — A. L. S. (Latviai) 

23—21, 41—62
Birželio 11 d. Vytis antro 

rato pradžioje vėl susitiko su 
šiais metais nepralošusia latvių 
komanda, bet ir šis kartas iš
ėjo Vyties nenaudai. Tiesa, 
pirmas kelinis baigiasi 23:21 
Vyties naudai.

Antras kelinis visai pasikei
čia. Vytis žaidžia nekeisdama 
žaidėjų. Latviai pradeda atsi
gauti ir užviešpatauja aikštėje. 
Pas mūsų žaidėjus matosi nuo 
vargis, kuris duoda galutinį 
santykį 41—62.

Futbolas
„Vyties“ futbolininkai ligi

šiol teturi tik vieną pralaimėji 
mą ir bando kopti augštyn, 
pasilaikydami geriausią įvarčių 
rekordą Pietų Australijoje:

bauda ir iš 11 metrų krinta pir 
mas įvartis. Kelinis baigiasi 
5:1 Vyties naudai.

Antrame kėlinyje priešas 
pradea kiečiau kovoti. Įpusė
jus kėliniu, Armonas padidina 
rezultatą - paskutinį įvartį.

Nekorektiškumas perdėm bu 
vo matomas iš žaidėjų pusės.

Užsibaigus pirmam ratui 3 
komandos, kurios pirmauja, tu 
ri sekančiai: Cumberland 16, 
Vytis 16, Polonia 14.

Rezervas
Vytis — Cumberland 3—0.

13. 6. 53. Vyties rezervas pa 
pildytas jauniais ir vartininku 
Merunu, turėjo gerą priešą, ku 
ris pirmauja savo divizijoje, ir 
laimėjo visai lengvai. Įvarčius 
pelnė: Čižauskas, Gįruckas ir 
Petruška.

Stalo tenisas
P-lė A. Snarskytė, kuri pe

reitais metais laimėjo Adelai
dės moterų turnyrą, Pietų 
Australijos turnyrą ir šiuo me 
tu yra 2 žaidėja Australijoje, 
dėl studijavimoo negali daly-

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

posveTisnu

United Ama- 
Association, 

rungtynes ir 
Ir šiuo metu

37-8 šiuo metu. A. Kitas pasta 
tė rekordą pavienio asmens: iš _
6 rungtynių yra įmušęs 21 įvar, vauti šių metų turnyruose, 
tį ir vienintelis „Vyties“ žai
dėjas, kuris atstovauja Pietų 
Australiją.

„Vyties“ žymesni šulai J. 
Sadauskas — kapitonas, A. Ki 
tas, R. Sidabras, B. Langevi- 
čius, M. Čiplys, V. Armonas, 
kurie nenuilstamai gina klubo 
spalvas ir kelia jo vardą.

„Vyties” rezervas ir jauniai 
turi kietesnę duoną, bet neatsi 
lieka nuo 1 komandos.
Futbolas Vytis-Thebarton 6-1.

1953. VI. 6 d. įvykusios S. 
A. Railways — Vytis rungty
nės pasibaigė 2 :4.

13. 6. 53. Abi komandos pra 
deda gana kietai. Vyties Lan 
gevičius pradeda bartis ne tik 
su žaidėjais, bet net ir su žiū
rovais.

Vytis sukombinuoja pirmą 
įvartį. Nepraslenka nei pora 
minučių, kai Sabaliauskas pa
suoja Kitui ir jis kerta antrą 
įvartį. Priešas gauna baudą, 
o Kitas išnaudoja. A. Kitas ap 
vedęs kelis žaidėjus, šauna iš 
16 metrų, ir jau 4—0. Vyties 
naudai penktasis įvartis krin
ta iš Sabaliausko.

Besibaigiant pirmam kėli
niui, priešas žiauriai puola 
mūsų vartininką, pastumia, bet 
teisėjas „nepamato“, kai mūsų 
vartininkas paleidžia kamuolį į 
Thebartono žaidėjo veidą —r

PRANO MIKULIČIAUS LAI 
MĖJIMAS AUSTRALIJOJE

Sydnėjaus bokso stadione 
9000 žiūrovų, kurių tarpe bu
vo ir keli šimtai lietuvių, ste
bėjo lietuvio Prano Mikuli- 
čiaus, Australijoje vadinamo 
Pran Mikus, pusiau vidutinio 
svorio boksininko, Viktorijos 
valstijos meisterio, kovą su 
Australijos to paties svorio 
meisteriu George Kapeen.

Pirmuosius šešis ratus mū
sų tautietis kovojo be ryškes
nio charakterio, tačiau jau aš
tuntame rate perėjo į jam bū
dingą. taktiką — prispausti 
priešą prie virvių ir žlugdyti 
jį trumpais kietais smūgiais. 
Devintame rate jis šią taktiką 
dar labjau suaktyvino, o dešim 
tame rate tuo būdu jis pasiekė 
efektingą laimėjimą.

Maždaug po trijų mėnesių 
mūsų Pranas Mikuličius susi
tiks su tuo pačiu Kapeen. To
mis rungtynėmis oficialiai bus 
sprendžiamas pusiau vidutinio 
svorio Australijos meisterio 
vardo laimėjimas.

Veda sktn. inž. J. Bulota
NAUJI SKAUTŲ VADOVŲ 

ADRESAI.
Vyriausiojo Skautininko 

Krivūlė praneša, apie L.’ S. B. 
Vadijos narių adresų pasikei
timus. Brolijos vyriausias 
laužavedys sktn. Vilius Bra
žėnas dabar pasiekiamas ad
resu: 41 Hanrahan St., Stam 
ford, Conn. O Brolijos Spau 
dos ir Informacijos Skyriaus 
vedėjo adresas: sktn. Česlo
vas Senkevičius, 17 Lumber
vale Ave., Toronto, Ont., Ca 
nada.

Taip pat persikėlė Bostono 
vietininko sktn. Liudo J. Kon 
čiaus adresas. Jis išsikėlė iš 
So. Bostono į — 343 So. Hun 
tington Ave., Apt. 8, Jamai
ca Plain 30, Mass.
SKAUTŲ POBŪVIS NEW 

YORKE.
Gegužės mėn. pradžioje 

New Yorko skautų vyčių pa
stangomis Angelų Karalienės 
parapijos salėje buvo sureng
tas nuotaikingas pobūvis. Da 
lyvavo arti pusšimčio vyresn. 
skautų bei skaučių ir skautų 
bičiulių. Kalbėjo Lietuvos 
skautų Pirmūnas vyresn.

sktn. Petras Jurgėla, sktn. jū 
rų kapitonas P. Labanauskas 
ir Lietuvos šaulių įkūrėjo dūk 
tė p. Tercijonienė. Kalbose 
priminti Lietuvos atsikūrimo 
laikai po I-jo pas. karo ir duo 
tos paskatinančios mintys 
šviesesniai jos ateičiai. Pobū
vį vedė skautų vietininkas 
sktn. A. Samušis.

PROF. V. BIRŽIŠKOS 
PASKAITA SKAUTAMS
A. S. S. Čikagos skyriaus 

prašomas, prof. Viktoras Bir
žiška Lietuvių 
skaitė
liams bei svečiams paskaitą 
tema — „Matematika ir gy
venimas“.

Jūrų skautas Alfonsas 
Snarskis, Čikagos jūrų sk. 
Kpt. M. Kukučio laivo narys, 
kovo 19 d. išvyko atlikti ka
rinę prievolę JAV kariuome-

Auditorijoje
skautams, jų bičiu-

nėję.
Kpt. įj. Kukučio laivo jū

rų skautai lanko' skęstančių
jų gelbėjimo kursus, kuriuos 
surengė Čikagos JAV Raudo
nasis Kryžius vietos jūrų 
skautams. Kursai truks 2 m. 
Be naudingos specialybės mū 
su jūrų skautai galės vasarą 
gauti „life guard” — skęs
tančiųjų gelbėtojų pareigas 
Michigano ež. maudyklėse.

Kpt. M. Kukučio laivo jū
rų skautams dar trūksta lėšų 
tinkamam klaukiojimo pasta
tui įsigyti. Gerieji bičiuliai 
kviečiami juos paremti auko
mis, kurias reik siųsti laivo 
vadui vyr. valt. A. Levanui, 
3236 So., Chicago 9, Ill.
NAUJAS SKAUTŲ VADEI 

VA AUSTRALIJOJE.
Vyr. Skautininkas Krivū

lėje praneša, kad Australi
jos Rajono Vadeiva sktn. Vyt. 
Neverauskas, jo paties pra
šymu atleistas iš šių pareigų 
nuo š. m. balandžio 23 d. Jam 
reiškiama padėka už nudirb 
tą darbą. Naujuoju to rajo
no Vadeiva yra paskirtas 
pasktn. Juozas Makulis, gyv. 
— 28 Glenlyon Rd., Bruns
wick — Melbourne, Vic., Aus 
tralia.

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.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS i
408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que. TR 4321 |

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. §

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

3420 Drummond, Montreai,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS

B L O K S Ų — BRIKSŲ — PLYTELIŲ
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

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

kybės, kainos prieinamos.
STASĖ VENCKIENĖ

6702 Des Erables, Montreal (kampas St. Zotique).

5SS3

VICTORIA CLEANERS & DYERS Co.
EXPERT CLEANING S DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

• AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

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

SAVININKAI BROLIAI B RASTAUSKAI

TR.
Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

Savininkas
MYKOLAS GUOBYS

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

Tel. 4-5074.
(35 mylios nuo Montrealio)

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.

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

*

CROSLEY
RADIO ir TELEVIZIJA

There is a 
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

tnEXTERIOR USE!
C. C. M. DVIRAČIAI

*

SEMI-GLOSS 
^GLOSS^ 

FINISHES

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI!

Mann & Martel
REALTORS

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

S 1.500 įmokėti, $ 9.000 St. 
Clair-Oakwood. Giriasi būk 
tai 6 k., atskiras, garažas. Iš 
tiesų net pačiame .Garliavos 
užkampy tokio laužo nerasi. 
Kam įdomu — prie progos 
galėčiau parodyti.

$ 3.000 įmokėti, $ 13.800. Con 
cord-Bloor W., 7 k., mūri
nis, dideli, nepereinami k., 
garažas. Moderniai deko
ruotas.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

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

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

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

H JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI L".'.MUS, FALMAS, GAZOLINO
H
H STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI
| PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVĄ-

$ 3.000 įmokėti, $ 17.500. St. 
Clarens — Bloor W., 8 k., 
atskiras mūrinis, nepereina
mi k., dvigubas garažas. Sko
lų nėra.

$ 3.000 įmokėti, $ 10.500. Blo 
or W. - Indien Rd., 6 k., ats 
kiras, mūrinis, garažas. Pra 

šo daugiau, bet už tek ga
vus — apsimokėtų.

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

TEISININKAS —

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

$ 5.000 įmokėti, $ 18.500. High 
Park, 10 k., atskiras moder
nus dviejų augštų namas, 
vandeniu ir alyva šildomas, 
2 virtuvės, viena labai mo- 

. .derni; kvadratinis planas, pa 
togus nuomoti-nereiks bartis 
su gyventojais. Vieta gara
žui.

$ 3.000 įmokėti, $ 11.000. Blo
or W. - Parkside Dr., 6 
garažas, jaukus. Patogus 
rintiems „prasimušti“.

k., 
no

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto VIEŠA PADĖKA.

$ 5.000 įmokėti, $ 15.000. 
Landsdowne-Bloor W., 8 k., 
atskiras, mūrinis, neper, k., 
garažas, kiemas. Alyvos šil- 
mas.

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 pa
dės išsirinkti. Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba 
TELEF.: įstaigos OL. 2354 Namų KE 5843

PARDUODAMI NAMAI
Visose miesto dalyse 
Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokėjimū 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.

Baltų Federacijos Kanadoje 
vardu širdingai dėkojame ger 
biamam mūsų dirigentui p. 
Stasiui Gailevičiui ir choro da 
lyviams, taip gražiai prisidėju 
siems prie birželio m. 14 d. 
minėjimo, kuris lietuviško, kaip 
ir kaimyninių valstybių chorų 
dėka, praėjo taip nepaprastai 
gražiai ir iškilmingai.
Mes giliai įvertiname diedlį 

darbą ir pasiaukojimą pono 
Gailevičiaus ir visų choro da
lyvių. Kaip tik mūsų choras 
parodė savo augštai menišką 
sugebėjimą ir gražiai pritaikin 
tą programą šitam iškilmingam

aktui. Tai pripažino net mūsų 
kaimynai estai ir latviai pasi
kalbėjimuose.

Mes taip pat širdingai dėko 
jame mūsų skautams ir skau
tėms, kurie savo 
organizuotumu žymiai prisidė 
jo prie šito akto iškilmingumo.

Galiausiai dėkojame ir visai 
lietuviškai visuomenei, kuri šį 
kartą taip gausiai dalyvavo mi 
nėjime, tuo parodydama, kad

ji dar neužmiršo bums padary
tų žaizdų ir kartu parodė daly
vaujančiam Kanados federali
nės valdžios ministeriui ponui 
Harris, ir gausingai dalyvavu
siai anglų publikai, kad čia tu
rima reikalo su politiškai pri
brendusiomis tautomis.

Niekuomet birželio m. 14 d. 
minėjime neskambėjo mūsų 
.himnas: „Lietuva Tėvynė mū- 

drausme ir sll“ taip galingai kaip šį kartą.

Laitu Federacijos Valdyba 
Ydetuvių Skyrius.

Martynas Anysas, Emilija 
Jurkevičienė, Arturas 

Paulai tis.

D r.

S61-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, 
„CLARE’S BEAU

Atkelta iš 2 puslapio.

tas ir šokiams orkestras. Pla
čiau šio Nr. skelbime.

UŽBAIGIANT MOKSLO 
METUS

šeštadienio mokyklos mokiniai 
birželio 6 d. suvaidino hamilto 
nietės Z. Šukienės 2-jų veiks
mų vaizdelį „Joninių naktis“. 
Vaidino: Miško karalaitę — 
L. Virbickaitė, nykštuką — 
Breicmanas, Karalaitės rašti
ninkę — A. Gurgždytė, mešką
— Zadurskis, kiškį — S. Mar 
tinkiūtė, vanagą — J. Firavi- 
čius, raganą — Eidukaitytė, 
Algį — Kvedaras, Rimą — J. 
Zadurskis, Vaidylą ir Perkūną
— V. Kvedaras ir A. Laugalys 
(iš „Aukuro“).

Be to, vaidilučių roles atliko: 
A. Meškauskaitė, N. Lataus
kaitė, E. Latauskaitė, D. Pruns 
kytė, J. Naujokaitytė, M. Nau

jokaitytė ir G. Bakaitytė, o gė 
les — M. Pusdešrytė, V. Sta- 
niutė, G. Latauskaitė, L. Ba
kaitytė, A. Eismontaitė. D. 
Paulaitytė, L. Mačiulaitytė, D. 
Chromausakitė.

Vaidinimas pavyko labai ge 
rai.
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Hamiltone, St. Paul's Church, 
Gore & Hughson gatvių kam
pe, birželio 28 d. naujai nusta
tytu laiku —- 1 vai. po pietų.

Dr. M. Kavolis.. . 
RUDENS SEZONO 

PARENGIMAMS 
bendruomenės valdyba išnuo
mavo spalio mėn. 17 d. Royal 
Connaught Hotel salę, o T. 
Fondo Hamiltono skyrius tą 
pačią salę — spalio 31 d. ha- 
miltoniečių mėgiamai salei — 
St. Michael yra atimtas leidi
mas. Kbr.

I
D Ė M E S I O !

Visuomenės patogumui High Parko rajone naujai ati
daryta valymo, prosinimo įmonė.

ATLANTIC CLENERS DYERS & PRESSERS.

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

Skambinti: MU 2263 
2763 DUNDAS W. TORONTO, 

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

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

(sparnai, durys, priekis, rėmai). 
Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.

Darbas garantuotas.
561—567 KEELE Str. Biuro telef.
vienas blokas į pietus " JU 4773
nuo St. Ciair Namų CE 1-3444
TORONTO, Ont.

P A R L O R“ 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa - 

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

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

KE 1118

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 
mumis — mielai Jums patarnausimi

g LO 2710
| AU

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto, 

pirkdami ar parduodami nar.iiis past tarkit su mumis,
S mielai jums patarnausimi

įas ri: imi irinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE

PIRKIMO PARDAVIMO
NUOSAVYBIŲ

ĮSTAIGOJE

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.Pacevicius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto zTelef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 |

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

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

DANUTĖ STRAZDATTĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

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, vandens apšildymo kros

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

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. JUOZAPAITIS

i n g i 
I g

John J.ELL1S,
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 
FIRMA ĮSIGIJO GERĄ VARDA TORONTO VISUO
MENĖJE. PAS MUS DIRBA VIRŠ 80 ĮVAIRIŲ 
TAUTŲ AGENTŲ. KASDIEN GAUNAME APIE 60 
NAMŲ PARDAVIMUI. TODĖL, JEIGU TAMSTA 
JIEŠKOSI NAMO, BIZNIO, SKLYPO ir t. t., ATSI
MINK IR SAVO PRIETELIUI PATARK, KAD, VI
SUOSE PIRKIMO - PARDAVIMO — PASKOLŲ 
GAVIMO REIKALUOSE TAMSTOMS MIELAI PA

TARS IR PATARNAUS

P.LEONAS
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.

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

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

TeL LL 9626. « 

Pirkdami ar parduo
dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus 
įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

A. Kirsonis V. Merkis B. Sergantis
Telef. KE 9272 ir KE 0415 g

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)—TORONTO, 8 
n

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

::
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont. r:

F. N. Prebblė i
REAL ESTATE H

1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO I
JEI PAGEIDAUJATE.PIRKTI AR PARDUOTI NUO 2 
SAVYBES: HOTELIUS, BIZNIUS, NAMUSj FAR- H 
MAS, PRAŠOME KRTIPTIS PAS LIETUVĮ

PARDAVĖJĄ: ' '

J.Ruk ą 1
BIURO TELEF. ... i:

OL 7193 j

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

' 430 DUNDAS Str. West Toronto.

Priimamos vai.: nuo 1—4 
laiku pagal susitarimą.

-8 vai. p. p. Kitu 
Telef. EM 6-5798.

I „I.
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Trečioji Metinė Tautos Fondo Gegužine Hamiltone!
PETRINIŲ IŠVAKARĖSE BIRŽELIO 28 DIENĄ KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS Į DIDŽIAUSIĄ IR LINKSMIAUSIĄ

AUTOBUSAI Iš TORONTO EIS 13 VAL. NUO LIETU
VIŲ BAŽNYČIOS, 941 DUNDAS St. W.
AUTOBUSAI IŠ HAMILTONO EIS 13 VAL. IR 15 VAL. pome™ a .-.vv , -v °— '"—r —y — r-
NUO LIETUVIŲ BAŽNYČIOS, 58 DUNDURN ST. N. KURI IVYKS BRIDGEMAN S ŪKY (kur ir praeitais metais) vus 4-rias mylias, — gegužinės vieta.

NEPRALEISKIME PROGOS PASIDŽIAUGTI NATŪRALIU GROŽIU VYLIOJANČIA GAMTA IR SUSITIKTI SU SENAIS PRIETELIAIS!
NEPAMIRŠKIME, KAD TF GEGUŽINĖS PRAEITY TURĖDAVO DAUGIAUSIA SVEČIŲ IR TAUTIEČIŲ LABJAUSIAI MĖGIAMOS!

LEISKIM MŪSŲ DOLERIUI DVIGUBAI VEIKTI: JIS SUTEIKS MUMS ŠIOJE GEGUŽINĖJE JAUKIAI MALONŲ POILSĮ IR TUO PAČIU MŪSŲ GYVYBINIUS
TAUTINIUS REIKALUS PAREMS!

Pastaba: Vykstantiems lengvom mašinom iš Hamiltono 
važiuoti Toronto kryptimi 5-tu keliu ir maždaug už 12 my 

lių, skaitant nuo York ir Dundurn gatvių kryžkelės, pasukti į 
kairę „Boy scouts Camp“ rodykle pažymėtu keliu. Pavažia

GROS NUOTAIKINGAS BENNY FERRI ORKESTRAS, JO MUZIKĄ PERDUOS SKAMBUS MIKROFONAS!
VEIKS ĮVAIRUS BUFETAS! LAUKIAME VISŲ, VISŲ!!! PRADŽIA 3 V. V. TF A-BĖS KANADOJE HAMILTONO SK.

MO^T’lREAL
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

CANADAIR GAVO 
UŽSAKYMŲ

Amerikiečiams atšaukus šim 
to milionų dol. lėktuvų užsaky 
mą, buvo pradėti atleidinėti iš 
darbo darbininkai. Bet netru
kus po to, D. Britanija prisiun 
tė dviejų šimtų milionų dole
rių užsakymą, todėl, kai tiktai 
bus užbaigti tiems darbams pa- 
sruošimai, Canadair vėl grą
žins į darbą atleistuosius ir, 
galimas dalykas, galės priimti 
ir naujų darbininkų.

GRAŽI TRADICIJA
Jau kelinti metai iš eilės jau 

nieji pp. Fyleriai-Ženkai, savo 
tėveliui pagerbti ir jam padary 
ti malonumą, vis atvyksta į N 
L redakciją nupirkti Tėvo Die 
nai lietuviškų knygų. Ir šie
met jie nupirko kelias knygas. 
Taip saugoma ši graži šeimos 
tradicija.

Hamiltonietis p. J. Stungevi 
čius ne tiktai pats atnaujino sa 
vo NL prenumeratą, bet NL 
užsiprenumeravo ir p. Ignui 
Stungevičiui į Čikagą. 
VERDUNAS BIRŽELIO 21

D. TURĖJO EISENAS 
per miestą, kuriose dalyvavo 
orkestrai, chorai, šokėjų bei 
žaidėjų grupės, buvo vežami se 
nųjų Verdūno kūrimosi laikų 
vaizdai — tarybos posėdis, ma 
ketai pastatų, užgrimuoti anuo 
metiniais veikėjais asmens plat 
formose ir tt. Daugybė žmo
nių stebėjo tas eisenas.
VIENI ĮSIGIJO, KITI STA

TOSI NAMUS.
P. Adamonis ir p. Drešeris 

nusipirko kiekvienas atskirus 
namus.

Vilasaliečiai pp. Leknickai 
statosi 10 Avė naujus namus, 
o p. Dikaitis kitoje Ville Lasai 
le daly, prie tilto statosi sau 
namus. Statyba vyksta spar
čiai.

TIKRINA GYDYTOJĄ
Tam tikri _ 

vieną žinomą gydytoją, kodėl 
jis skelbiasi „Liaudies Balse“.

organai tikrino

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Rosemounte. Teirautis telefo

nu: RA 26134.

PARDUODAMAS mažai nau
dotas miegamas setas ir vaiko 
lovutė iki 2 metų. Teirautis te 

lefonu RA 2-9089.
REIKALINGA jauna mokyk
los mergaitė (ar dvi draugės) 
praleisti vasarą kaime pade
dant prie smulkių namų ruo
šos darbų motinai. Šioje šei

moje nėra mažų vaikų.
A Teirautis tel. AT 3859.

PARDUODAMA 
krautuvė - grosernia su leidimu 

alui.
1 '' ■ 1730 Frontenac St., 

Tel. HO 0085

VESTUVĖS, GRUPĖS, 

PORTRETAI 
Namuose ir studijoje.

72 St. CATHERINE E., 
Montreal, HA 0491.

EVANGELIKŲ JAUNIMAS 
IŠKYLAUJA.

Mūsų geraširdžių lietuvių, 
turinčių susisiekimo priemo
nes, pasišventimu, Montrealio 
ev. jaunimas turėjo progos or
ganizuotai praleisti dieną gam 
toje. Be dainų, turėjo ir kitų 
pramogų. Adatos vėrimo var
žybose pirmą vietą laimėjo L. 
Jurkšaitytė. Lenktynėse strik 
sint ant kojų, iš mergaičių pir
mos dvi atbėgo L. Šulmistrai- 
tė ir A. Šimkutė, iš vyrų pir
masis buvo A. Bajoras. Visi 
laimėjusieji buvo apdovanoti. 
Jau tik vėlai vakare, visi, vil
damiesi, kad ir daugiau tokių 
iškylų bus surengta, sugrįžo į 
namus. Dalyvavusi.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Birželio 20 d. Šv. Kazimie- i 

io bažnyčioje susituokė Juozas i 
Mozuraitis ir Domicėlė Skučai 
tė. Jaunųjų porą į šliubą ly- i 
dėjo 7 pamergių ir pajaunių i 
poros. Paskui p. Mozūraičio j 
tėvai iškėlė puikias vestuvių 
vaišes, kurių metu jaunieji gra 
žiai apdovanoti ir palydėti į 
ateitį geriausiais linkėjimais, i 
Vestuvių pobūvis tęsėsi ir sek : 
madienį, dar p. Mozūraičio ūky . 
je, už Montrealio miesto.

Tą pačią dieną ir toje pačio ' 
je bažnyčioje sutuokta kita po 
ra — Veronika Tamošiūnaitė ( 
ištekėjo už prancūzų tautybės , 
vyro. Vestuvėse dalyvavo per : 
200 asmenų. Vestuves buvo 
tikrai šaunios. ,
LKMD-JOS VAKARIENĖJE 
lankėsi apie 100 ašmenų. Buvo 1 
šokių programa. Kartūno suk
nelės premiją laimėjo p. Čipku 
vienė. Publika buvo neskūpi, 
todėl draugija turi pelno.

NELAIMĖS IR LIGOS
Albertas Šileris buvo nusi- : 

laužęs koją, gydėsi ligoninėje, 
o baigia namie. Auto katastro 
fojė susižeidė Juozas Kaušyla 
su žmona ir dulvele-

Antanas Vilimas jau pasvei
ko ir pradėjo dirbti.

Antanas Bulokas buvo susi
žeidęs ranką, bet jau pasveiko. 
Serga Jonė Kušleikienė ir Ka 
zys Radeckas.

PRIEŠRINKIMINĖS 
KOVOS

veiksmams prasidėjus, Progre 
syviųjų konservatyvų partijos 
atstovai buvo susitikę su tauti 
nių grupių atstovais — lietu
viais, lenkais, estais, vengrais

GAMYBINIŲ SĄJUNGŲ 
FEDERACIJA 

veikianti prie Kanados Darbo 
Kongreso (CIO) turėjo savo 
susirinkimą, kuriame svarstė 
aktualiuosius klausimus, kurių 
tarpe buvo ir Kanados seimo 
rinkimų klausimas. Susirinki
mas, kuriame dalyvavo 145 na
riai, atstovaują per 30 tūkstan 
čių organizuotų darbininkų, 
nusistatė dalyvauti politikoje 
ir priėmė rezoliuciją, kad poli
cija, kuriai pavedama žiūrėti 
tvarkos streikų metu, kad bū
tų nešališka ir lygiai žiūrėtų 
darbininkų, kaip ir darbdavių 
reikalų saugojimo. Ligšiol, re 
zoliucijoje sakoma, policija vis 
palaikė darbdavių pusę.

MOKYTOJŲ SĄJUNGĄ 
LAIMĖJO BYLĄ

Pernai katalikų mokytojų 
sąjunga Montrealy, kovodama

Jonų Vakarienė
įvyksta šį šešttadienį, birželio 27 d., 7 vai. vakaro. 
Įžanga 1 dol.

1

Dr.E.Andrukaitis

BEVEIK KARŲ 
LENKTYNĖS

Daugelis lietuvių šį pavasa
rį tai įsigijo, tai senus pakeitė 
naujais. Pirmasis tas varžyti
nes“ pradėjo p. Bakanavičius, 
iškeitęs senąjį karą į naują. 
Paskui pp. Salalos nusipirko 
naują karą. Čia pat sekė pp. 
Vilimai, kurie įsigijo taip pat 
modernų karą, o šią savaitę pui 
kų karą įsigijo ir p. Petras Ra- 
žanas. Senus vežimus nutarė 
pakeisti ir pakeitė pp. Staniu- 
liai, pp. Petroniai ir pp. Mačio 
niai. Dabar tiktai žvalgosi, ku 
rio prašmatnesnis. . . Daugu
mas ir buvusių „dipukų“ jau 
susikombinavo ir jau važinėja 
si savo auto net ir į „kontri- 
jas“. . . P. Kandižauskas, kaip 
mūsų kaimynas, kai negalime 
gauti taxi laikraščio nuvežti į 
paštą, mielai patalkina. Ačiū.

LANKĖSI NL 
REDAKCIJOJE

Iš Geraldtono Montrealy ir 
NL redakcijoje lankėsi pp. Ka 
šinskai, kurie atostogas leidžia 
važinėdamiesi savo auto per 
Kanadą. Iš Čiktgos lankėsi, at 
vykusios savo mašina, 3 šeimos
— Juozas Songaila, Petras Po
cius su šeima ir Jonas Pulei- 
kis su šeima. P. Songaila ir p. 
Puleikis užsiprenumeravo „N. 
L.“, nes pavieniais numeriais 
Čikogoje pirktis esą nepatogu.

Monteraly iš Toronto lan
kėsi J. Raštys, o iš Amerikos 
p. Šukytė, kuri čia vieši pas 
gimines, pp. Vizgirdas.

BAIGĖ AUGŠTESNIĄJĄ 
MOKYKLĄ

D’Arcy MeGee augštesniąją 
mokyklą (high school) šiemet 
baigė lietuviai — V. R. Paukš
tasis, p. Popieraitis ir p. Kli
mavičiūtė. Paukštaitis studi
juos inžineriją, p. Popieraitis
— mediciną. Be to, V. Paukš
taitis iš gimnazijos gavo pasky 
rimą į kadetų vasarinę stovyk 
lą Albertoje, kur išvyksta lie
pos 5 d. ir išbus ten apie 2 mė
nesius.
VAIDINIME PER RADIJĄ 
Montrealio radijo stotis perda 
vė Etrange vaidinimą, kuriame 
pavaizduotas vietinės prancū
zės ir lietuvio ateivio santykis. 
Apie lietuvius gražiai atsiliep
ta. Vaidinimas buvo labai įdo
mus.
PASKAITOS APIE RUSIJOS 

PAVERGTAS TAUTAS 
Montrealio CJAD radijaus 

stotis 9—10 vai. vakaro duoda 
paskaitas apie tautas atsidūru
sias už geležinės uždangos.

^nr^r iŠ
« komisija (Labor Reliations Bo 
Iard) jau buvo atėmusi sąjun

gos teises. Mokytojai tačiau 
nenusileido ir kreipėsi į Augš- 
čiausį teismą Ottawoje. Da
bar tas teismas Komisijos pa- 

_ . tvarkymus pakeitė ir mokyto-

| 956 Sherbrooke E.
i Tel. CH. 7236

sąjungai grąžino teises.

ĮSIDĖMĖTINAS 
PAVYZDYS

Kanados pilietybės turėji
mas yra būtina sąlyga priimant 
pilnateisiu nariu į Advokatų 
kolegiją. Birželio 16 d. Toron 
to Apygardos teismo viešame 
posėdyje teisininkas Jonas Juš 
kaitis prisiekė ištikimybe jos 
Didenybei Karalienei Elzbietai 
II ir jam buvo įteikti Kanados 
pilietybės dokumentai su viso 
mis su tuo susijusiomis teisė
mis ir pareigomis.

Ta proga vertėtų atkreipti 
dėmesys į vieną reiškinį.. Tei
sininkas Juškaitis yra vienas iš 
tų mūsų tautiečių, kuris kas
dien profesiniais reikalais susi 
tinka su dideliu skaičiumi ang 
lų-kanadiečių. Jiems nėra leng 
va ištarti ir atsiminti lietuviš
kas Juš kaičio vardas bei pa
vardė. Todėl jam buvo pasiūly 
ta pilietybės suteikimo proga 
pavardę sutrumpinti ir suang- 
linti. Bet Juškaitis griežtai at 
siakė keisti nors ir vieną raidę 
tėvų jam suteikto vardo ar pa
vardės. Tai įsidėmėtinas ir sek 
tinas pavyzdys. Mūsų dauge
lis spaudimo neišleiko ir prade 
da žaloti savo pavardes. O 
taip neturėtų būti. Nesvarbu, 
kur gyvensi ir kokią pilietybę 
gausi, bet tautybės .niekas ne
pakeis. Savo tautybe mums 
reikia didžiuotis, nes esame 
garbingos tautos ainiai.

Jonas Juškaitis yra kilęs iš 
Prūsų Lietuvos. Okupavus 
1939 m. Klaipėdos Kraštą, jis 
buvo nacių politiniais sumeti
mais be teismo įmestas į kalė
jimą. Vėliau jį paleidus, jis 
pasitraukė į Didžiąją Lietuvą.

J. D. K.

JAV PREZIDENTAS DRĄ...
Atkelta iš 1 psl. 

kos valdžios pareigūnams.
Susirinkimas plojimais pa

gerbė atsilankiusius kit. paverg 
tų tautų atstovus: buv, mįn. 
pirm. Mikolaiczyk (lenkas), 
dr. Dimitroff (bulgaras), dr. 
Machek (jugoslavas) ir ukrai 
niečių atstovą. Susirinkime 
skaitlingai dalyvavo be nauja
kurių ir senų Amerikos lietu
vių. Nedidelė, bet graži salė 
buvo pilna žmonių.

Baltų Komitetan, be pirm, 
dr. J. M. Bachuluš, įeina dar 
lietuviai: prof. dr. D. Krivic
kas (ižd.) ir Balys Paramskas 
(narys).

— Pernai JAV turistai, ku 
rių buvo išvykęs milįonas, už
sieniuose išleido apie pusantro 
miliardo dolerių.

— Kinijos Junan provinci
joje prasidėjo sukilimas prieš 
sovietinį režimą.

„KANADOS LIETUVIAI“.
Tąsa iš praeito numerio, 

niausiais čia gyvenančiais tau
tiečiais, susipažinti su įvairia 
archyvine medžiaga, apimti ir 
pavaizduoti platų ir išsišakoju 
sį dabarties mūsų gyvenimą— 
vienu žodžiu jo laukia didelis 
darbas. Todėl Krašto Valdyba 
mano, kad ir atlyginimas ture 
tų būti apie 1000 dol.

Juo greičiau bus 
tam tikslui lėšos, juo 
prasidės pats darbas, 
aukos 1000 dol. šiam 
parašyti, tas skaitysis šitos kny 
gos mecenatas. Galėtų būti ir 
keli mecenatai, sakysim 5-ki, 
sumetę po 200 dol., arba 10 
po 100 dol. Prisimenam, kai 
keli Venecuelos lietuviai sūdė 
jo lėšų literatūros premijai su 
daryti. Argi neatsiras mūsų tar 
pe kelių asmenų, kurie suauko 
tų 1000 dol. „Kanados Lietu
viams“ parašyti?

Gal atsiras apylinkė, kuri 
energingos valdybos vadovau
jama, įamžins savo vardą kaip 
„Kanados Lietuviai“ mecena
tė. Galimybių yra visokių, tik 
reikia sukrusti ir bendromis jė 
gomi šitą taip reikalingą veika 
lą sukurti. Krašto Valdyba 
lauks nekantriai kaip iš pavie
nių asmenų, taip iš organizuo
tos visuomenės šitame darbe pi 
niginės paramos ir naudingų 
sugestijų.

Šiuo reikalu prašoma kreip
tis į KLB Kr. Valdybą, 235 
Ossington, Toronto.

KLB Krašto Valdyba.

surastos 
greičiau 
Kas pa- 
leidiniui

NAUJOS PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

« įvyko sekmadienį „Parkdale“ 
kino salėj, kur laikinai vyksta 
pamaldos. Dalyvavo apie 350 

. žmonių. Klebonas Tėvas B. 
t Grauslys pranešė, kad teks iš- 
, rinkti tik Bažnyčios Statymo 
! Komitetą. Jis trumpai prane- 
. šė, kad įsteigus naują~ parapi-
• ją, reikia turėti bažnyčią. Kar- 
. dinolas pageidavo, kad iki Ka- 
i ledų būtų pastatytas rūsys, 
; kur galėtų būti pamaldos. Baž 
, nyčia numatyta statyti 500— 
. 600 sėdimų vietų. Komitetan

išrinkti: Simonavičius, Barškė- 
i tis, Dargis, Dirvinis, Narbutas, 
. Tamulionis ir Valius. Atsaky- 
: damas į paklausimus, klebonas 

praneša, kad jau esą parinkti 
2 sklypai.

Į klausimą, iš kur numato
ma gauti bažnyčiai statyti lė
šas, klebonas atsako, kad apie 
tai dar negalvojąs, bet jis ne
abejoja, kad Toronto liet, ko
lonija yra didelė ir lėšos atsi
ras. Iš kardinolo jis lėšų ne
prašys. Bažnyčią stato pran
ciškonai, o jie atvažiavę čia su 
kiauromis kišenėmis, lėšas tu
rės sukelti patys parapijiečiai. 
Pirmos nerealūs projektai, 
kai buvo išmesta 1500 dol. su
aukotų pinigų nereikalingiems 
planams ruošti. L.
LIETUVIAI IMPORTER1AI

Birželio 1—12 dd. įvyko 6- 
toji tarptautinė prekybos ir 
pramonės paroda Toronte. 
Šioje parodoje pirmą kartą šau 
niai nasirodė ir viena lietuvių 
firma — Atlantic Export - Im 
port Co., turinti savo biurą ir 
prekybą Toronte, 1622 Bloor 
St. West. Minėta firma buvo 
išstačius! atstovaujamų Euro
pos gamintojų - fabrikantų 
šias prekes: „Tippa Gossen“ 

l ir ,,Olympia" rašomąsias maši 
neles, „Badenia Peerless" ir 
„Hamann“ universalines skai
čiavimo mašinėles, Europos sto 
tims radijo priimtuvų „Koer- 

i ting" firmos, pirmos rūšies 
■ odos, gintarinių bei papuošali 
; nių išdirbinių, medicinos, odon
• tologijos instrumentų, kon- 
; strukcinių vaikams žaislų, 
i plastikinių naujovinių lėlių, ke 
: raminių (bavariškų) puodelių

su muzika, naujos gamybos vo 
! kiškų plunksnakočių, automati 
i nių spalvuotų paišelių, rėkiami 
. niu naujovių ir kitų prekių, 
i — J. D. K.

BUS IŠKILMINGOS 
VESTUVĖS.

Šį šeštadienį, birželio 27 d., 
Ival. dieną, Šv. Elenos baž

nyčioje bus Birutės Indrelytės 
ir Jono Linarto sutuoktuvės. 
Šliubo ir mišių metu op. sol. E. 
Kardelienė duos religinės mu
zikos koncertą. Vestuvės ruo
šiamos iškilmingos. Iš Čika
gos į jas atvyksta gera pp. Ind 
relių bičiulė p. Nora Gugienė 
ir daugiau svečių.

TORONTO SKAUTĖS 
STOVYKLAUJA!

Artinasi stovyklavimo lai
kas. Toronto „Šatrijos“ tunto 
vyresnio amžiaus skautės gy
vena priešstovykline karštlige. 
16 jų važiuoja į sąskrydį - ju
biliejinę stovyklą prie Niaga
ros, 20 savaitgaliui. Jaunes
niųjų būrys šiais metais glau
džiasi į KLB-nės Švietimo sky 
riaus organizuojamą vaikų sto 
vykią p. Narušio ūkyje.

Stovyklos neša džiaugsmą, 
bet drauge ir finansinius rū
pesčius. Čia į talką skautėms 
atėjo L. K. Moterų^ Bendruo
menės Toronto apylinkė pa
remdama tuntą pinigais ir tuo 
būdu įglino suteikti kelioms 
skautėms džiaugsmo - pasto- 
vyklauti gamtoje grypai lietu
viškoje aplinkoje.

K. L. M. B-nės Toronto Apy 
linkei, už jos seserišką paramą 
ir jaunimo reikalų atjautimą, 
skautės reiškia nuoširdžią skau 
tišką padėką.

A.

Skautė.
ATVYKUS IŠ 

VENEZUELOS
Šerkšnys su šeima įsikūrė

Toronte. Jis bandė čia jieško- 
ti darbo, bet jo neradęs, nusi 
pirko maisto krautuvę Dundas 
-Clawford g. kampe (prieš til
tą) ir ateinančią savaitę ją ati
darys. Prašomi visi lietuviai 
neaplenkti šios lietuviškos įmo 
nės. L.

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

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- g 
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- Įj 
bės, paskolų parūpinimo, cyilinės metrikacijos ir kiti X 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- jĮ 
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- g 
pos informacijos.—Lietuvit interesus gina prityrę spe- į 
cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose ';

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. T

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

H

— Berlyno demonstrantai 
nuo Brandenburgo vartų nu
plėšė raudoną vėliavą ir sude
gina. 4

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 I MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE 

OBLIGACIJOS.
ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 

PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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