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Braška visa sovietija
MASKVOJE LIKVIDUOTAS TREČIAS VALDOMOSIOS VIRŠŪNĖLĖS NARYS — 
VICE PREMJERAS BERIJA. — VENGRIJOJ LIKVIDUOTAS PREMJERAS RA- 
KOŠI — TRYS DIDIEJI WASHINGTONE SUTARIA. — MASKVA ATIMA IŠ

Praėjusių dviejų savaičių bė 
gy tarptautinėje politikoje pa
sireiškė didžiulių įvykių.

Nors ir lauktas ir neišvengia 
mas, bet vis dėlto „pritrenkian 
tis“ įvykis yra vieno didžiųjų 
sovietinių budelių
BĖRUOS LIKVIDAVIMAS.

Berija ilgus metus buvo Sta
lino akis, ausis ir dešinioji — 
pati kruviniausioji — ranka, 
skerdusi žmones be jokio žmo 
aiškumo. Milionai Rusijos ir 
kitų jos okupuotų kraštų žmo
nių Berijos egzekucija nete
ko gyvybes. Spėjama, kad ir 
Stalinas yra Berijos (drauge 
su Malenkovu) auka. Spėja
ma, kad Stalinas, bandydamas 
pasieti nuo istorijos kruvinuo 
sius savo darbus, kurių vyk
dytoju buvo Berija, sumanė 
iikviduoti ir Beriją, kaip vie
ną didžiausių liudininkų. Šis 
nelaukė savo pirmtakų — Jago 
uos ir Ježovo — likimo, ir ko
vo 5 d. Staliną nudobė. Bet... 
sovietuose, kur visa valdžia, lai 
kosi teroro priemonėmis, kur 
valdžios viršūnėse išsilaikoma 
tiktai žudant savo konkuren-
tus, — Berija neapskaičiąvo.
Jis Malenkova iškėlė, tikėda
masis jo dėkingumo, bet susi- mininkas Nagy, kraštą valdy- 
laukė to paties likimo, ųen, sianti ne partija, bet valdžia...
kur nėra laikomasi teisėtumo 
ir demokratijos principų, Kur 
viskas palaikoma smurtu i:: te 
toru, kito kelio nėra, kaip• tik 
tai smurtas, ir tas ištikim^au- 
sis sovietinis ir komunistinis 
sargas,

BERIJA APKALTINTAS 
IŠDAVIMU.

Įprastu trafaretu Berija'ap
kaltintas kaip „imperialistų 
agentas ir jų samdinys, tyčia 
trukdęs valdžios kolchozinę 
programą, vykdęs sabotažą, 
kurstęs tautų neapykantą, 
bandęs grąžinti Rusiją į kapi
talizmą ir esąs liaudies plie
kas“. Todėl pašalintas iš Ma- 
lenkovo, kaip premjero patėje 
jo pareigų, ir kompartijos, pa
dėtas į kalėjimą ir atiduotas 
teismui. . . Sic transit!,. .'.

Taigi, Malenkovas Beriją 
likvidavo.. Kažin kuris kurį, po 
to likviduos? Jų dabar, pręten 
duojančių smaugti Rusijos l;au 
dį, yra visa eilė: Molotovas, 
Malenkovas, Bulganinas, '7o- 
rošilovas ir tt?

Bet Rusijoje vidaues ske.’dy 
nės prasidėjo ir tai jau yravge 
rai. Gal dėl to susipras Clur- 
chillis, Lamelis ir kiti.

Įdomi smulkmena: JAV ąts 
tovas Maskvoje apie šiuos (vy 
kius pranešė jau prieš kejias 
dienas ir pats išvyko į Europos 
vakarus, kad greičiau galėtų 
pasiekti Vašingtoną, kai M<sk 
voje prasidės skerdynės, ifa- 
bar jis jau Vašingtone infor
muoja Eisenhowerj.

Lauksime daugiau M.ask/os 
įvykių, nes šituo pirmuoju pa- 
siskerdimu įvykiai nesiba.gs. 
Ten, kur nėra demokratijos, 
ten viskas daroma tiktai suvir
tu bei fizine jėga.

Ne be ryšio su šiais įvykiais 
vystosi įvykiai ir kitose sovie
tų valdomose srityse. B^id- 
rai imant,
BRAŠKA VISA SOVIETĮJA.

Komunistų valdomoje ryti- 
meje Vokietijoje žmonių suki
limas prieš diktatūrą nesibai
gia. Berlyne darbininkai ie- 
nurimsta dar ligšiol. Streikai 
tebesitęsia. Kadangi siautėja 
sovietinis teroras, tai laikcma 
si daugiau pasyvaus pasipneši 
nimo, todėl darbininkai cau- 

BERLYNO BADO DUONĄ, 
giausiai perėjo į „sėdėjimo 
streikus“.

Tačiau, kilęs Čekoslovakijo
je, darbo žmonių sukilimas per 
simetęs į rytinę Vokietiją, da
bar jau
SUKILIMAS PERSIMETĖ 

J LENKIJĄ.
Lenkijoje vyksta antikomu

nistinės bei antisovietinės de
monstracijos. Kaikur sugadin 
ti geležinkeliai. Lenkų polici
ja nešaudo į darbininkus. Ru
sai tam tikslui siunčia savo ka
riuomenę, bet ir joje yra drą
suolių, kurie atsisako šaudyti 
savo draugus darbininkus.

Sukilimų banga persimeta 
ir į Bulgariją bei Vengriją. 
Bandydama pastoti sukilimams 
kelią,

MASKVA DARO VALY-
MUS VENGRIJOJE.

Rakoši pašalintas ir vieton 
jo paskirtas Nagy. Rakošy, ku 
ris Vengrijoje vykdė sovietinį 
smurtą, dabar pripažino vie
šai, kad viskas, kas buvo jo vai 
džios daryta, buvo daryta klai 
dingai. Be ko kita, jis pripa
žino, kad žemės ūkio kolektivi 
zacija buvo vykdoma prievar

ta. Dabar, pasakė naujas pir- 

Tokie pasisakymas yra priešin 
gi sovietinei komunistinei sant 
varkai, bet tai yra daroma, 
kad nuramintų žmones, kurie 
nepakeldami sovietinio smur
to, daro sukilimus. Bet ar už-
teks to? Yra daug duomenų, 
kad
SOVIETINĖ REVOLIUCIJA 

PLĖSIS.
Kartą prasidėjusi, ji augs ir 
sunku bus ją sulaikyti, nes žmo 
nėms jau trūkstą kantrybės.

KYLA didelės 
PAINIAVOS.

Ir vis dėl sovietų. Dėl sovieti
nės santvarkos rytinėje Vokie
tijoje kilo revoliucija, nes dar
bo žmonėms sumažinti už
darbiai ir jie palikti badauti. 
Dėl tos santvarkos vyksta mais 
to produktų trūkumas.

Amerika, norėdama padėti 
vokiečiams, siunčia 15 milio- 
nų dolerių vertės maisto nemo 
karnai, bet Maskva uždraudė 
Berlynui tą pagalbą priimti: ge 
riau tegul darbo žmonės mirš
ta badu, negu jie bus išgelbė
ti „buržuazijos“ pagalba. ..

Kilo konfliktas. Nors Mask 
va uždraudė priimti kviečius, 
ir kitą maistą, bet Amerika 
siunčia ir jieškos būdų, kaip tą 
maistą badaujantiems perduo
ti. . . Berlyne ir pasieniuose 
bus sandėliai, jo ir žmonės iš 
ten galės gauti,,.

KORĖJOJE DIDELĖS 
KOVOS,

į kurias kinai metė mases žmo
nių.

Bet pietų Koreeja nenori tai 
kytis. Ji galės ir viena kovoti, 
nes ir dabar 60 proc. fronto lai 
ko patys pietieečiai. Komu
nistai plečia kovas ir Indoki
nijoje ir Malajuose. . , Dėl tQ 
susirūpinę ir
VAŠINGTONE SUSIRINKĘ 

MINISTERIAI
JAV, DB ir Prancūzijos. Jie 
nutarė stipriau kovoti su smur 
tiniu komunizmu. Jie nepripa 
žins kom. Kinijos ir jai ruošia 
didesnę blokadą. Prancūzija 
pasižadėjo imtis stipresnių 
priemonių.

LIETUVIŠKI IR KITI 
REZISTENTAI

imasi priemonių prieš bandy

mus glostyti sovietus ir ryšium 
su Bermudų pasitarimais įteiks 
savo pareiškimų, bet apie tai 
sekančiame NL nr.

— Dipl. Šefas St. Lozorai
tis N. Lietuvos konsulu pasky 
rė Kolumbijos sostinėn Cara
cas, Stasį Sirutį.

— Liepos 24 dieną į Euro
pą išvyksta LLK pirm. V. Si
dzikauskas. Tuo reikalu se
kančiame „NL“ nr. skaitykite 
pasikalbėjimą su min. V. Sidzi 
kausku.

— Dulles pareiškė, kad pa
sirašius Korėjos paliaubas, bus 
rūpinamasi Korėjos sujungi
mu į vieną valstybę.

Min. St. Lozoraitis
aktualiais klausimais

PASIKALBĖJIMAS SU DIP LOMATU ŠEFU.
Lietuvos Diplomatijos Šefas 

min. Lozoraitis lankėsi Pary
žiuje ir maloniaie sutiko pasi 
dalinti su Jūsų korespondentu 
kai kuriomis savo mintimis ir 
nuomonėmis dėl paskutiniųjų 
tarptautinių politinių įvykių ir 
lietuviškųjų reikalų. Šias min 
tis pasikalbėjimo — interview 
formoje čia pateikiame.

Pradedame nuo pasikeitimų 
Maskvoje. Dėl jų p. ministe- 
ris pareiškia:

— Pastaruoju laiku dažnai 
kalbama apie naują Sovietų po 
litiką, naujus vėjus. Esmėje 
gi nieko nėra naujo tame ma
nevre, kurį Maskva daro po 
Stalino mirties. Ir Stalinui 
esant gyvam buvo jo ir sovie
tų vyriausybės pareiškimų 
apie tariamą galimumą sugy
venti Vakarų Pasauliui su So 
vietų valdoma ir engiama Že
mės dalimi.

Kaip ten bebūtų, neįvyko 
nieko, kas galėtų susilpninti 
mūsų įsitikinimą, kad Lietu
vos Nepriklausomybė bus at
statyta, ar kas galėtų sumažin
ti mūsų pasiryžimą tam tiks
lui visomis išgalėmis dirbti.

Priešingai, mūsų viltis stip
rina Jungtinių Amerikos Vals 
tybių politika, ypač tokia, kaip 
ji buvo suformuluota Preziden 
to Eizenhowerio ir Valstybės 
Sekretoriaus Dulles, tiek san
tykių su Sovietų Sąjunga, tiek 
bolševikų okupuotų kraštų lais 
vės atstatymo^lausimais,.

Tačiau Sovietų vykdomas 
manevras uždeda mums p’/e- 
volę suintensyvinti mūsų poli
tinį darbą, urisidėti prie sovie 
tų manevro demaskavimo, kel 
ti aikštėn Lietuvai padarytas 
ir daromas skriaudas, siekti, 
kad Lietuvos ir kitų valstybių 
Nepriklausomybės atstatymas, 
paliuosuojant jas nuo sovietų 
okupacijos, būtų padarytas 
praktiškos ir aktualios didžiųjų 
valstybių politikos objektu, ir 
kaip toks figūruotų jų eventua 
liuose pasikalbėjimuose su So 
vietų Sąjunga.

Šitaip ir vieningai, veikda
mi, mes ne tik atliksime savo 
pareigą Lietuvos atžvilgiu, bet 
taip pat patarnausime demok
ratijos konsolidavimui pasau
lyje. Iš tikrųjų, niekas negalė 
tų taip pakenkti demokratijos 
idėjai ir autoritetui, kaip tie 
jos atstovai, kurie rodytų ne
jautrumą likimui tų tautų, ku
rios tapo sovietų aukomis, ar 
darytų kompromisų, pažei
džiančių tų aukų teises ir inte
resus.
Kas joms svarbu, tai užtikri
nimas, kad ir jos galės naudo
tis demokratijos gėrybėmis,

Dar vienas budelis, 
L. Berija, 

priėjo liepto galą, o kiek to
kių Rusijoje komunistų buvo 

padaryta ir kiek dar bus?

būtent — nusikratyti svetima, 
bolševikų priespauda.

— Ką galėtumėte, Pone Mi 
nisteri, pasakyti dėl Kanados 
lietuvių spaudoje minėtų gali
mumų naujoms Lietuvos Pa
siuntinybėms užsienyje steig
ti ar senoms atstatyti?

— Žinios, kad Venecuelojc, 
Kolumbijoje, Kuboje ar Vo
kietijoje Lietuvos diplomati
nių atstovų nėra todėl, kad dip 
lomatiniai paskyrimai turi bū
ti daromi Vlikui susitarus su 
diplomatais — o tokio susitari
mo nepasiekiama — nėra tik
ros. Man nėra žinomas joks 
nuostatas, pagal kurį toks su
sitarimas būtų reikalingas ar 
praktikuojamas. Lygiu būdu 
Vlikas savo asmeninei sudėčiai 
tvarkyti nėra reikalingas ko
kio susitarimo su diplomatais. 
Diplomatinės tarnybos narių 
paskyrimas yra tos tarnybos 
dalykas, jie atliekami jos ribo
se, be kitos kurios organizaci
jos dalyvavimo. Tokia prak
tika yra nusistovėjusi nuo to 
laiko, kai Sovietams įsiveržus 
į Lietuvą netekome Užsienio 
reikalų Ministerijos. Jai keis
ti nėra priežasčių.

Šiaip jau verta priminti šia 
proga, jog Lietuvos interesų 
diplomatinis atstovavimas yra 
išimtinai Diplomatinės Tarny
bos dalykas. Žinoma, net ir 
normaliais laikais ar normalio
mis valstybinio gyvenimo ap
linkybėmis gali būti naudinga, 
kad pašaliniai užsienio tarny
bai žmonės užsiimtų diplomat! 
niais klausimais, įeitų į kon- 
aktą su svetimomis vyriausy
bėmis. Tačiau yra tvirta tai
syklė, ne tik formali, bet ir at 
sargumo taisyklė, kad tokie 
kontaktai atliekami susižino
jus su savo krašto diplomati
nėmis institucijomis. Todėl aš 
viliuos, kad kiekvienas Lietu
vos pilietis, kuris nori ir gali 
tinkamu būdu patarnauti Lie
tuvai tais klausimais, kurie lie
čia diplomatinę sritį, daro tai 
su atitinkamo Lietuvos atsto
vo, ar mano, kaip diplomatijos 
šefo, žinia.

Galimumai paskirti diploma 
tinius atstovus tuose kraštuo
se, kur jų nėra ir kur jie būtų 
naudingi, yra tyrinėjimai dip
lomatiniu keliu. Tai liečia 
pav. Venecuelą ir Kolumbiją. 
T ais klausimais aš esu kon
takte su eile svetimų ambasa
dų Romoje. Tačaiu kalbant 
apie tuos klausimus ne taip 
sau, bet preciziškai, tiksliai, jie 
ne visados yra tokioj šviesoj— 
optimistinėje padėtyje, kaip ga 
lėtų atrodyti iš spaudos žinių. 
Maža paskirti atstovą ir jį pa-

Geros žinios is veiksnių
ORO PAŠTU IŠ TREMTIES

Džiaugiuosi pranešdamas 
vis geresnių žinių iš lietuviškų 
jų veiksnių.

Spėju, kad oficialiuosius ko
munikatus esate gavę, — jų ne 
kartosiu. Faktas aiškus — 
VLIKas ir Dipl. Šefas jau kon 
krečiai susitarė ir darbas pra
dedamas. Svarbu pabrėžti — 
sutartinis darbas. O jo dabar 
daug ir nepaprastai svarbaus. 
Todėl ypač yra svarbu, kad pa 
siektas konkretus susitarimas 
ir sutartos veiklos gairės.

Beje, vienu punktu nesusi
tarta, nes išsiskyrė nuomonės. 
Tai liečia Nepriklausomus Lie
tuvos atstovų skyrimą prie 
valstybių valdžių. VLIKas, 
kaip teko patirti, yra nusista
tymo, kad atstovai būtų skiria 
mi abiems veiksniams susita
rus, o Dipl. Šefas laikosi nuo
monės, kad dipl. atstovus ski
ria jis vienas.

Atrodo, kad šis Dipl. Šefo 
nusistatymas neturi tvirto pag 
rindo. Nepriklausomybės lai
kais nė vienas dipl. atstovas 
nesti paskirtas nesusitarus ka

siųsti. Reikia, kad atitinkama 
vyriausybė jį priimtų ir pripa
žintų įrašydama atitinkamu ti
tulu į diplomatų sąrašą. Kaip 
tik šiuo atveju ir atsiranda daž 
nai neįveikiamų sunkumų, nes 
kai kurios vyriausybės tesutin
ka priimti neoficialų atstovą, 
kuris nefiguruotų diplomati
nių atstovu sąraše. Pav..klystų, 
kas manytų, kad Ispanija ar 
Portugalija sutinka priimti nor 
malu, pilnateisį Lietuvso dipio 
matinį atstovą. Mūsų atsto
vas Paryžiuje Dr. S. Bačkis Is 
panijoje ir Portugalijoje vizi
tų nėra dares ir tenai iš viso 
nėra buvęs. Aš tikiuosi, tačiau, 
kad Lietuvos atstovavimą Is
panijoje taip pat bus galima 
sutvarkyti.

Kai dėl Vokietijos tai būtų 
labai perdėta tvirtinti, kad ji 
sutiktų priimti Lietuvos ats
tovą, jeigu turimas galvoje ofi 
cialus Lietuvos atstovas. To
kio atstovo Vokietija priimti 
nesutinka. O neoficialinis Lie 
tuvos atstovavimas Bonnoje 
buvo mano sutvarkytas man 
ten lankantis 1952 metų pra
džioje.

Vokietijos Užsienio Reikalų 
Ministerija yra davusi sutiki
mą, kad mūsų interesais Bon
noje laikinai ir neoficialiai rū- 
pinčiausi aš. Pereitų metų ga 
le aš vėl buvau Bonnoje ir pra 
šiau, kad Vokietijos vyriausy
be sutiktų Lietuvos atstovavi
mą pastatyti į formalesnę plot 
mę. Atsakymo į tai dar nesu 
gavęs. Tokią pat padėti Bon
noje turi Estija ir Latvija.

Atstovybės steigimas Kubo 
je būtų liuksusas, kuriam mes 
lėšų neturime,

— Iš vadovaujančių Vliko 
asmenų pasisakymų per jų at
silankymus Paryžiuje galima 
padaryti išvadą, kad Vliko bu 
vimą dabartinėje formoje pa
teisint jo noras privesti, su
tartinai su Diplomatine Tar
nyba, reikalus prie Plačiosios 
Konferencijos, nuo kurios pri 
klausytų ir eventuali Vliko re 
forma ir kiti nebeatidėliotini 
patvarkymai. Tačiau visuome
nė nebegirdi nieko tikslesnio 
šios Konferencijos reikalais, o 
laikas bėga. . . Nesinorėtų ti 
keti, kad Vlikas vengia pasita
rimų. . . Kokiame stovyje yra 
dabar Vliko santvkiai su Dipio 
matine Tarnvba ir ar yra koks 
susitarimas šioie srityje?
..— Pirmiausia, esminis pag
rindas visu užsienio lietuvių 
bendram darbui yra visų mū

binete. Kas kita, kas oficialiai 
paskirtąjį pristato. Pristaty
mas natūraliai priklauso Dipl. 
Šefui, bet atstovo parinkimas 
neabejotinai turi būti padary
tas sutartinai. Ir. man atro
do, kad galų gale taip ir bus 
susitarta. Tikrai gi — net ir 
gražiau būtų, kad ir čia būtų 
visiškas susitarimas ir visiškas 
bendradarbiavimas, kuris juk 
bloga niekam negali padaryti. 
To- reikalauja ir veiksnių veik 
los orumas.

Jūsų korespondentui teko pa 
tirti, kad susitarimas yra net 
platesnis ir išsamesnis, negu 
paskelbtas, — o tai jau yra op 
timizmą kelią faktai, ypač, jei
gu pridėsime, kad VLIKe jau 
yra ir Mažosios Lietuvos atsto 
vai — E. Simonaitis, kaip pa
stovus dalyvis ir p. Gelžinis, 
kaip jo pavaduotojas.

Malonu pasveikinti ir veiks 
nius su susitarimu ir Mažosios 
Lietuvos atstovus VLIKe. Pa 
galiau, pagaliau. . . Ir dėl ko 
tiek daug bergždžiai laiko eik 
vota?! . . . . (hlj).

sų pasiryžimas ginti Lietuvos 
teises ir prisidėti prie Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty 
mo. Praktiško bendradarbia
vimo tarp Diplomatinės tarny 
bos ir Vliko tvarka buvo nusta 
tyta pereitų metų vasarą. Bū
tent, buvo sutarta su Vliku, 
kad toks bendradarbiavimas 
vykdomas Vliko pirmininkui 
ir Diplomatijos Šefui tariantis. 
Kiekvienas jų į pasitarimus ga 
h kviesti reikalingus žmones. 
Šiais metais aš sutariau su Vli
ko Pirmininku smulkesnius 
nuostatus, kurie minėtą tvar
ką papildo. Tokiu būdu suda
rytas kelias savitarpyje infor- 
muotis ir svarstyai aktualius 
klausimus žodžiu ar raštu, žiū 
nnt reikalo.

Dėl Konferencijos yra sutar 
ta su Vliku, kad ją šauks Vli
ko Pirmininkas ir aš, susitarę 
savo tarpe dėl vietos, laiko, da 
lyvių ir darbotvarkės. Turė
damas galvoje, kad Konferen
cija turi būti paruošta labai 
kruopščiai ir atydžiai, aš bu
vau pasiūlęs Vlikui, kad Kon
ferencijos projektą apdirbtų di 
desnė komisija, kuri susirinktų 
Amerikoje.

Šiam pasiūlymui neradus pri 
tarimo, buvo sutarta sudaryti 
maža komisija Europoje, iš 
Vliko ir mano atstovų. Jos už
davinys — paruošti sumany
mus reikalingus Konferencijai 
sušaukti ir pristatyti juos pa
tvirtinti Vliko Pirmininkui ir 
man. Mano atstovu Komisijo 
je yra Dr. A. Gerutis. Apie su
manymą reformuoti Vliką ir 
dargi Konferencijoje, aš nesu 
painformuotas.

Nėra abejonės, jog iš Kon
ferencijos laukiama realių ir 
konkrečių darbo vaisių, todėl 
jos parengimas turi būti labai 
rimtas.

Kita Konferencijos pasise
kimo sąlyga būtų demokratiš
kumas, kuris turėtų nirmiau- 
siai pasireikšti tame, kad Vi
suomenė pasakytų spaudoje ir 
kitais būdais savo nuomonę ir 
pageidavimus dėl Konferenci
jos dalyvių, svarstytinų klau
simu ir tt.

Aš būsiu labai dėkingas kiek 
vienai organizaciiai ar atski
riems žmonėms, kurie praneš 
man tuo reikalu savo patari
mus i*- samnrotavimus.

— Pagal Monsinjoro Vvsku 
no Brizgio pareiškimą „Nepri 
klausomai Lietuvai“ išeina, 
kad Italiia sutiktu Jums grą- 

Nukelta į 2 psl.
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A LT’o veikla
ALTO PIRMININKO L.

— Neabejoju, kad visiems 
yra gerai žinoma, — sako ilga
metis ALTo pirmininkas L. 
Šimutis, 
sias ir .
davinys yra a) apjungti visas 
Amerikos lietuvių organizaci
jas ir visus patriotus lietuvius 
vieningais ir ryžtingais darbais 
padėti bolševikų okupuotai, 
kankinamai, tačiau nepalūžu
siai Lietuvai atkovoti savo 
šventas teises į laisvą nepri
klausomą gyvenimą ir b) ko
voti prieš komunizmą vis dar 
tebesiekiantį pavergti daugiau 
tautų ir valstybių. Šiuo metu 
aktualiausi ALTo darbai yra: 
1) visomis galimomis priemo
nėmis remti prezidento Eisen- 
howerio ir naujosios vyriausy
bės naujai paskelbtąją politiką 
— pavergtųjų tautų išlaisvini- 
nimo politiką — ir budėti, kad 
nuo to nusistatymo nebūtų nu 
krypta, kad ir vėl nebūtų grįž
ta į vad. „containment“ (sulai 
kymo) politiką, kuri anapus 
geležinės uždangos kenčian
čioms tautoms nedaug vilčių 
teduoda išsilaisvinti. 2) Kreip 
tis į JAV Kongresą prašant su 
daryti specialų komitetą kla
stingiems Lietuvos „liaudies 
seimo" rinkimams ištirti, kad 
parodytų pasauliui, kaip bjau
riai Sovietai pasielgė su Lietu
va, kurią jie pavergė, tačiau ne 
sigėdi skelbti, kad bolševikai 
yra mažųjų tautų „draugai“ ir 
„išlaisvintojai“. 3) Nesustoti 
daryti įtakos JAV Senatui, kad 
greičiau ratifikuotų Genocido 
Konvenciją. 4) Altas rūpinasi 
sutelkti kiek galint daugiau pi 
nigų, kad visus minėtuosius 
uždavinius sėkmingiau atliktų 
ir kad platesniu mastu paskleis 
tų amerikiečių spaudoje infor
macijų apie Lietuvą,

— JAV Prezidentas ALTo 
delegaciją priėmė kovo 26 d. 
Baltuosiuose Rūmuose. Į mū 
sų iškeltus klausimus preziden 
tas atsakė simpatingai ir pa
lankiai. Kad jisai remia ir 
rems lietuvių tautos pastangas 
atstatyti savo laisvę ir nepri
klausomybę, dėl to neliko jo
kios abejonės. Delegacija ypač 
buvo patenkinta tuo, kad Pre
zidentas pritarė ALTo planui 
kreiptis į JAV Kongresą ištirti 
smurtu pravestus Sovietų rin
kimus Lietuvoje. Nuvykusį 
kartu su delegacija kongreso 
narį Keresteną paprašė daryti 
tuo reikalu žygių ir susisiekti

TA ŪTOS

itis, — jog pats xgrriau- 
ir svarbiausias ALTo už-

ŠIMUČIO PAREIŠKIMAS
su valstybės sekr. John. Fos
ter Dulles. Su kongreso nariu 
Kerstenu atskirai posėdžiavom 
ir jame suradome didelį ir tik
rai nuoširdų lietuvių draugą ir 
Lietuvos nepriklausomybės by 
los rėmėją.

— Su VLIKu ryšiai artimi, 
ir, sakyčiau, nuoširdūs. ALTas 
jį rėmė ir rems, nes VLIKo 
vaidmuo kovose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės yra nepa
mainomai svarbus. Savo laiku 
kai kurie veikėjai kėlė klausi
mą, ar ne laikas VLIKą iškelti 
iš Europos j Jungtines Ameri
kos Valstybes. Altas pasisa
kė prieš tai, nes mano, kad tol, 
kol, Lietuva pasiliks Europoj, 
tol vyriausias jos išlaisvinimo 
organas turi taip pat likti Eu
ropoje. Mūsų santykiai yra ge 
ri ir su diplomatais. Ypač arti 
mai bendradarbiaujame su Po 
vilu Žadeikių, Lietuvos Minis- 
teriu Vašingtone.

— JAV-se Lietuvių Bend
ruomenės laikinąjį Organ. Ko 
mitetą ALTAS padėjo sudary
ti 1951 m. pradžioj. Buvo susi 
tarta, kuriose ALTui ir LB 
teks dirbti, dėl laikinojo sta
tuto. Tų pačių metų pabaigo 
je ALTAas savo metiniame 
suvažiavime New Yorke pri
ėmė specialią rezoliuciją, kuria 
buvo patvirtintas LB organiza 
vimas, aiškiai pabrėžiant sritis, 
kuriose ALTui ir LB teks dirb 
ti. Pasiskirstyta taip: ALTas 
rūpinasi lietuvių politiniais ir 
visais Lietuvos išlaisvinimo rei 
kalais, o LB dirba švietimo, lie 
tuvybės palaikymo ir, apskri
tai, kultūrinius darbus. Bal
tas rūpinasi šalpa.

— Mūsų troškimas buvo, 
yra ir bus, kad visi lietuviai bū 
tų stipriai organizuoti vienin
gi ir kad jie savo tautines pa
reigas rūpestingai atliktų. No
rėčiau, kad visi Lietuvos laisvi 
nimo veiksniai dirbti! sutarti
nai ir kad veni kitiems netruk 
dytų. Aš norėčiau, kad mes 
visi, be jokios išimties, įsikin
kytume į Lietuvos laisvinimo 
darbus ir viską darytume, kad 
mūsų bendrasis frontas, būtų 
juo stipresnis, kad jieškotume 
to, kas mus dar daugiau ap
jungtų ir mestume į šalį visa, 
kas galėtų mus išskirti, išar
dyti mūsų veningumą. Kai bū 
sime vieningi ir veiklūs — ir 
lietuvybę išlaikysime, ir grei
čiau priartinsime Lietuvai lais 
vą ir nepriklausomą rytojų.

FONDAS

MIN. ST. LOZORAITIS AKTUALIAIS KLAUSIMAIS.

Atkelta iš 1 psl. 
žinti oficialų statusą, tačiau tai 
paliestų Italijos sutartis su ki 
tomis Valstybėmis...?

— Atrodo, kad šitokia ver
sija, kiek nepaprasta diploma
tinės teisės atžvilgiu, yra reika 
hnga šiokio tokio paaiškinimo 
bei papildymo. Padėtis nėra 
tokia dramatiška, kad.Lietuvos 
diplomatiniam atstovui priimti 
Italijos Vyriausybė turėtų pa
naikinti kokią sutartį, o ją pa
naikinusi galėtų sustoti, bet 
turėtų naikinti daug kitų svar 
bių sutarčių. Italija neturi jo
kios tarptautinės sutarties, ku
ri jai draustų priimti Lietuvos 
atstovą. Nepriimdama jo ji va 
dovaujasi politikos sumeti
mais, savo krašto interesais, 
kaip ji juos supranta..

Simpatija, kurią italų vyriau 
sybė rodo mūsų bylai, yra vie
nas dalykas, o jos laikysena 
formaliais klausimais — kitas. 
Šitomis temomis aš kalbėjau 
su italų valdžios įstaigomis 
paskutinį kartą prieš tris savai 
tęs.

— Ar galėtumėte pasakyti, 
kokie pasitarimai vyko Pary
žiuje Jūsų atsilankymo proga?

— Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės Vyr. Komiteto pir
mininkas S. Kuzminskas buvo 
pasiūlęs Vliko Pirmininkui ir 
man pasitarti bendrai. Pagal 
tą pasiūlymą aš čia ir atvykau, 
bet prel. Krupavičiui susirgus 
toks pasitarimas, koks buvo pa 
siūlytas, negalėjo įvykti. Ta
čiau šia proga Dr. Klizminskas 
ir Prof. Žymantas suteikė man 
žinių iš LRS veikimo srities. 
Lygiagrečiai su anuo pasitari
mu mudu su, Vliko Pirminin-

APLINKRAŠTIS
Visiems lietuviams, Organiza cijoms ir Skyriams, TFA Sky

riams, Kanadoje.
Liečia: 1. TF Nuostatai.

2. Lėšų telkimas. 
V 3. Skyrių steigimas.

i 4. Pasų platinimas.
i 5. Aukotojų skelbimas.

6. Pinigų prisiuntimas.
1. Yra gauti Vliko patvirtin 

ti Tautos Fondo Nuostatai. Pa 
skutiniame Atstovybės posėdy 
šie nuostatai buvo peržiūrėti 
ir rasti atitinką Kanados lie
tuvių organiazcijų sudarytam 
būdui Tautos Fondui lėšoms 
telkti. Su šiuo aplinkraščiu jie 
išsiuntinėjami organizacijoms, 
jų skyriams, TFA Skyriams, 
KLB Ap. Valdyboms. Laikraš 
čiai prašomi TF Nuostatus per 
spausdinti visų lietuvių žinoji- 

<mo ir vadovavimosi dėliai.
3. Tautos Fondo Atstovybė, 

per Skyrius ir organizacijas tel 
kia lėšas TF-ui nusistpvėjusiu 
laisvu apsidėjimu-aukos for
ma. Lėšos TF yra telkiamos 
atskirai nuo kitų bendruomeni 
nių tikslų. Anksčiau, prama
tytoji dalis TF reikalams yra

išskirta iš KLB Solidarumo mo 
kesčio. Taip pat yra sutarta 
su KLB Krašto Valdyba ir pa
tvirtinta TF Valdybos.

3. Prašome steigti kiekvieno 
je lietuvių apylinkėje TF Ats
tovybės Skyrių, taip, kaip bu
vo sutarta apylinkių atstovų su 
važiavime ir paskelbta Krašto 
Valdybos aplinkrašty. Apylin
kėse, kur nėra organizacijos 
bendruomeniniais pagrindais, 
skyrių steigti imasi bet kuri 
organizacija.

4. Yra būtina suintensyvinti 
L. Pasų ir ženklelių platinimą. 
Tegul nelieka nė vieno lietu
vio, kuris nejsigytų L. Paso ir 
turėdamas pajamas metų bėgy 
nepaaukotų Tautos Fondui 
nors 1 dol. per metus.

5. Apylinkės V-bas, Sky
rius, aukojusių Tautos Fondui 
sąrašus prašome sudaryti pa
tiems ir siųsti skelbimui tie
siog laikraščių redakcijoms. 
Prie geriausių norų Atstovy

ku turėjome svarstyti dviese 
aktualius klausimus nustaty
tojo bendradarbiabimo rėmuo 
se.

Esant man Paryžiuje mudu 
su atstovu Dr. Bačkiu buvo
me priimti Prancūzijos Užsie
nio Reikalų Ministerijoje. Iš 
kitų pasikalbėjimų paminėsiu 
savo susitikimą su Ukrainos 
Tautinės Tarybos Užsienio 
Reikalų Vedėju Dr. Andri- 
jevskiu, kuriam pakartojau, 
jog Ukrainos valstybės išsiva
davimas iš Sovietų Okupacijos 
ir jos Nepriklausomybės atsta
tymas yra Lietuvos interesuo
se.

— Kaip žiūrite, Pone Minis 
teri, į LRS faktorių lietuviška
jame darbe?

— LRS yra patriotinis sąjū 
dis, sudarytas ir vedamas mū
sų jaunesniųjų politikų nepar
tiniais pagrindais. Vienas jo 
tikslų yra prisidėti prie užsie
nio lietuvių politinės rezisten
cijos prieš sovietus ugdymo ir 
prie bendro darbo Lietuvos 
Laisvei atstatyti, einant pir
miausiai Krašto interesais bei 
pageidavimais. Aš tegaliu tei
giamai žiūrėti tiek į LRS atsi
radimo faktą, tiek į jos darbą, 
kuris yra naudingas įnašas į 
mūsų evisuomeninę ir politinę 
veiklą.

Su daugeliu LRS vadovau
jančių žmonių mane riša sena 
pažintis ir ilgas bendradariiia- 
vimas, pradėtas dar prieš pa
skutinįjį karą, 
tuos žmones, aš žinau, kad jie 
nesiekia nei kokios „valdžios“, 
nei išimtinos įtakos ar padė
ties. Jonas Masiulis.
Paris, France.

KOMUNIKATAS APIE M. KRUPAVIČIAUS IR ST. LO 
ZORAIČIO SUSITARIMĄ

1953 m. birželio 18—24 d. 
Lietuvos laisvinimą liečian
čiais klausimais įvyko eilinis 
pasitarimas tarp diplomatijos 
šefo S. Lozoraičio ir Vliko pir 
mininko M. Krupavičiaus, da
lyvaujant Vykdomosios Tary 
bos pirmininkui K. Žalkauskui 
ir Lietuvos ministeriui prie šv. 
Sosto S. Girdvainiui. Šio pa
sitarimo metu buvo tartasi 
šiais klausimais:

1. Ryšium su Sovietų vyk
domu manevru, siekiančiu už
migdyti pasaulio budrumą, 
taip pat su numatoma Bermu- 
dos ir eventualia 4 konferenci 
ja, buvo nustatyta, kurių žy
gių turi imtis Lietuvos laisvi
nimo veiksniai Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo bylo
je.

2. Buvo svarstyta su min. 
S. Lozoraičiu Vliko paruoštas 
ir Baltų Tarybos priimtas me
morandumas, skiriamas JTO, 
priklausančioms ir kitoms vals 
tybėms, Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos laisvinimo reikalu.

3. Iš diplomatų ir Vliko ats 
tovų buvo sudaryta komisija 
paruošti medžiagai, reikalingai 
ginant Lietuvos nepriklauso
mybę. Sutarta, kad min. Lo
zoraitis ateinančio mėnesio bė

ŠALPOS REIKALAI.

Aplinklarštis Nr. 2.
1. Pranešame Š. Fondo Apy 

linkių Komitetų žiniai, kad J. 
Am. V. įstatymas, pagal kurį 
j. Am. V. apmoka į Europą 
šalpai siunčiamoms gėrybėms 
transport! išlaidas, pratęstas. 
Todėl ir Š. Fondo C. Komite
tas nutarė vajų cukrui pirkti, 
pratęsti iki liepos m. 26 d., kad 
visos apylinkės galėtų atsiųsti 
joms nustatytą normą cukrui 
nupirkti, nes tik Toronto, Ha
miltono, Windsoro ir Wellan- 
do apylinkės iki šiol teatsiuntė.

Tenka apgailestauti, kad 
dauguma bendruomenės apy- 
k'~ MM ~*M

Pažindamas

gyje sušauks tos komisijos pir 
i.iąjį posėdį.

4. Numatyta, kad būtų pa
geidaujama sušaukti lietuvių 
polMnę konferenciją JAV š. 
m. lapkričio mėn., ir aptarta 
jos apimtis bei uždaviniai.

5. Buvo aptarti ir kiti LDŠ 
ir Vliko 
klausimai, 
mais buvo
mas.

6. Dėl numatomų įkyrimų 
neoficialių atstovų prie vyriau 
sybių, kur nėra Lietuvos dip
lomatinių atstovybių, pasireiš
kė nuomonių skirtumai. Tuo 
tarpu, kai min. S. Lozoraitis 
laikosi nusistatymo, kad tokių 
neoficialių atstovų skyrimas 
priklauso išimtinai jam, VU 
Ko VT pirmininkai mano, kad 
tokių atstovų skyrimas, remian 
tis antruoju Reutlingeno susi
tarimu dėl LDŠ ir Vliko bend 
radarbiavimo užsienio politikos 
srityje, turi būti daromas LDŠ 
ir VLIko pirmininkui susita
rus. Šis klausimas bus praneš 
tas Vlikui ir diplomatams.

7. Sekantis Vliko pirminin
ko ir LDŠ pasitarimas numa
tomas š. m. liepos mėn.

M. Krupavičius, 
S. Lozoraitis.

bės žmonės nespėja laiku per
rašyti.

6. Apylinkėse, TFA Sky
riuose, Organizacijose yra už
silikusių nuo Vasario 16-tos mi 
nėjimo metu surinktų Tautos 
Fondui aukų ir kitomis pro
gomis surinktų pinigų. No
rint paruošti tikslesnę pusme
tinę apyskaitą, prašome turi
mus TF pinigus prisiųsti Ats
tovybei iki š. m. liepos m. 15 
d.

Pakeistas Atstovybės telef.: 
RA 2 3986. Adresas tas pat.

TF Atstovybė Kanadoje.

bendradarbiavimo 
Visais tais klausi- 
pasiektas susitari-

po sveriamu

Veda skin. *nž. J. Bulota
JUBILIEJINĖ 1918—1953 NIAGARA FALLS LIETU 
VIŲ SKAUTŲ BROLIJOS IR SESERIJOS VADŲ STO 

VYKLA
ir buvo pasiekta kone visiško 
sklandumo bei išvenegta stam
besnių klaidų.

Stovyklos tikslai.
Kaip ir buvo metmenišaki 1952 
bendroje stovykloje apspręsta, 
ši jubilejinė 1953 jieškojo stip 
rėjimo, auklėjimosi, tobulini
mosi bei pačių svarebiausių 
klausimų išsprendimo pačių va 
dovų tarpe, kartu atžymint ir 
35 metų mūsų veikimo sukaktį. 

Daugumas buvusių dar Lais 
vos Lietuvos senų skautų va
dų čia vėl asmeniškai .susitiko: 
vieni po keletos, kiti po keleio 
likos metų nesimatymo nuo
širdžiai ir broliškai bučiavosi 
— dalinosi pergyvenimais, su 
sipažindino su naujais vadais.

Man pačiam teko pergyven
ti jautrių momentų, vėl išvy
dus anų laikų vadus, bei išgir
dus pažįstamus balsus. Su v. 
s. V. Kizlaičiu, su kuriuo dir
bome I-je skautų vyčių drau
govėje 1928—1935 Kaune, bu 
vome nesimatę jau per 17 me
tų ; su kun. prof. s. S. Yla nesi 
matėme nuo Berlyno 1941 lai
kų ; su v. s. S. Šembergu ir s. 
J. Naviku (bolševikų nužudy
to), kadaise, 1934 po užsitę
susio tunto posėdžio laukėme 
autobuso prie Įgulos bažny
čios Kaune. Juozo nebėra, 
o mes su ašaromis akyse po 
tiek metelių vėl persimetėme 
keliais sakiniais. Prof. s. Ko
lupailą atsisveikinau kadaise 
po Vilnius — Kaunas baida
rių kelionės. Su prof. Končium 
išsiskyrėme 1944 spalio pabai
goj Berlyne. Pagaliau pasi
mačiau ir sų „popieriniu drau
gu“ mieluoju s. Gerkėnu, tai 
gal bene darbščiausiu skautų 
korespondencinės skilties (S 
KS) nariu. Aš jį kažkodėl įsi
vaizdavau pečiuotu milžinu, o 
ištikrųjų pamačiau švelnios su 
dėties akiniuotą mėlynakį.

Nenustabu, kad per posė
džius senesniųjų tarpe visi 
greit suradome bendrą kalbą, 
lengvesnį, kartais ir labai keb 
lių klausimų išsprendimą nu
statydami tikras ateities gai
res. (d. b.)

Birželio 30 — liepos 5 vėl 
margai įsirašė į mūsų skauti- 
jos istorijos lapus. Ypatingo
se po tremties ir naujų „tė
vynių“ sąlygose mūsų skautai 
ir dabar parodė nepalūžtamą 
gamtos, jaunatvės bei tėvynės 
pasiilgimo meile, organizuotu
mą ar atsparumą ateičiai. Šios 
stovyklos dydis, idėjinė bei 
praktinė apimtis vienam atski
ram stebėtojui jau nebeįmano
ma aprašyti, visapusiškai įver
tinti ar nupasakoti visą jos 
smulkmenų, gal net schemati
nį gyvenimą.

Belaukdami kitų, kompeten 
tingesnių pasisakymų, pasiten 
kinsime nors tuo, kad aš trum 
pai čia paduosiu mieliesiems 
„N. L.“ skaitytojams mano as
meniškus patyrimus - pergy
venimus. Nejieškosiu net sis- 
tematingo stovyklos gyveni
mo gvildenimo — paduosiu įs
pūdžius paprasčiausioj kalbos 
formoj.

Stovyklos organizacija.
Pirmąjį nuo kalnelio žvilgs

nį metus, tuojau pamatai, kad 
stovykla suplanuota ir įreng
ta prityrusių stovyklautojų -t 
- skautijos veteranų. Vieta, 
puikiai bei galimai išnaudota^ 
papuošta keletu stilingų var
tų ar darželiuose įstiebtų vė-f 
liavų stiebų bei altorėlių. At-> 
skiros, miške įrengtos lauža
vietės — posėdžių „salės“, at
skiri amfiteatrai — valgyklos, 
pasislėpusios po šakomis vir
tuvės, maudyklės, bei kiti pa
šaliniai įrengimai, teikė, pir
majam stovyklos - palapinių, 
miestelio vaizdui, iškilmingu
mo, savitumo, švarumo ir tvar/ 
kos įspūdį.

Šiemet jau buvo atitaisyta; 
pernykščių metų klaida — ber 
niūkų ir mergaičių stovyklos, 
jau buvo viena šalia kitos, prie 
bendro kiemo, su bendra lau-; 
žaviete ir bendru vėliavų stie-, 
bu viduryje, nors ir bevesda-^ 
mos savitą ūkio bei ideologinį 
gyvenimą.

Stovyklos organizavimas bu| 
vo pradėtas iš anksto — gerąjį 
viską numačius, tad gal todė'I
Vasaros atostogų metu nesi/leiski į kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurto pagalba bet kuriame pasaulio 
mieste atsidūręs greitai susirasi lietuvių koloniją, įstaigas, or
ganizacijas ir atskirus veikėjius. Be to, ŽINYNE rasite smul
kiai išaiškintą naująjį Jungt. /Xmer. Valstybių Walter-Mcarren 
Imigracijos ir Pilietybės Įstatymą, vizų gavimo ir įvažiavimo 
procedūrą, rasite plačiai ir suprantamai išaiškintą J. A. Vals
tybių mokyklų sistemą, kaip; įsigyti specialybę ar patekti į 
pelningesnę profesiją. Turejdami ŽINYNĄ jusite, kad po 
ranka Jums yra viso pasaulio lietuvių įstaigos, organizacijos, 
visuomenininkai, profesoriai, dailininkai, muzikai, žurnalis
tai, rašytojcii, įvairių religijų dvasininkai ir t. t. Panašaus lei
dinio lietuvių kalboje dar nė'r a buvę.ŽI N YNAS būtinai reika 
lingas kiekvienam kultūringam lietuviui. Reikalauti.pas .pla
tintojus arba tiesiai iš 
rius: Mr. A. Simutis,

redakt oriaus pasiunčiant penkis dole- 
41 W'. 33 Sa., New York 24, N. Y.

linkių iki šiol dar nesuorgani
zavo Š. Fondo Apyl. Komite
tų ir iki šiol neatsiuntė pinigų 
cukrui pirkti. Kartu primena
me, kad kur dar nėra Š. F. Ap. 
Komitetų sudaryta, visas pi
nigų rinkimo pareigas turi at
likti K. L. Bendruomenės Ap. 
Valdybos.

2. Šalpos Fondo Apyl. Ko
mitetai bei Įgaliotiniai, taip pat 
K. L. Bendr. Apyl. Valdybos, 
kur nėra atskirų Šalpos Apyl. 
Komitetų, Šalpos Fondui gau
namiems ir išleidžiamiems pi
nigams turi vesti atskiras nuo 
K. L. Bendroumenės Apylin
kės kasos knygas.

3. Išduodamuose, paaukoju
siems, kvituose įrašant tikslą 
kam paaukota, užtenka įrašy
ti : ,,for charity“.

4. Pranešame, kad Š. Fondo 
Apylinkių Komitetai bei įga
liotiniai šalpos tikslams gali 
ruošti (bent Ontario provinci
joj) teisėtu būdu loterijas. Lo
terijoms ruošti reikia gauti lei
dimus iš burmistrų. Smulkes
nes sąlygas loterijoms ruošti

. suteiks burmistrai.

K. L. B. Šalpos Fondo 
Centro Komitetas.

LAKČ HEAD APYL. VEIKLA.
gi rugpjūčio 1 d.

Parodos komisiją sudaro p. 
Bružienė; p. Kaminskienė, p. 
Druktenienė, ir p. Mitulienė.

Daiktus galima siųsti šiais 
adresais: E. Jasevičiūtė, Sana
torium, Fort William, Ont.; 
p. Bružienė, 133 Finlayson 
St., Fort William, Ont.; p. 
Druktenienė, 267 E. Amelia 
St., Fort William, Ont., p. Ka 
minskienė, 845 N. Bradie St., 
Fort William, Ont.
4. Nuo rudens pradės veikti

Port Arthur ir Fort William, Ont
BENDRUOMENĖS

Šalpos reikalai:
Šf pavasarį pasiųsta 150 sv^

rūbų lietuviams Vokietijoj 
(per įgaliotinį p. Rugienių).

Dabar pasiųsta 70 dol. į To 
rontą L. Šalpos Fondo Centruj 
Hanau pradžios mokyklos rei" 
kalams (Vokietijoje).

Visiems aukojusiems rūbuč 
bei pinigus, o taip pat prisidėj 
jusiems savo darbu ponioms • 
Bružienei, Kaminskienei, Jo-, 
naitienei, Druktenienei, p. Bru’ 
žui ir p. Kajučiui už išsiuntimą’ 
daiktų labai nuoširdus lietuviš. sekmadieninė lietuvių mokyk- 
kas * ” ’'' ’ ”

2.
sčių. la. v vuvja p. mur.. iruiuu.

Mūsų apylnikės atstovė Labai sveikintinas darbas, 
šalpos reikalams

p. A. Druktenienė: 267 E<-

la. Vedėja p. mok. Mitulienė.

yra 
Amelia St. (Westfort), Fork 
William, Ont., telef. 21636.

3.

5. Nelaimės miškuose:
Mūsų uolūs talkininkai: p. 

Stasys Jonaitis, p. Juozas Da- 
nėnas ir p. Jurgis Danėnas su- 

Šios apylinkės lietuviai^ sižeidė miškų darbuose. KLB
dalyvaus vietinėj parodoj iš vij Lakehead ap.^ lietuviai juos 
so pirmą kartą čia. Parodoj nuoširdžiai užjaučia ir linki 
atidarymas bus rugpjūčio lQb kuo greičiau ^pasveikti.
53. Visi, kas tik turi galimyT< 
bės, labai prašomi prisidėti,- 
exponatais bei darbu, kad mū-j 
su reprezentacija būtų tinka-ų 
ma. t

Daiktus prašoma prisiųsti lį^draugai.

Lietuvis Hermanas Košku- 
lis, gim. 1902 m. Biržuose, at
vykęs Kanadon 1926 m., pa
skendo prie Geraldton, Ont. 
Yra jieškomi jo giminės ir

E. J.
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Prieš šešetą metų, daugelis 
jaunų, stiprių lietuvių, pavar 
gę nuo nežinios, nuo skrynin
gų, nuo beprasmingo gyveni
mo stovyklose, skubėjo Belgi- 
jon. Netrukus, jei buvo vedę, 
parsigabeno savo šeimas.

Pagal sudarytas sutartis, te 
ko eiti kasyklosna. Erdvės, ža 
lių pievų ir girių vaikams, dar 
bas požemiuose, nuolaatinio gy 
vybei pavojaus palydėtas, pa
sirodė dargi baisus. Dažnas, 
vos atvykęs, jau skubėjo gal
voti, kur ir kaip toliau keliauti 
arba net atgal grįžti. Buvo ir 
tokių ir anokių. Taip gana 
gausinga kolonija ėmė mažėti.

Šiandien Belgijoje yra vos 
keli šimtai lietuvių. Vieni gai
lisi atvykę, nes tas sutrukdė jų 
emigravimo bylas, kiti, žinoda 
mi, kad niekur mūsų su pyra
gais nelaukia, džiaugiasi Belgi
jos socaialine santvarka ir tvir
tina : niekur nevažiuočiau, jei
gu žinočiau, kad rusai neateis.

Iš visos Europos, Belgijoje 
šiandien darbinikas yra geriau 
šiai apmokamas. Statistikos 
žiniomis, jei Belgijoje darbi
ninko uždarbis yra 100, tai 
Vokioje tik 75, o Prancūzijoje 
65. Socialine prasme Belgija 
yra pavyzdingas kraštas. Gy
dymas nemokamas. Bent ka 
syklose mokama už atliktą dar 
bą ir neatėjimas nėra baudžia 
mas. Žinoma jei jis per daug 
ilgai užtrunka ar per dažnai 
pasitaiko, gali iššaukti paliuo- 
savimą iš darbovietės. Iki da
bar tai buvo laikoma mažmo
žiu, nes paklausą vis buvo di
desnė nei pasiūla. Paskutiniu 
laiku padėtis pasikeitė, jau ne- 
bejsileidžiama svetimšalių, nes 
atsirado bedarbių.

Šalia socialinio draudimo yra 
dar vienas dalykas, kuris daro 
darbą Belgijoje mielu, tai — 
pensija. Išdirbus trisdešimt 
metų gaunama pilna pensija. 
Kasyklose nedaug tokių, bet 
užtat netrūksta invalido pen
sijų. Jai gauti reikia išdirbti 
mažiausia dešimt metų. Ji duo 
dama gavėjui, nereiaklaujant, 
kad jis Belgijoje gyventų. 
Taip tarp lietuvių jau yra ne
maža tokių, kuriems tetrūksta 
4 metų iki invalido pensijos.

Vedusiems kasyklose duoda 
namus, daugumoje keturių, o 
kartais ir daugiau kambarių, 
būtinai su daržu daržovėms ir 
gėlėms pasisodinti. Viengun
giai gali eiti privačiai gyventi 
arba į kantinas. Tos pastaro
sios yra daugumoje gana sle
giantis dalykas. Savo išore la

BELGIJOJE
DEVEIKĖ

bai primena nejaukias Vokie
tijos stovyklas.

Uždarbis? Uždirbama vidų 
tiniškai — apie pusantro šim
to dolerių mėnesiui. Visas na
mas, jei yra šeima, kainuoja 
apie dvidešimt dolerių, tiek pat 
ir kambarys viengungiui, daž
nai išnuomotas pas šeimą tu
rintį, kasyklos darbininką. Vi 
sas pragyvenimas, atrodo, bus 
kokia 10 proc. pigesnis nei 
Prancūzijoje ir 15 proc. nei U. 
S. A.

Teko išgirsti net ir tokių pa 
stabų, kad Belgijoje esą ge
riau gyvenama nei Kanadoje. 
Šitoks tvirtinimas reikalautų 
atydžių studijų, O toks įsiti
kinimas tetarnauja paneigti 
tvirtinimui — ten gera kur mū 
sų nėra.

Lietuviai daugumoje yra su
sigrupavę Liege'o apylinkėse, 
kur yra daugiausiai kasyklų, 
ir šiaip pramonės centras. Yra 
kiek lietuvių Briusely, apie 
Limburgą, kitur. Liege šian
dien yra Bendruomenės cent
ras, gyvena josios pirmininkas 
p. Sekmokas ir valdybos dau
guma. Jeigu lietuviai labai 
Belgijoje sumažėjo, tai šito ne 
galima pasakyti apie Liege'ą. 
Kitose vietose baigiant skirs
tytis ar išvykti, likusieji kėlė
si Liege‘an ir todėl, jeigu ja
me trūksta daug seniau maty
tų veidų, tai skaičiaus atžvil
giu ši kolonija, atrodo, nebus 
pasikeitusi.

Belgija dar vienu atžvilgiu 
yra labai malonus kraštas. Jos 
teritorija lygi pusei Lietuvos 
teritorijos. Būdama labai tirš 
tai apgyventa, yra lengvai ap
keliaujama. Tas labai svarbu 
lietuviams. Kasyklose dirban
tieji gauna daug nemokamų ge 
ležinkelio bilietų, o perkant ten 
ir atgal yra labai didelės nuolai 
dos. Tas viskas labai lengvi
na bendravimą ir pasisvečiavi
mus. Yra keli kunigai, beveik 
visi studijuoja ir keli studen
tai. Vienas svarbesniųjų su 
Belgjos vsiuomene ryšininkų 
p. Hunebelle, prieš keletą mė
nesių pasmirė. Stoka inteli
gentų, sunkus darbas kasyk
lose, viskas tas verste verčia 
galvoti, kad Belgijos bendruo
menė yra iš visų Europos bend 
ruomenių labjausiai atsilikusi. 
Dideliam nustebimui ir visų 
mūsų džiaugsmui, tai yra pati 
pažangiausia.

Didžiausi nuopelnai tenka 
dviem asmenim. Mūsų pra
eitį mes blogai pažįstame. Ko
kį klauismą paimsim, net ir iš 

paskutiniųjų metų praeities, 
vis medžiagos trūksta. Svar
biausia priežastis — svarbiųjų 
įvykių dalyviai (o juk praei
čiai pavaizduoti kiekviena 
smulkmena svarbi), užmiršda
mi, kad tautos ir valstybės is
toriją kuriame, sugebant kur 
greičiausiai užfiksuoti, kas 
vyksta aplink, dažm.usiai tin 
gėjo šitą pagrindinę savo tau
tai pareigą atlikti, užmiršda
mi, kad mirdami nusineš su sa 
vim ir tų įvykių tikrąjį apra
šymą ir vertinimą. Kunigas 
Dėdinas, tuo atžvilgiu pralau
žė šimtmečiais mus klojusius 
ledus. Jis turi užrašų aparatą, 
viskas, kas svarbesnio vyksta 
Belgijos lietuvių tarpe, yra įra 
šyta į juostas; ne tik folklori
nės dainos,' pasakėčios, šokiai, 
bet ir visi minėjimai, įvairios 
šventės, net vestuvės. Atrodo, 
nė viena mūsų kolonijų trem
tyje nepaliks būsimoms kar
toms tiek daug istorinės me
džiagos, kiek Belgija.

Apleisdami Lietuvą, vieną 
pagrindinių rūpesčių turėjom, 
informuoti kuo plačiausiai pa
saulį apie mūsų atsparią kovą, 
apie skriaudas ir neteisybes, da 
romas mums Maskvos imperia 
lizmo, dvidešimtame amžiuje, 
prisidengusio komunizmu.

Gyvenimo kasdienybėje už
miršom šitą pagrindinę mums 
pareigą. Daugumas mūsų mi
nėjimų aktų vyksta vien lietu
vių kalba, vien mums. Pasiū
lius, atsiranda net ir tokių, ku
rie tvirtina, kam čia ruošti ką 
nors ir balbėti priglaudusio 
krašto gyventojams, neįdomu. 
Pasirodo, tik sugebėkim duoti 
naują įdomią medžiagą, įdomio 
je formoje — bus tikrai įdo
mu, nes susidomėjimas Rytų 
Europos problemomis šiandien 
yra labai didelis, ir nieko nuos 
tabaus.

Šiuo atžvilgiu, Belgijos lie
tuviai, atsižvelgiant į jų inte
lektualinių jėgų menkumą, ga 
Ii būti tuo pavyzdžiu, pagal 
kurį ir kitos kolonijos galėtų 
rikiuotis. Šiemet jau antrą 
kart buvo suruoštas vien pran
cūzų kalba tautžudystės minė 
jimas.

Minėjimo metu kalbant te
ko stebėti, kaip dalyviai aty- 
džiai klausėsi, kaip belgai, pri
simindami dar neseną okupa^- 
ciją, nuoširdžiai pergyveno su 
mumis vis dar mūsų neišbaig
tas kančias.

Bet ne tik šitais dalykais Bei 
gijos lietuviai gali didžiuotis.

Žmonės dirba. Uždirba. Vi 
si gražiai apsirengę. Nesveiko 
taupymo, pinigo krovimo liga 
niekas, atrodo, neserga. Neaiš 
ki tgarptautinė padėtis, galvo-

SOVIETŲ PASTANGOS UŽVALDYTI BALTIJOS 
JŪRA.

Žinomas radijo karinis ko
mentatorius ir publicistas Dr. 
R. Knauss „Stuttgarter Nach- 
richten“ rašo apie „lydį karpių 
prūde”, nušviesdamas sovietų 
pastangas įsivyrauti Baltijos 
jūroje.
Sovietų Sąjungos sapudimas 

Baltijos jūros erdvėje 
didėjęs neraminančiu būdu. 
Spaudimas esąs nukreiptas 
ypatingai į švedus ir danus. 
Švedijoje, .kaip žinia, atideng
ta visa eilė sovietinio špionažo 
atsitikimų. Špionažo tinklu ap 
spęsti visi Skandinavijos kraš
tai, jo siūlai sueina į sovietų 
atstovybę Stockholme.

Sovietai aštriai protestavo 
prieš planą danų aerodromuo 
se Tirstup ir Wandel įkurdinti 
amerikiečių lengvųjų kovos 
lėktuvų dalinius, nors yra vi
siems žinoma, kad tokie lėktu
vai tinka tik gynybai, ne puo
limui.

Už visų šitų sovietų karščia- 
vimųsi aiškiai pastebimas Mask 
vos

bandymas Baltijos jūrą 
padaryti „uždara jūra“,

panašiai kaip yra Juodoji jūra. 
Dar 1951 mt. vasarą Kremlius 
paskelbė pareiškimą, pagal ku 
rį prieinačios prie Baltijos jū
ros valstybės turinčios teisę, 
tarpusaviai susitarusios, Balti 
jos jūrą uždaryti visų kitų 
valstybių karo laivams. Ang-

jimas, kad vieną dieną gal ir 
paskutinį švarką teks palikti, 
viskas tas daro visą materia
linį gyvenimą savotiškai nerū
pestingu. Nemaža svečiuoja- 
masi. Kartais, gal, perdaug 
garbinamas stiklelis.

Lietuvos, Vokietijos artu
mas, nuolatinis ryšis su kuopo 
mis palaiko gražų, jaudinantį 
patriotizmą.

Joninių išvakarėse suruošia- 
mas reto jaukumo pobūvis, pa
lydėtas dainomis, kuriose nebe 
sigirdi liūdnos aimanavimo gai 
dos, dar taip madingos po pir 
mojo karo. Ne, tai vis kovin
gos, pilnos ryžtingumo melodi 
jos, stiprinančios.

O jeigu šiandien mėgintu- 
mėm daryti konkursą, kas dau 
giausiai Lietuvai yra sąmonin
gos aukos sudėjęs, kas stipriau 
šiai lietuvišką ambiciją kasdie 
niškame gyvenime atstovauja 
ir čia pat savyje įkūnija lietu
višką nuoširdumą ir vaišingu
mą, tai ko gero Belgija laimė
tų pirmąją vietą. 

lai ir amerikiečiai tuoj pat pa
reiškė, kad jie tokiems bandy
mams pasipriešinsią. Jau prieš 
tai sovietai 3 jūros mylių pa
jūrio zoną sauvališkai praplėtė 
ligi 12 mylių.

Sovietų karinių pastangų 
Baltijos pajūryje tikslas ne
abejotinai yra; ofenzyvinis. Vi 
sas pajūris Ji

nuo Suomijos ligi Warne- 
mundės, ligi Vak. Vokie
tijos pasienio, nusėtas so
vietinėm karinėm bazėm.

Šiaurinis tų bazių tinklas yra 
suomių karo uostas Porkalla, 
sovietų tvirtovė prie pat Hel
sinkiu. Toliaau eina estų Ta
linas ir Baltišportas, salos Da 
goe ir Oeseln’o, pietinis tos 
atsparos taškų grupės įtvirti
nimas yra latvių Ventspilis. 
Toji grupė sudaro tiesieginę 
grėsmę V id. Švedijai ir Stock- 
holmui, kurio nuotolis tik 300 
km. Tų sovietinių bazių ofen 
zyvinis pobūdis kaip išeities 
tramplynas aiškėja jau vien iš 
to, kad čia yra įrengtos bazės 
sunkaus kalbiro raketoms.

Nuo Ventspilio į pietus pra
sideda

antroji sovietinių įttvirti- 
antroji sovietinių jtvirti-

Liepoja — Klaipėda — Kara
liaučius — Piluva — Gdynė — 
Kolbergas — Swineinuende 
ir Stralsundas. Įtvirtinimų taš 
kai tarp Swinemuendes ir 
Warnemuendes sudaro atski
rą grupę eventualiai ofenzyvai 
prieš Pietų Švediją. Ruegeno 
saloje sovietai ypatingai įsitvir 
tinę, iš kur jie patogiai galėtų 
pradėti savo puolimus. Danai, 
sovietų tuoj po karo prigrąsin- 
ti, savo Bornholmo salą paliko 
neįtvirtinę. Sovietai karo me
tu galėtų ją lengvai pasinaudo
ti.

Sovietų karinės pastangos 
nepalieka jokios abejonės, kad 
Maskyą Baltijos jūrą keta pa
naudoti karo metu kaip

puolimo bazę Pietų Šve
dijai, Pietų Danijai ir Pietų 

Norvegijai
pasiglemžti, suparaližuoti At
lanto gynybos atsparą toje erd 
vėje, uždaryti Baltijos jūrą ki 
tų valstybių karo laivams, o so 
vietų povandeniniams laivams, 
kurių trečdalis yra Baltijos jū
roje, sudaryti galimumą iš
plaukti pro Skageraką į Šiau
rės jūrą ir, be to, pridengti šiau 
rinį sparną savo ofėnzyvinių 
pajėgų, kurios skverbtųsi 
Šiaurės Vokietijos lygumomis 
prancūzų anglų kanalo linkui.

SKUBĖKIT SIŲSTI ME
DŽIAGĄ L. ENCIKLOPEDI

JAI.
Atskiru atsišaukimu spau

doj buvo kreiptasi į lietuvių vi 
suomenę ir jos organizacijų va 
dovybes ir prašyta, kad būtų 
renkama ir tuoj L. E. redakci
jai siunčiama lituanistinė me
džiaga. Kai kurios organizaci 
jos į tą atsišaukimą atsiliepė ir 
straipsnių bei fotografijų at
siuntė. Tačiau dar yra ir šia
me krašte tokių lietuviškų 
sambūrių ir draugijų, kurios 
minėto L. E. redakcijos prašy
mo neišgirdo. Savaime supran 
tama, jei mūsų organizacijų va 
dovybės tuo svarbiu reikalu 
nepasirūpins, tai L. E. redak
cija ir su savo bendradarbių pa 
galba nepajėgs visos lituanisti 
nės medžiagos surinkti. Todėl 
dar sykį kreipiamės į organi
zuotą lietuvių visuomenę ir 
prašome L. E. redakcijai atsiųs 
ti: a) savo organizacijų trum
pas istorines apžvalgas, b) žy
miųjų lietuvių veikėjų biogra
fijas ir fotografijas. Šiuo atve
ju kreipiamasi ypačiai į tas or 
ganizacijas ii' atskirus asinė
mis, kurių pavadinimai ir pa
vardės prasideda raide A. Rai 
dės A medžiagą prašoma at- 
isiųsti iki š. m. liepos 1 d. L. E. 
pirmasis tomas spaustuvėj jau 
yra pradėtas rinkti, tad vėliau 
.atėjusi tos raidės medžiaga į 
pirmąjį Lietuvių Enciklopedi
jos tomą nebegalės patekti. 
Raštus ir kitokią medžiagą pra 
šome siųsti šiuo adresu: Lie
tuvių Enciklopedija 366 W. 
Broadway, So, Boston 27, 
Mass.

Fotografijos Lietuvių 
Enciklopedijai

L. E. redakcija taip pat 
kreipėsi į mūsų visuomenę. Ma 
lonu atžymėti, kad šios medžią 
gos, nors ir nedideliais kiekiais, 
pradeda susidaryti gražūs iš
tekliai. Visų pirma nemažas 
jos pluoštas rastas Prel. Pr. Ju 
ro lituanistiniuose rinkiniuose. 
Gražių nuotraukų L. E. redak 
cijai atsiuntė Prof. St. Kolu
paila, p. K. Šč. iš Čikagos, Ch. 
Šūkis, inž. archit. J. Mulokas, 
p. Ur. Daukantienė ir kt. Čia 
suminėti siuntėjai nepabūgo 
siųsti net unikumus, kurių da
bar niekur nebegalima gauti. 
Didelę ir gražią paslaugą L. 
E. padarė Mrs. Filomena Mi- 
kalūnas. Ji L. E. redakcijai 
paskolino du albumus — Lais 
voji Lietuva ir Vilniaus Kraš
tas. Visiems fotografijų siun
tėjams L. E. redakcija taria 
nuoširdų dėkui. Malonūs tau
tiečiai, visos nuotraukos sa 
vinikams bus grąžintos.

BAISIOSIOS STALINO=
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDR ORLOV
X.

Sekanti auka: kariuomenė.
1937 metais birželio 11-tą 

Sovietų laaikraščiai paskelbė 
trumpą vyriausybės praneši
mą, kad maršalas Tuchačevs- 
kis ir septyni kiti augštieji Rau 
donosios armijos vadai buvo 
suimti. Jie bus, sakė tas pra
nešimas, teisiami už šnipinėji
mą svetimos valstybės, Hitle
rio Vokietijos, naudai ir už pa 
siruošimą Raudonąja! armijai 
nugalėti per karą, kuris rengia 
mas prieš Sovietų Sąjungą. Se 
kantį rytą laikraščiai pranešė, 
kad teismas visus aštuonis nu 
teisė ir bausmė jau įvykdyta: 
ypatingas teismas, sudarytas 
iš Raudonosios armijos marša
lų ir generolų, visu išdavikus 
nuteisė mirties bausme. Nė ma 
žiausio įrodymo nebuvo pa
skelbta tam kaltinimui paagrįs 
ti. Nė vienas iš Centrinio Par 
tijos Komiteto ar bent keletas 
Politbiuro narių negalėjo vaiz 
duotis, kad Stalinas buvo pa
siryžęs sunaikinti žymiuosius 
Raudonosios armijos vadus. 
Pirmutinės to žymės pasireiš
kė tik prieš keletą dienų iki 
nuteistųjų egzekucijos. Stali 

mas sušaukė neparastą Polit
biuro susirinkimą, kuriame 
Krašto Apsaugos komisaras 
Vorošilovas pranešė, kad bu
vo atidengtas Raudonosios ar 
mijos sąmokslas su Hitleriu. 
Tačiau šitaas pranešimas atro
dė labai įtartinas. Politbiur 
nariai puikiai žinojo, kad jei 

iš tikrųjų Tuchačevskis ir jo 
draugai ruošė sąmokslą, tai to 
kiu atveju ne Vorošilovas ture 
tų apie tai pranešti Politbiu- 
rui; jis pats būtų buvęs suim
tas. Be to, juk tarp kaltinamų 
jų buvo trys generolai žydai, 
todėl labai sunku patikėti, kad 
jie būtų susidėję su Hitleriu.

Po Tuchačevskio ir kitų eg 
zekucijos, prasidėjo masinis 
Raudonosis armijos karininkų 
suėmimas. Dabartės, kiekvie
nas karininkas, kuris buvo ga 
vęs iš bet kurio sušaudyto ge
nerolo paaugštinimą, buvo įta
riamas. Kiekvieną dieną, kiek
vienoje Sovietų Sąjungos ka
rinėje apylinkėje išnykdavo 
šimtai Raudonsios armijos vy 
resniojo rango karininkų. Su 
jais buvo sodinami į kalėjimus 
ir jų tiesiogiai padėjėjai, o taip 
pat visi tie žmonės, kurie buvo 
laikomi jų draugais. Mėnesia 
truko, kol į suimtųjų postus bu 
vo paskirti nauji karininkai. 
Be to, dažnai atsitikdavo, kai 
ir naujai paskirtieji savo rėžtu 
buvo suimti. Drausmė krito. 
Kariuomenė tiek buvo demora 
lizuota, kad ji liovėsi buvusi 
rimta kovos pajėga. Drąsiai ga 
Įima sakyti, jei Hitleris būtų pa 
sirinkęs tą momentą Sovietų 
Sąjungai pulti, jis būtų turėjęs 
be galo didelę sėkmę.

1937 metais, apie rugpjūtį, 
Raudonosios armijos karininkų 
suėmiai pasiekė net Ispaniją, 
kur aš tada tarnavau. Dauge
lis Sovietų karininkų, priskir
tų, kaip kariniai patarėjai, prie 

Ispanijos Respublikonų kariuo 
menės generalinio stabo, buvo 
atšaukti į Maskvą ir be teismo 
sušaudyti. Tarp jų buvo bri
gados komandieriai Kolevas ir 
Valua, kurie padėjo ispanų vy 
riausybei sukurti Respubliko
nų armiją: Gorevas^ Sovietų 
tankų dalies brigados koman- 
dierius, kuris praleido, kaip 
Ispanų karo lauko vado patarė 
jas, visa aštriausias kovas ap
siaustame Madride. Gorevas 
buvo suimtas tik dviem die
nom praėjus po to, kai Sovie
tų Sąjungos prezidentas Kali
ninas jąm įteikė Lenino ordiną 
už jo žymius nuopelnus pilieti 
niame Ispanų kare.

Aš kiek galėdamas stengiau 
si sužinoti smulkmenas apie 
Tuchačevskio mirtį, tačiau tik 
1937 metais spalio mėn., Spi- 
gelglasui atvykus į Ispaniją, 
patyriau, kad nebuvo sudaryta 
jokio teismo ir egzekucijos 
įvykdytos slaptai pagal tiesio- 
gį asmenišką Stalino įsakymą. 
Spigelglasas man pasakė, kad 
tuoj po egzekucijos ejžovas 
pasikvįetė pas save maršalą 
Budenny, maršalą Blucherį ir 
kitus generolus ir juos pain
formavo apie sąmokslą ir da
vė jiems pasirašyti paruoštą 
teismo sprendimą. Nesavano 
riai „teisėjai“ jį pasirašė, nes 
puikiai žinojo, jei jie atsiakytų 
tai padaryti, jie bus suimti kaip 
Tuchačevskio bendrininkai.

Bet kaipgi Stalinas galėtų 
leisti sužinoti tiems karinin
kams, kurie pasirašė sprendi
mą, kad jų kolegos buvo nu
žudyti be teismo? Ir čia Sta
linas tuoj susitvarkė. Viene- 
rių metų būvyje Tuchačevskio 
bylos teisėjai buvo vienas po 
kito suimti ir likviduoti: — 

Sovietų oro pajėgų vadas Alks 
nis; Tolimųjų Rytų kariuame- 
nės vadas maršalas Blucheris; 
Lenigrado karo rajono vadas 
Dubenka; Gudų karo rajono 
vadasBielovas; Šiaurės Kauka 
zo karo rajono vadas Kaširi- 
nas. Jokių nusikaltimų nebu
vo jiems iškelta, nei bet kuri 
tardymo ar teismo procedūrų 
užvesta. Jie tiesiog buvo lik
viduoti.

Tiktai du Tuchačevskio tei 
sėjai išliko gyvi: maršalas Bu
denny ir generolas šapošniko 
vas. Budenny, buvusis caro 
raitelių pulko viršila,,buvo Sta 
lino intymus draugas ir jo iš
gertuvių bendras nuo Pilieti
nio karo dienų; be to, jis turė
jo girtuokliautojo ir sayo sek
retorių prievartautojo reputa
ciją. Stalinas jo nebijojo.

šapošnikovas buvo caro lai 
kų pulkininkas ir monarchis- 
tas prieš revoliuciją. Pirmai
siais revoliucijos sąmyšio mė 
nesiais jis patyrė, kaip dauge
lis jo tarnybos draugų karinin 
kų buvo likviduoti. Jis visą lai 
ką gyveno baimės apimtas dėl 
savo gyvybės, kol pagaliau Sta 
linas jį priglaudė po savo spar 
nu ir jį padraė biurokratu, dė
vinčiu karinę unifermą. Stali
nas neturėjo jokio pagrindo ir 
jo prisibijoti.

Byla Nr. 3.
Toj slegiančioj galo neturin 

čių egzekucijų atmosferoj bu 
vo ruošiama trečioji byla se
niesiems Lenino draugams 
nutrinti nuo žemės pavršiaus. 
Šįkart Stalino inkvizitoriai 
ėmėsi šios bylos su didesniu 
pasitikėjimu, negu pirmuti- 
niųjų metu. Juk jau buvo pa 
tirta, kad grasinimai buvo ga

lingesnis ginklas už pažadus 
kalinių moralei palaužti.

Trečioje byloje, kuri įvyko 
Maskvoje 1938 metais kovo 
mėnesį, buvo šie keturi žy
mūs kaltinamieji: Nikolaj Bu 
charin, buvusis Komunisti
nio Internacionalo pirminin
kas ir Politbiuro narys Lėni 
no metu; Aleksiej Rykov, tam 
tikrą laiką vyriausybės galva 
po Lenino mirties; Nikolaj 
Krestinskij, buvusis Centrinio 
partijos komiteto sekretorius; 
ir K. Rakovskij, vienas iš lab 
jausiai gerbiamų senųjų bol
ševikų už jo nuopelnus revo 
liucijai ir vienu tarpu Sovie
tų Ukrainos galva.

Šalia šitų garsių Spalio Re 
voliucijos vadų sėdėjo kaltina 
mojo suole viena tokia žmo- 
gysta-pabaisa, kuri kėlė sen 
saciją. Tai buvo ne kas ki
tas, o Henrikas Jagoda, bu 
vusis NKVD viešpats, kuris 
suorganizavo (Stalinui pirmą 
ją Maskvos bylą. Tai jis, ku
ris pavartojo inkvizicinį kan 
kinimą Zinovjevui, Kamene- 
vui ir kitiems seniesiems bol 
ševikams priversti pasirašy
ti melagingus parodymus 
jprieįS sav£, kuriais „remian
tis jie Iduvo nuteisti mirti. 
Tai buvo tas pats Jagoda, 
kuris ana Leisią naktį, 1936 
metais rugpjūčio 25-tąją, sto 
vėjo kartu su Ježovu NKVD 
rūsyje ir žiūrėjo, kaip pirmo
sios bylos aukos mirė nuo 
kulkų į pakaušį. O dabar Ja 
goda buvo apkaltintas buvęs 
vienas iš artimiausių Zinov- 
jevo, Kamenevo ir kitų senų 
jųbolševikų bendrininkų, t. y. 
tų žmonių, kuriuos jis kan
kino ir kurių egzekuciją įvyk
dė.

Baisesnės nesąmonės Sta
linas negalėjo sugalvoti. Tai 
jis padarė iš noro save išjung
ti iš Kirovo nužudymo, t. y. iš 
to nusikalstamo darbo, kurį 
jis ir Jogoda suorganizavo, 
kaip pirmutinę priemonę 
prieš senuosius bolševikus. 
Stalinas tikėjosi, kad Kirovo 
nužudymo paslaptis niekad 
nebus iškelta aikštėn, tačiau 
garsas apie šitą žmogžudystę 
sklido su visomis savo smulk 
menomis tarp slaptosios po
licijos tarnautojų ir į 1936 me 
tų pabaigą pats faktas, kad 
Leningrado NKVD ranka 
tvarkė kruvinąjį darbą, ta
po plačiai žinomas Centri
niam partijos komitetui.

Stalinas paskiausia už vi
sus patyrė, kad jo paslaptis 
taip plačiai buvo visiems ži 
noma. O tai įvyko dėl to, kad 
Jagoda bijojo apie tai Sta
liną painformuoti: juk Jago 
da niekad negalėjo pamiršti 
įsiutusio Stalino šauksmo 
„Apsileidėli!“, kurį kartu su 
Kirovo byla jis paleido į Ja
goda Leningrade, kai šisai ne
sugebėjo pilnai įvykdyti pir
ma pradį planą; taigi, Jago
da nenorėjo, Stalinui iškelda
mas tokias žinias, pasunkinti 
savo padėtį.

Kai Stalinas patyrė, kad 
tikrosios Kirovo nužudymo 
aplinkybės buvo gerai žino
mos augščiausiems partijos 
pareigūnams ir kad gandai 
nužudymo kaltę priskiria jam 
asmeniškai, jis turėjo tik vie 
na išeitį: viešai pripažinti, 
kad nužudymą suorganiazvo 
NKVD ir '.visą bėdą suversti 
Jagodai.

Daugiau bus.
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Vydūnas ir pasaulėžiūra
VYDŪNUI PAŽINTI PRISIMINIMA!.

Man regis, dauguma lietuvių 
daugiau domėjosi Vydūno pa
žiūromis į visatos santvarką, 
jo filosofija, negu jo literatūros 
kūriniais, ypač, kad savo metu 
jo pažiūros, skelbiamos jo ra
šomose ir redaguojamuose lei 
ūmiuose, buvo daugumai nau
jos, o, gal, savaimingai išreikš 
tos. Visatos saranga, Gimdy
mo slėpiniai ypač buvo populia 
rios. Juo labjau, kad ir jo li
teratūriniai kūriniai, kaip „Pra
bočių šešėliai“ ir „Amžinoji 
ugnis“ reiškė jo pažiūras, tas 
pačias, reiškiamas svarstymų 
raštuose, tiktai perkeltas lite- 
ratūrinėn plotmėn.

Atsimenu, kad savo laiku 
Vydūno mintys buvo laikomos 
lyg ir erezija, ir todėl tūlų re- 
ligininkų arba tūlų priešingų 
pasauliožiūrininkų Vydūną sta 
ta į žymiu laipsniu ignoruoja
mą padėtį. Tiktai didelis jo 
patriotizmas (taipgi, beje, su
silaukęs tūlų priekaištų) ir jo 
kalbėtojo dovana neleido jo nu 
stumti į visišką ignoravimą. 
Dabar, ypač tremtyje, jis jau 
buvo atgavęs „visas pilietines 
teises“ ir jau jo straipsnių pa
geidavo bet kokia spauda, nors 
tie straipsniai daug kam buvo 
nesuprantami, arba nesiderino 
su jų „dogmomis“.

Ir pats Vydūnas daugeliui 
buvo ir liko nesuprantamas, 
nors kai kas jį bandė įsprausti 
j tūlus pasaulėžiūrinius bei 
filosofinius rėmus. Štai Pr. 
Naujokaitis „Lietuvių literatu 
ros“ vadovėly Vydūno pasau- 
liožiūra’ budina: Bendrai, jis 
buvo daugiausia įrėminamas į 
teosofo, panteisto rėmus.

Atsimenu, kad vienoje 
paskaitoje Augustdorfe (ties 
Detmoldu) Vydūnas atmetė 
jam primetamą teosofiją. Bet 
Man vis dėlto jo pažiūros ne
buvo aiškios. O pažinti mūsų 
žymųjį mintytoją ir gilesnes jo 
pažiūras man norėjosi. Todėl, 
kai 1947 metais Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkas 
S. Santvaras paprašė mane 
kaip nors sukombinuoti Vydū 
no atgabenimą iš Detmoldo į 
Augsburgą, į rašytojų suva
žiavimą, susidarė gera proga 
plačiau išsikalbėti ir kaiką iš
siaiškinti. Bendrai, ta kelionė 
buvo įdomi ir ji leido Vydūną 
pažinti iš arčiau.

Šios, o dar vėliau ii' kitos ke 
lionės, kurią atlikome su prof. 
Povilaičiu iš Detmoldo į Han- 
noverį ir atgal, visą laiką mū
sų kalba sukosi apie painius vi
satos sąrangos klausimus.

Pagal naujausius mokslo ty
rimus, Vydūnas visatą įsivaiz
davo kaip dvasinę būseną, ku
ri, Didžiojo Slėpinio valia, da
lį savo turinio sukoncentravo 
ir sudarė žvaigždes, planetas.

— Štai, mes važiuojame 
plentu, — atsimenu jis kalbė
jo, — bet juk medžiagos, ku
rios sudaro žemę, plentą, yra 
sudarytos iš atomų, o, kaip da 
bar žinoma, atomus galima iš
ardyti ir vietoje jų atsiras ener 
gija, o kas yra išsisklaidžiusi 
energija, kokia jos būsena, 
jeigu nedvasinės prigimties, 
kurios mes tikrai suvokti dar 
negalime. Bet yra kažkas, kas 
nustato tuos nuostabiuosius 
būsenos dėsnius, — tai yra Di 
dysis Slėpinys.

Aš bandžiau klausimus Vy
dūnui statyti atvirai ir net dras 
tiškai. Jis švelniai, bet ginči
josi, aiškino savo pažiūras. Jis 
pasipasakojo, kad daug tyręs, 
studijavęs religijų istoriją, fi
losofiją. Ypač daug studijavęs 
Rytų tautų — indų, kiniečių, 
japonų, egiptiečių — religijas. 
Tuo tikslu jis mokęsis sanskri
to, buvęs susitikęs su Rabin- 
drant Tagore.

Jo teigimu, visos religijos 
yra geros, turiničos tą pačią 
dieviškąją prigimtį, tiktai pa
saulyje įvairiais laikotarpiais 
įvairiai reiškiasi.

Anot Vydūno, trejybės idė
ja yra ne vienoje katalikybėje, 
bet ir.kitose religijose — indų, 
konfucionistų, senovės egiptie 
čių. Išganytojas žmonijai pa 
sirodąs irgi laikotarpiais; jis tu 
rįs panašų vardą ir kitose re
ligijose. Išganytojas ir kitose 
religijose gimstąs iš Nekaltos 
Mergelės, kuri visur turinti 
beveik tą patį vardą.

Kadangi, Vydūnui visos re
ligijos turi tą pačią prasmę ir 
tam pačiam dievybės tikslui 
tarnauj , tai, galima suprasti, 
kodėl \ ydūnas taip augština 
senąją Ii ūuvių tikybą, ypač sa 
vo didžiuosiuose veikaluose — 
„Prabočių šešėliuose“, „Amži 
noje ugny“.

Iš čia, atrodo, jo tūlas sta
bilumas arba konservatyvu
mas. Iš čia ir jo evoliucinės pa 
žiūros.

— Viskas pasaulyje kinta, 
niekas nepalaiko nekintamos, 
amžinos formos, — teigia Vy
dūnas. — Bet kinta labai iš
lėto, labai mažai pastebimai, — 
evoliucijos keliu.

Todėl Vydūnas yra priešin
gas revoliucinėms priemonėms. 

Jis mano, kad reikia išlaukti, 
kol Didžiojo Slėpinio valia 
■įvyks paketimas ir ateis nauja 
forma.

Todėl jis tolerantas kaizeri 
nei ir tūlų laipsnių stalininei 
santvarkai. Jis nuo jų traukė
si, bet fizinės jėgos panaudo
jimo prieš jas nesiūlė. Žmo
gaus vystymasis turi tobulėji 
mo kryptį. Žmonės, kaip ii in 
dų kastose, išgyveną tris to
bulėjimo laipsnius. Yra žmo
nių dar esančių žemame išsi
vystymo laipsnyje; kiti jau yra 
nužengę į augštesnį išsivysty
mo laipsnį ir treti jau yra pa
siekę augštąjį laipsnį. Jie iš 
vieno laipsnio kyla į kitą, — 
sakė Vydūnas.

Čia aš Vydūnui prieš tokią 
klasifikaciją prieštaravau. Aš 
jam sakiau:

— Gerai. Pagal Tamstos 
teigimą, žmogus gali iš vienos 
išsivystymo pakopos pakilti į 
kitą ir iš kitos į trečią?

— Taip, — atsakė Vydū
nas.

— Tai, kaip gi galima pa
teisinti Indijos kastas (Vydū
nas jų buvimą teisino), jeigu 
ten kiekvienoje pakopoje-kasto 
je — žmonės užkeiktai lai 
komi ir jokių galimybių, nei 
vilčių nėra iš žemosios - vergiš 
kos-pakopos pakilti į augštes- 
nę?

Vydūnas į šį klausimą man 
negalėjo atsakyti. Ir tylėjo.

Norėjau dasikasti ligi pačio 
pokalbininko ir uždaviau jam 
visą laiką man minty stovėju
sį klausimą, kai išsikalbėjome 
apie religijas.

— Kaip jūs pats ^antykiau 
jate su religijomis?

— Aš domiuosi visomis ir 
mielai lankau visų jų šventna- 
mius. Domiuosi apeigomis ir 
jų kuriama nuotaika.

— O kaip gi Jūs pats? Jūs 
gi esate, rodos, evangelikas,— 
ar Jūs praktikuojantis?

— O ne! — atsakė Vydū 
nas. — Mano tėvelis buvo evan 
gelikas. Aš neinu į evangeli
kų pamaldas, bet praktikuo
ti. . . tai jau aš esu tą laipsnį 
peraugęs... Tai kitiems tin
ka. ..

Vydūnas, kiek aš jį pažinau, 
buvo ne visai atviras. Jis bu
vo nuomonės, kad ne viskas 
visiems žmonėms naudinga ži
noti. Tokia prasme jis pasisa 
kė ir 10(308) „NL“ n-ry įdė
tame laiške: ... „tarsi slėpi
ningos galios nenorėtų, kad to
kios žinios būtų skleidiamos po 
žmones, ypatiai ne po lietu
vius“ ... O šį laišką jis parašė 
kaip atsakymą į mano prašy

mą plačiau išdėstyti savo pa
žiūras į čia mano suminėtus 
klausimus. Tarsi jis būtų pa
sekęs kitą didį lietuvį — Em- 
Kantą, kuris, priėjęs išvadų, 
sakė: nereikia iš žmonių atim
ti paskutinių vilčių.

Aš jam, vis tos kelionės me
tu,dariau sugestijų,kad jis šias 
mintis išdėstytų plačiau ir iš
samiau. (Gailiuosi, kad nespė 
jau ir pasikalbėjimo plačiau už 
rašyti, o automobilyje tai be
veik ir nebuvo įmanoma). Vy
dūnas man į tai atsakė, kad jis 
šias savo mintis buvo išdėstęs 
knygoje, kurią besitraukiant į 
vakarus kaž kur praradęs, pa
metęs ar iš jo kažkas pavogęs. 
Labai gaila, nes toji knyga bū 
tų davusi Vydūną pažinti tobu 
liau ir tiksliau. Gaila ir todėl, 
kad Vydūnas buvo gerai išstu 
dijavęs ypač indų ir artimųjų 
mūsų giminių, vartojančių 
sanskritą, religijas, per kurias 
jis matė raudona gija besitę
siant vieną idėją,vieną sistemą. 
Verta i>ūs'ų tautiečiams paty
rinėti Vydūno kelius ir, gali
mas dalykas, atrasti jo dingu
sią, jau spaudai paruoštą kny
gą, kuri būtų didelis indėlis ne 
tiktai Vydūnui pažinti, bet ir 
būtų jo moksliškai filosofinis 
kūrinys, galimas dalykas, at
skleidžiąs mūsų mintytoją, 
kaip visai savaimingą ir origi 
nalų.

Prie progos noriu konstatuo 
ti, dar vieną būdingą Vydūnui 
faktą.

Į Augsburgą iš Detmoldo 
vykome, kaip dipukai, žino
ma, ne pirmos rūšies automo
biliu. Auto klausimas, bend
rai, tremtyje buvo didelis klau 
simas, nes tai buvo beteisinėje 
padėty — viskas buvo gauna
ma tiktai juodojoje rinkoje už 
kavą, amerikoniškas cigaretes 
ir didžiulius pinigus, spekulia
cine kaina. Suprantama, kad 
sudėvėtus automobilius sunku 
buvo išlaikyti bent pakenčia
moje tvarkoje.

O mes važiavome tokiu ap- 
klerusiu automobiliu šešiese— 
St. Malinauskas (dabar Sira
kūzų universiteto studentas, 
popieriaus specialybėje) vai
ravo, pp. Raulinaičiai, mudu 
su Vydūnu ir dar viena pane
lė. Krovinys nelengvas sukle
rusiai mašinai. Na ir ji pradė
jo šlubuoti: ratai pradėjo sker
suoti ir kol atvykome iš Det
moldo ligi Kasselio padangos 
buvo nugramdytos veik ligi ka 
merų. Vydūnas pradėjo aima
nuoti kelyje:

— Mane persekioja daimo- 
nai...

■KULTŪRIV^lfeo^IKA
SIBIRO LIETUVIAI

Petras Tarvydas, suradęs 
šaltinius, iš kurių galima pa
tirti apie ištremtųjų lietuvių 
gyvenimą ir būklę Sibire, ruo 
šia knygą apie mūsų tremti
nius. Visokiais būdais iš Sibi 
ro ištrukusieji pasakoja apie 
tą nepaprastą vargą ir .kančias, 
kurios yra skirtos į tą nelaimę 
patekusiems lietuviams. Infor1 
matorių tarpe yra žydų tauty
bės piliečiai, kurie sugebėjo 
savo organizacijų pagalba iš 
Sibiro išsivaduoti, taip pat 
daug žinių suteikia lenkų buvę 
tremtiniai, kurie pagal Stalino 
-Sikorskio sutartį buvo iš Sibi 
ro grąžinti. Rusai, buvę kator 
goję ir tremtyje Sibire, pažino 
daug lietuvių ir pavaizduoja lie 
tuvių kančias. Šios knygos rei 
kalu galima kreiptis į autorių 
tokiu adresu: Tarvydas, Tėvy 
nės Redakcija, 307 W. 30 St., 
New York, N. Y.

SMUIKININKĖS EL. KUPR 
EVIČIŪTĖS KONCERTAS

ŠVEICARIJOJE.
Tai buvo iš viso pirmą kar-

Kassely kiek pasitaisę, pa
siekėme Heidelbergą, bet čia 
jau reikėjo gauti naują padan 
gą. Toliau taip vykti nebuvo 
galima. O Vydūnas, kol tos 
padangos jieškojome, vis aima
navo :

— Mane persekioja daimo- 
nai.

Pagaliau, kažkur krašte mies 
to pas tūlą „spekuliantą“ ga
vome už 800 markių, amenko 
niškas cigaretes ir amerikoniš 
ką kavą padangą. Kai ji jau bu 
vo savo vietoje ir mes šešiese 
vėl sėdome į mašiną, aš, juo
kaudamas, pasakiau:

— Na, tai dabar susikaup
kime ir sutelkime savo dvasi
nes jėgas, kad daimonai dau
giau mūsų jau nepriveiktų. ..

Vydūnas, po rašytojų šuva 
žiavimo, kalbėdamas Augsbur
go visuomenei specialiame, ra
šytojų garbei suruoštame va
kare, visa tai rado reikalinga 
priminti ir konstatuoti, kad mū 
sų, su juo keliavusių, susikau
pimas nuveikęs daimonus, kai 
jo vieno pastangų neužtekę.

Kitą kartą, vykstant į Lie
tuvių-Latvių vienybės susirin
kimą Hannovery, vėl sugedo 
mūsų mašina ir mes turėjome 
grįžti. Vydūnas vėl skundėsi:

— Mane persekioja daimo
nai. J. Kardelis. 

tą, kad lietuvė muzikė Šveica
rijoje atliko visą vakaro pro
gramą. Šis lietuvės muzikės 
pasirodymas juo labjau verti
namas, kad jau pernai Ženevo 
je lietuvė dailininkė Juzė Ka- 
tiliūtė-Staniulienė surengė sa
vo paveikslų parodą, tad lie
tuvių menas darosi šveicarų vi 
suomenei žinomas įvairiomis 
apraiškomis. Koncertas buvo 
surengtas Zuricho Tonhallėje. 
Publika, kurios susirinko apie 
300, smuikininkei nuoširdžiai 
plojo. Akompanijavo žinomas 
šveicarų pianistas Walter 
Lang. Po koncerto Šveicari
jos LB krašto valdyba surengė 
kuklų priėmimą, kuriame da
lyvavo Ziuricho kantono ir 
miesto atstovai, spaudos bend
radarbiai, lietuvių bičiuliai švei 
carai ir Šveicarijos lietuvių bū 
relis. Į koncertą buvo atvykęs 
VLIKo pirm. prel. M. Krupa
vičius, Vykd. Tarybos pirm, 
prof. K. Zaikauskas su žmo
na, Tautos Fondo valdyt. T. 
Šidiškis, be to, iš Berno atva
žiavo Šveicarijos LB tarybos 
pirm. Dr. A. Gerutis, iš Baze
lio tarybos sekret. B. Šaulytė 
ir kt. Iš švečių dar pažymėti 
ni prof. G. Studerus ir prof. M. 
Junkeris.

Valdybos pirm. inž. J. Stan 
kus, kuris dauigausia pasidar
bavo rengiant šią lietuvių me
no šventę, pasveikino šveicarų 
ir lietuvių svečius. Kaip padė
kos ženklą, inž. Stankūs įteikė 
Ziuricho kantono valdžiai dail. 
Katiliūtės-Staniulienės paveiks 
lą, Zuricho miestui — skulp
toriaus Gabr. Stanulio statulą 
— Rūpintojėlį. Šveicarų var
du labai gražiai apie lietuvius 
atsiliepė Zuricho miesto archi
varas Dr. Bosshardt, po jo dar 
kalbėjo Vykd. Tarybos pirmi
ninkas prof. K. Zaikauskas, nu 
pasakojęs lietuvių tautos kan
čias Sovietų okupacijoje ir pa
reiškęs viltį, kad visa Europa 
susilauks laisvės karžygio Vi
liaus Telio, kuris išvaduos pa
vergtąsias tautas. J. Stasiulie 
nė apdovanojo svečius lietuvis 
ko rašto juostelėmis, austomis 
lietuvių moksleivių Vokieti
joje. Zuricho vyr. burmistro 
vardu lietuvių svečiams buvo 
įteikti Zuricho miesto vaizdų 
albumai.
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KEISDAMI ADRESUS 

nepamirškite pasiųsti 25 et. 
(smulkiais pašto ženklais).

JURGIS JANKUS

Rūpesčiai
II.

Ir dabar, į Varnakalnį bežiūrint, Širmuliui atėjo į galvą 
tas nedidelis tarpas anų prabėgusių dienų. Skersa akim jis 
žvilgterėjo į ramiai dantis berakinėjantį Norušį ir sumetė, 
kiek dienų prabėgo nuo ano laiko. O jų buvo daug. Po Danu 
tės, dar spėjo ateiti Algis ir Vytukas. Juos taip pakrikštijo, 
nebegalvodamas, kad tai tėra tik pliki, paprasti žodžiai. Toli 
už jų stovėjo Vytautas ir Algimantas, vyrai stiprūs ir nar
sūs. Ne kiaura vieta ir ne skylė. Kas gali žinoti, gal jie ir 
danguje tarp šventųjų karaliauja ir su džiaugsmu žiūri že
myn į savo žemę, kad jų palikti pulkai čia vis didėja. Bet 
Norušis vistiek nebevedė, ir Danutės vardas Širmuliui am
žinai pasiliko susietas su anuo nevykusiu pasiūlymu. Jeigu 
jis būtų pykęs, išsiplūdęs, nekalbėjęs, nesisveikinęs, tas se
niai gal jau būtų išdilę, bet ta tyliai nubraukta ašara tap d.- 
rė, lyg Širmulis būtų kaltas dėl Kristės mirties.

Ir dabar, kai jis čia šalia stovi ir dvilinka smilga karpš- 
tinėja nuo pypkės pageltusius dantis, Širmuliui ima rodytis, 
kad jis vienas tesisieloja, kaip reikės iš kaimo keltis, o Noru 
šis savo nelaimingą pasirinkimą apmąstinėja. Rodos, pakels 
galvą, pažiūrės į akis drėgnu žvilgsniu ir pasakys: „Ne tavo 
nuopelnas, kad laimingesnis buvai, bet kam iš manęs juok
tis. .. Juk jei ne tu, aš nebūčiau Kristės radęs, Dievaži. . .“

Bet Norušis nieko nesako. Jis žiūri į galulaukes, krapš 
to dantis ir spjaudo per tvorą. Dantis prabadęs kiaurai ir 
spjaudo krauju, bet Širmulis iš nieko nenori juoktis. Jis pa
sitraukia nuo tvoros, pasilenkęs timpteli dešinį bato aulą 
augštyn ir pasako:

— Kelmas žino, dumšlės koją ėmė graužti. Turbūt au
tas susistūmė.

Bet bato nenusimauna ir auto nepataiso, tik valandėlę 
pažiūri į Varnakalnį, iškrato užgęsusios pypkės pelenus ir, 
galvos į šalį nepasukęs, pasako:

— Reikėtų dar ligi galų paeiti. Sekmadienis, vaikis gal 
kur nueiti norės, o arklių viemj nepaliksi.

Kalbėdamas negrįžteli nė per petį į Norušį, lyg kalbė
tųsi pats su savim, įsideda pypkę į kišenę, dar kartą patem
pia aulą ir nueina, lyg prie tvoros būtų vienas pats stovėjęs.

* * *
Norušis atsigrąžia, atsiremia į tvorą alkūnėmis ir seka 

plačią, tamsiai rusvu čerkesu apvilktą Širmulio nugarą, kol 
ji dingsta rugiuose, paskum vėl apsisuka, atsiremia į tvorą 
krūtine ir pasižiūri į dulkinas patvorio dilginės.

Ir nesmagu ir kartu darosi širdyje. Galėjo nueidamas 
nors užminti, kad per laukus galėtų pereiti abu, pasvarstyda 
mi, kur reikėtų rinktis naujam lizdui vietą, bet nori vienas 
viską išspręsti, kad kitas už akių neužbėgtų ir neapgautų. O 

rinktis vistiek reikės. Nebent vietoj liktumeis. Bet tada rei
kės keliais hektarais išsipirkti, ir kas bepaliks vaikams?

Norušį staiga apima didelis neramumas, ir jis norėtų su 
kuo pasikalbėti. Kol čia stovėjo Širmulis, to nebuvo, bet 
jam nuėjus, atlėkė kėlimosi baimė ir užgulė taip sunkiai, 
kaip markoj primirkęs slogutis. Kad nors darbininkų būtų. 
Bepigu Širmuliui: sulėks žentai, Bronius su pinigu parems, 
o ir tuodu naminiai jau vyrukai? Paims, nešte viską nuneš ir 
pastatys, o jis? Kad Jonukas menkas darbininkas, tą jis se
niai juto, bet vietoj gyvenant, darbas ir visi kiti reikalai bė
ga pagal nuo amžių įprastą tvarką ir rūpestis ne taip širdį 
ėda. Galima sakyti, kiekvienas daiktas mintinai žino ir savo 
vietą ir laiką. Nuo savęs visiškai nedaug tereikia pradėti, 
kad viskas ir toliau riedėtų lygiai ir paprastai. Gi dabar rei
kės pajudinti viską iš pamatų. Viską. . .

Jis nepakėlė akių nuo dilginių ir nepažiūrėjo į anapus 
tvoros stovinčius trobesius, bet jie ir be žiūrėjmo jam gal
voj stovėjo kaip gyvi: ir sesnos, dar tėvo krautos, sienos, ir 
apkerpėję, dar mažam bebūnant stiegti, stogai, ir ąžuoliniai, 
į visas puses svyrinėję, skeltiniai tvorų stulpai. Praeitą ru
denį prakiuro trobos pamatiniai. Puzrus iškrapštė, naują 
medgalį įtraukė, plyšius samanom ir pakulom apkamšė, ir 
vėl stovi, ir šalčio neleidžia, — bet pamėgink pajudinti: pu
sę sienų vėjas dulkėmis išnešios, jau ir taip įtręštus daržus 
kažinkam dar labjau patręš, o vidurlaukin nuėjus, reikės ką 
nors pastatyti. Nuo lietaus po lapu neatsisėsi, smilga nuo 
vėjo neužsistatysi. Aha... Ir Norušis abiem rankom su
spaudžia galvą ir dar labjau įspinia akis į dulkinas dilginės. 
Jau geriau būtų marga kirmėle būti ih amžinai graužti dilgi
nių lapus, negu prakeiktu žmogum...

Išgirsta, kaip per kiemą švilpaudamas eina Jonukas, ir 
apmaudas suspaudžia širdį. Amžinas Jonukas, Jonu niekas* 
jo ir nevadina ir turbūt nebevadins, nors praėjusią žiemą spė
jo vesti, ir Jadvyga jau sunktelėjusi bėga apie ūkį ir apie 
ruošą, o Jonukas skersakiuoja į jos sunkumą, lyg pats prie 
to savo nieku nebūtų pridėjęs. Ir Norušiui ateina į galvą, 
kad Širmulis tada buvo teisus, kai sakė, kad pamotė verčiau, 
negu merga. Jis, tas Širmulis, kartais sugeba labai toli pa
matyti, bet kad su Kriste išeis negerai, to ir jis negalėjo at
spėti, o dabar svarstyti po laiko, šaukštai jau po pietų.

Jis pakėlė galvą ir papurtė, lyg norėdamas nubaidyti įky 
riai ant veido tupinčią musę. Kad būtų galima, atsigultų, 
rodos, į patvorio dilginės ir numirtų, kaip savo dienas atgy
venęs šuo, tada būtų lengviau. Numirtų, rodos, vien dėl to, 
kad nebereikėtų keltis, neberekėtų ant savo vieno pečių mė
ginti imti dar vieną naštą, kurios vistiek nepaneši.

Iš lengvo pasisuko, susikišo į kišenes rankas ir nuėjo na 
mo. Statiniai buvo išretę ir į visas puses išsisklaidę: galėjai 
išlįsti pro kur norėdamas, nebereikėjo jieškoti spragos, kaip 
per Danutės vardines. Bet ir taisyti nebeapsimokėjo: vistiek 
tuoj reikės ardyti.

Kieme susitiko Jadvygą. Augštą, stiprią ir pilną, bet 
paraudusiomis akimis. Abiejose rankose ji nešė po kibirą, ir 
nereikėjo prityrusios akies pasakyti, kad nebedaug dienų li
gi galo jai belikę. Nebelaikąs būtų ir tokius kibirus nešioti. 
Kristė anuomet nebenošiojo. Jis nebeleido. Pats gyvuliams 
nunešdavo. Ir vandens nereikėjo pačiai bėgti atsinešti. Ne, 
jis nebuvo toks stambus, kaip tas mergų augintinis. Noru
sis to jam dar nėra sakęs, nė pusės žodžio nėra prataręs, bet 
rengėsi. Seniai rengėsi. Bet kaip tik pagalvoja, tuoj žodžių 
pritrūksta, dabar dar nauji rūpesčiai ateina, o sūnui ir tas ne
rūpi. Norušiui iš karto buvo aišku, kad sūnus su žmona išsi- 
plūdo ir švilpaudamas išėjo į kiemą, o moteris sunkume pasi
liko viena ir verkia, tas jo nei šildo nei šaldo.

Nebegalėdamas pakelti sunkumo, atsisėdą ant slenksčio 
ir negali sulaikyti minčių.

Jadvyga per tą laiką grįžta jau su tuščiais, prie šulinio 
išplovė kibirus ir pakabino ant tvoros. Jos kiaulkibiriai visa
dos tokie pat švarūs, kaip geriamieji, ir nuo Kristės laikų to
kių jų šitas kiemas nematė. Paskum pasilenkia ir plaunasi 
kojas. Norusis mato, kaip jai sunku lenktis, bet ji to neboja. 
Gal iš piktumo ir nusiminimo nori, kad kūdikis gimtų negy
vas. Norušį tą mintis net nupurtė.

— Eikš čia, atsisėsk, — pasako garsiai ir taip švelniai, 
lyg sakytų pačiai Kristei.

Jadvyga pakelia galvą. Kelis akimirksnius žiūri į uošvį, 
paskum pasako:

— Dar veršiuko nepagirdžiau.
— Sutaisyk, aš nunešiu. O dabar atsisėsk, noriu pa

šnekėti. Juk anas išaušėlis turėtų už tave kibirus panešioti, 
bet jegu jio nėra, nunešiu ir aš. Seniui juk visada lengviau.

Jis nenorėtų, bet balsas darosi piktas ir aštrus. Širdimi 
jaučia, kad su moterimis taip nekalbama, bet kitaip negali.

— Nusinešiu, — pasako ji ir ima kibirą.
— Kur išėjo? — nenori nutraukti kalbos uošvis.
— Ar jis kada sako? Į kaimą turbūt, — atsako tyliu ir 

virpančiu balsu, pakelia kibirą ir pažiūri prieš saulę į dangų, 
lyg jieškodama skylės.

— Ar bėga? — paklausia Norušis.
Jis taip gerai buvo sugalvojęs, ką pasakyti, ir dabar vis 

kas susimaišė, kad tegali kalbėti apie kibirą.
— Ne, — atsako ji, krapštydama pirštu kažinką. prie 

dugno prilipusį. — Ar šeimininkas mergai kada sako, kur 
eina, — dar prideda, neatitraukdama akių nuo kibiro.

Norušiui karšta srovė tvinkteli per galvą ir per krūtinę, 
bet jis susivaldo.

— Jam tu nebe merga, — visiškai ramiai pasako. — 
Jeigu man ne merga, tai jis to nė pamanyti negali. Matau, 
šiand vėl verkei. Atsisėsk. Atėjo laikas pasišnekėti, šne
kėsiu ir su juo, bet pirma noriu pašnekėti su tavim.

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

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

Pasinaudokite 26 savaitėmis mokėjimui.

rtrtir ištaiginga vyriška apranga
Jjį ST. CATHERINE ST. W

į vakarus nuo Bleury g

26 sav. išmokėjimu

VISAD 
METAIS 
PIRMYN

Dr. DORAGORDON aj f

Dantų gydytoja ® 5
Kalba lietuviškai ® >

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

BELLAZZI - LAMY, INC
T?

7679 George Si.,
TR 5151 Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

| DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

©.... .... .......................... .... , _  ... _  _  _

© Paėmimas ir pristatymas dienų ir vakarais. «
Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
|C. Halpin Funeral Home Reg’d J
© KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM ©
© ©
© PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS |
© ©
§ 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 |

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

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

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

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

įmokėti
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1953-uįu metu
Gegužės 8 d. suėjo 65 me

tai, kai Vareikių Daržininkuo
se, Ukmergės ap., gimė Stasys 
Tijūnaitis, mokytojas, seimų 
narys KD bloke, žurnalistas, 
redaktorius, spaudos bendra
darbis, ypač vaikų laikraščių, 
išleidęs eilę mokslo populiari- 
zacijos knygų.

Rugpjūčio 8 d. sueis 65 me
tai, kai Sadūnuose, Dusetų 
vai., Zarasų aps. gimė Juozas 
Buzelis, gydytojas, visuomenės 
veikėjas, Steigiamojo Lietuvos 
seimo narys, „Aušrinės“ ir ki
tų laikraščių bendradarbis. 
LVLS-gos veikėjas.

Rugpjūčio 13 dieną sueis 65 
metai, kai Jogauduose, Mažo
joje Lietuvoje, gimė Jurgis Ge 
rulis, kalbininkas, Karaliau
čiaus universiteto profesorius, 
skaitęs paskaitas ir vedęs ats
kirus lietuvių kalbos kursus ir 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune, išleidęs daug kalboty
ros srities mokslo veikalų, 
1922 metais išleidęs Mažvydo 
tekstus, 1927 metais — Senuo 
sius lietuvių skaitymus. J. Ge 
rulis buvo lietuvis, jo motina 
nemokėjo vokiškai kalbėti, bet 
jis buvo pasidavęs vokietybei 
ir nacizmui, net savo pavardę 
iškraipęs ir rašęsis Gerullis ir 
dėl to neprasmingai ir nepro
tingai 2 karo pabaigoje žuvęs. 
Gaila jo, kaip gabaus žmogaus, 
gaila, kad nuklydo nuo tiesaus 
ir teisingo kelio ir neprasmin
gai žuvo — sau, tautai ir mok 
lui.

Rugpjūčio 25 d. sueis 65 me 
tai, kai Barnaule, Rusijoje, gi 
mė Vladimiras Dubeneckis, ar 
chitektas, Vytauto Didžiojo 
Muzėjaus, Medicinos fakulteto 
ir kitų architektūrinės vertės 
rūmų statytojas, miręs 1932 
m. rugpjūčio 10 dieną Kara
liaučiuje.

Lapkričio 29 d. sueis 65 me
tai, kai Sintautuose gimė Pra
nas Dailidė, žurnalistas, „Lie
tuvos Žinių“, „Lietuvos“ ir po 
to „Lietuvos Aido“ redakto-

sukaktuvininkai
rius, rašęs eilėraščius ir roma
nus, užsienių reik, ministerijos 
direktorius, Lietuvos atstovas 
Latvijoje, mokytojas, advoka
tas, dabar gyvenąs Čikagoje ir 
daug rašąs spaudoje, politinis 
veikėjas, buvęs Liaudininkas, 
paskui Tautininkas.

Gruodžio 14 d. sueis 65 me
tai, kai Radeikiškiuose, Dauge

liškio vai., Švenčionių ap., gi
mė Kristupas Čibiras, kunigas, 
pedagogas, visuomenininkas, 
užmuštas Vilniuje Šv. Mikalo
jaus klebonijoje laike rusų lėk 
tuvų Vilniaus bombardavimo 
1942 m. kovo 23 d. Kun. Čibi 
ras buvo nepaprastų gabumų 
pamokslininkas, mokėjęs pa
mokslus statyti klasinės retori 
kos planu ir puikiai valdęs re 
tonines kalbos priemones, tau
rus intelektualas. (d. b.)

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

NA ŠIŲ KNYGŲ ĮDOMI, VERTINGA IR BŪTINA 
JŪSŲ KNYGŲ LENTYNOJE

5.
6.

1. Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA, apysakos...............
2. Antanas Škėma, ŠVENTOJI INGA, novelės...........

3. Dr. P. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. .
4. Putinas, KELIAI IR KRYŽKELIAI, poezija...........

Kazys Binkis, LYRIKA, poezijos rinktinė................
Prosper Merimeė, KOLOMBĄ, romanas....................

7. August Gailit, TOMAS NIPERNADIS, romanas
8. Francois Mauriac, GIMDYTOJA, romanas...........
9. Luigi Pirandello, PIRMOJI NAKTIS, novelės. . . .

10. L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas. . 
Kazys Boruta, BALTARAGIO MALŪNAS, rom. 
Balys Sruoga, KAZIMIERAS SAPIEGA........
Balys Sruoga, GIESMĖ APIE GEDIMINĄ...........
Guy de Maupassant, KAROLIAI, novelės...............

15. Axel
16. Axel
17. Pear

11.
12.
13.
14.

$$
3,50
2,50 
3,00 
2,50 
2,00
2,25 
2,50 
1,75 
1,50
2,50
2,50
2,50 
2,00 
2,50 
2,50
2,50 
2,25

Munthe, SAN MICHELE KNYGA I...........
Munthe, SAN MICHELE KNYGA II...........
Lagerkvist, B ARABAS, romanas....................

KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI
18. J. Simonaitytė, AUGŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
19. A. Baronas, DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU. . . .
20. Šatrijos Ragana, SENAME DVARE ........................
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: Terra, 748 W. 33rd Str., Chicago 16, 111.

3,50
2,50
2,00

3 391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

cawoi roRHnvne 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.

Dr. Roman Pniewski y 
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. « £ 

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

S> V7 
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $ 6

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS §•

D. E« BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

Audžiu tautinius rūbus. t

JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO- : 
LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS, jį
288—6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. -

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

MONTREAL
* .......

©

MAMERTAS MAC1LKAS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

©
© ©

©©

©

©

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

©

CMR MARKET INC
MOKA AUGŠTESNŲ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO
MOBILĮ ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- 

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
MIESTE.

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

KUR KITUR MIESTE. 
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS 

SKAMBINKITE
Lietuvi ui atstovui

Mr. HENRY ADOMONIUI 
ir

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

Telefonai: DU

t a a « «vr

i

©
ij S

v
::
:: it

©

©

AR S

©

©

3289; DU 7995; VE 6681. g

£

Į J ono LADYGOS
, baldu studijoje ]

9,©k IX A S O

[j, priimami užsakymai ir pa
rt* taisymai sofų, foteliij ‘i 

Į (chesterfields). „St. Lo- f 
uis Textiles” medžiagų ir

; baldų atstovybė fabriko ;! 
kainomis. Į

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

©

©©

<A

Norkeliunas
PER SAVO AGENTŪRĄ

ft

t ©

©
©

I MONTREAL ENTERPRISES Reg’dt 
| AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, tį
©

i
©

© I A v. Verdun-Regina kampas Į © 
f (L TR. 0952 .J *

s?i=

NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

5637 JEANNE D’A&C AVE., MONTREAL 36
Tel. CL 23 6 3

© 
©
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7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visa di

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERA KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

DARBA ATLIEKU
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

Kaip ir kada skrisime i Marsą?
RAŠO DIPL. INŽ. J. BULOTA.

L DANGAUS KŪNŲ SISTEMOS APŽVALGA.
Padidinus USA Mont Palo- 

mer observatorijos teleskopo 
stiklus, žmogus įžvelgė du kar 
tus tolimesnius visatos atstu
mus, negu ligtol buvo matęs., 
ir pamatė vėl miliardus naujų 
žvaigždžių. Spėjama, kad mū 
su matomas žvaigždynas, ke
lių miliardų šviesos metų dia
metro pasakišku greičiu juda 
link kitų panašios sistemos 
žvaigždynų. Kiek kiekviena 
žvaigždė turi savo palydovų- 
-satelitų-žemių, dar niekam ne
pavyko įžiūrėti ar apskaičiuoti, 
nes artimiausia nuo mūsų sau
lės sistemos žvaigždė yra už 
maždaug 27 milionų milionų 
mylių — taigi nuo jos šviesa, 
bėgdama kas sekundę po 187. 
000 mylių, teatbėga iki mūsų 
Žemelės per 4 ir pusę metų.

Mūsų saulė yra panaši ki
toms. Turėdama „tik“ apie mi- 
lioną mylių diametro, yra ma
žųjų žvaigždžių grupės maža 
žvaigždė.

Dabar jau tikra yra, kad ir 
mūsų saulė juda pagal kitų 
žvaigždžių padėtį ir kad visas 
matomasis pasaulis plečiasi 
lyg pumpuojamas balionas ir 
taip toliau.

Nustatyta yra, kad žvaigž
dės pulsuoja - kunkuliuoja ir 
sprogsta, tai yra — baigia se
nąją ir pradeda naujos eros pra 
džią ir tt.

Kada mūsų saulė sprogs ir

K

užlies visą jos sistemos apie 
10.000 milionų mylių diamet
ro erdvę, nėra tikrai nustaty
ta, bet tai neabejotinai įvyks 
(neanksčiau kaip už 2 ir grei
čiausiai nevėliau už 10 miliar- 
dų metų).. Tokiu momentu 
už maždaug 9 minučių mūsų 
Žemelė atsidurs atominėje sau
lės ugnyje. Vėliau, įkaitusi 
bei pametusi savo orbitos pu
siausvyrą, sprogs ir jinai, bet 
beveik jokio įspūdžio nepada
rydama ištirps bendroje saulės 
garų masėje. Po to vėl jau ži 
nomais dėsniais kursis nauja 
ar kelios saulės su jų satelitais, 
ii vėl per ilgus amžius atsiras 
gal nauja Žemelė ir gal kas 
nors panašaus į mus gyvybe. 
Ir taip kartojasi per amžiny
bes, nes be Amžinybės nieko 
amžina nėra, — viskas pulsuo
ja, atseit — gimsta, kovoja, su 
sidėvi ir miršta, o paskui vėl 
iš naujo. . .

Tokiu būdu po paskutinio 
mūsų pasaulio sistemos tokio 
sprogimo, neseniai!, kaip prieš 
porą (neseniai Dr. Walter Ba- 
ode patikslino), ar 4 miliardus 
metų, besitolinančių garų nuo 
buvusių centrų greičiui mažė
jant ir jiems vis beužpildant 
naujas „tuščias“ erdves „atšą
lant” bei veikiant tarpusaviam 
masių traukos dėsniams susi
kūrė tarp kitų ir mūsų Saulės 
sistema : centras Saulė, o aplink

ją dabar iš paviršiaus jau at
šalę satelitai visi besisukdami 
ta pačia kryptimi aplink save 
ir aplink Saulę, beveik toje pa 
čioje Saulės sukimosi ekvato
riaus plokštumoje (tas tik ne
ginčijamai parodo, kad pir
miausia buvo vienas garų mil 
žiniškas tos pačios medžiagos 
besisukąs diskas, iš kurio išsi 
plėšė paeiliui didesnės susikon 
centravusios masės), tik skir
tingais nuotoliais nuo jos.

Arčiausiai prie Saulės, „tik“ 
už 36 milionų mylių, planeta 
Merkurijus. Toliau, už 67 mil. 
mylių — Venera ir svoriu ir 
dydžiu ir metų laiku labai pa
naši į mūsų Žemę. Trečioj vie 
toj, už 93 mil. mylių — Žemė, 
o už 142 mil. mylių — Marsas, 
beveik per pusę mažesnis už 
Žemę, bei 10 kartų lengvesnis 
ir su dviem mėnuliais. Penk
toj vietoj, už 483 mil. mylių, 
318 kartų sunkesnis už Žemę 
— milžinas Jupiteris, net su 11 
mėnulių. Pagaliau vis nutols
tančiai Saturnas, Uranas, Nep 
tunas, bei „paskutinysis“, i 
3670 mil. mylių, mažutis Plu- 
tonijus, kuris ąpie saulė apsi
suka tik per 248 metus. Pluto- 
nijus buvo neperseniai (1930 
m.) atrastas skaičiavimais ir 
tik vėliau įžiūrėtas teleskopais. 
Skaičiavimams, matavimams 
bei teleskopams tobulėjant, ga 
Įima tikėtis, kad bus atrasta 
dar ir daugiau nutolusių nuo 
Saulės jos didesnių palydovių 
planetų.

Pagaliau yra nustatyta apie 
1500 visiškai panašiai, kaip ir 
Žemė, aplink Saulę besisukan
čių mažesnių planetėlių, vadi
namų planetoidais arba astero 
idais, kurių diametras neprašo
ka nei 500 mylių. Galų gale 
Saulės sistema yra pripildyta 
netaisyklingai beskrajojančių 
kometų ir meteorų, kurie kart
kartėmis nukrenta ir ant minė 
tų planetų, taigi ir ant Žemės. 
(Meteorų yra nukritusių, be 
ko kita, ir Lietuvoje).

Kad visa tai geriau supratus, 
sumažinkime šios Saulės siste
mos mastelį iki mums apčiuo
piamo įsivaizduojamo dydžio.

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.

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

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

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—S 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

Siunt. Nr. 11—$ 6.50 
5 sv. cukraus

$ 
©

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai

0
$

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

0

a

MYERS Co. i
EXPERT CLEANING s DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UF 

AMD DELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

•J:r

=i
i,

E

18
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Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

įj! M O N T R E A L I S 2832 ALLARD TR 1135

MISHAP ORTAS'
EUROPOS BOKSO PIRMENYBĖS

vo labai geroje formoje, užtik 
rintai laimėdamas Europos sun 
kaus svorio čempiono titulą.

Po pralaimėjimo Helsinkyje, 
kurį laiką Sečiko nebesigirdė
jo. Europoje buvo kalbama, 
kad jis pateko į nemalonę. So 
vietų S-gos sporto vadovams 
vėl leidus jam viešai pasirody
ti, matyt, buvo įsitikinta, kad 
geresnio pakaitalo sunkiame 
svoryje už Šociką jie šiuo me
tu neturi. Tikrai, Šocikas šį 
kartą jų apskaičiavimą neapvy 
lė.

Reikia pastebėti, kad šiose 
pirmenybėse silpnai pasirodė 
vokiečių, anglų, vengrų, pran
cūzų boksininkai, kurie savo 
laiku, šioje sporto šakoje buvo 
laikomi vieni stipriausių Euro 
poje. M. Mečius.

AUSTRALIJA NESUSI
TVARKO DĖL PASAULI

NĖS OLIMPIADOS
Prieš keturis metus susirin- 

kęsRomoje Tarptautinis Olim
pinis Koimtetas vieno balso 
persvara nusprendė, kad 1956 
m. Pasaulinė Olimpiada bus 
ruošiama Melbourne. Tačiau 
per 4 metus australų atitinka
mos įstaigos pasiruošimų sri
tyje nieko neatliko ir vis tebe
siginčija tarpusavyje dėl įvai
rių klausimų. Pastaruoju me
tu jau susidarė tokia padėtis, 
kad Australija dėl savo nesu
gebėjimo tinkamai dirbti ir rei 
kiamai pasiruošti sekančiai Pa
saulio Olimpiadai, gali visiš
kai netekti šios garbės, ir P. 
Olimpiadai vieta gali būti pa
rinkta kitoje valstybėje, kuri 
ir per likusius tris metus suge 
betų reikiamai jai pasiruošti. 
Būdinga tai, kad per 4 metus 
ligšiol australai vis dar negalė 
jo surasti būsimai Pasaulio 
Olimpiadai stadionui vietos.

KOVAS — MORE PARK 
32 : 26

Žiemos sezono krepšinio tur 
nyre „Kovo“ krepšniinkai su
sitiko su stipria Moore Park 
australų komanda. Pirmąsias 
minutes „Kovas“, parodęs gra
žų tarpusavio susižaidimą, lai 
mi persvara. Australai, pri
mygtinai stengdamiesi rezulta

Gegužės 24 d. Varšuvoje už 
sibaigė dešimtosios Europos 
mėgėjų bokso pirmenybės. Var 
žybos vyko dešimties svorių 
sistemoje ir jas nelauktai lai- 

- mėjo Lenkijos bokso komanda, 
laimėjusi pirmąsias vietas pen
kiuose svoriuose. Antroji vie
ta atiteko Sovietų S-gai, laimė 
jusiai dvi pirmas vietas. Vaka 
tų Vokietijos, Rytų Vokieti
jos ir Anglijos boksininkai lai
mėjo po pirmą vietą.

Garbingiausias laimėjimas 
sunkiame svoryje atiteko So
vietų S-gai, lietuvio Algirdo 
Šociko asmenyje. Šis gabus 
boksininkas, po nepasisekusio 
pasirodymo Helsinkio Olim- 
pijadoje, šiose pirmenybėse bu

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

tus išlyginti, taškų santykį po 
truputį švelnino, tačiau pirma
sis puslaikis vis dėlto baigėsi 
15:12 „Kovo“ naudai. Antro 
jo puslaikio pradžioje „Kovo“ 
žaidėjai parodė tikrai augštą 
krepšinio žaidimo lygi. Tiks
lūs permetimai vienas kitam, 
kietas dengimas ir gražūs me
timai į krepšį — ir 15 taškų 
„Kovas17 turėjo jau daugiau. 
Australai dar kiek sušvelnino 
rezultatus, kai Geniui ir Me
dučiu teko apleisti žaidimą, ta 
čiau pergalė liko užtikrintai 
„Kovo“ pusėje.

Labai gerai sužaidė gynikas 
Koženiauskas ir puolime — 
jaunasis Kraucevičius, aikštėje 
jau įgalinąs visiškai savimi pa
sitikėjimą. Žaidė ir taškus lai
mėjo: Koženiauskas — 10, Ge 
nys — 6, Kriaucevičius — 5, 
Bernotas — 4, Vasaris — 3, 
Šutas — 2 ir Medutis — 2.

-S1V- - -MX XET

Tada Saulė būtų teniso sviedi
nėlio dydžio, o už 12 pėdų ma 
žūtis smėlio grūdelis atvaizduo 
tų Žemę su dulkele už pusės 
colio nuo jos vaizduojantį Mė 
nulį. Tolimiausioji Plutonijaus 
planeta būtų smėlio grūdelis 
už 1000 pėdų, o artimiausioji 
žvaigždė būtų panašus į Saulę 
sviedinėlis už 600 mylių.

Šitaip apibūdinę padėtį, da- 
turime nusispręsti, 
j kurią gi planetą mes 
mėginsime keliauti?

Daugiau bus.

bar

Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA ■LONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

H

::

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

kybės, kainos prieinamos.

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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS

B L O K S Ų — BRIKS Ų — PLYTELIŲ
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

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.

Rata
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

Laiškai Redakcijai.
Laikraščio Nr. 20, sporto 

skyriuje „Mūsų sportas“ yra 
patalpinta neteisinga informa
cija apie Pabaltiečių Sporto 
Šventę Toronte. Jaučiu parei
gą tiekti savo paaiškinimus.

1951 m. buvau latvių sporto 
vadas Kanadoje ir mano inicia 
tyva ir vadovybe įvyko pirmo- 
ii Pabaltiečių Sporto Šventė 
Kanadoje. Nors ši šventė bu
vo surengta Toronte, bet buvo 
rengta visos Kanados mastu ir 
dalyvavo rinktiniai sportinin
kai. Žinoma, tai priklausė nuo 
sporto vadovybės tautybių rū
pesčio.

Šiemet įsikūrė Pabaltiečių 
Sporto Federacija Kanadoje. 
Pirmininku išrinktas žymus lat 
viii sporto darbuotojas Roberts 
Plume. R. Plume yra Pasau
lio Studentų Konfederacijos 
garbės prezidentas ir jo vado
vybėje įvyko 1935 m. Pasaulio 
Studentų Olimpiada. Be to Fe 
deracijoje dar yra: vicepirmi
ninkai — Z. Zentiš, K. Sapoč- 
kinas, ir H. Tidus, J. Gaižutis,
D. Laurinavičius, I. KapostinŠ,
E. Vaar, F. Koop.

Narius Federacijai renka 
kiekvienos tautybės sporto va 
dovybė sulig savo nuožiūra.

Šiemet įvyko trečioji Pabal
tiečių Sporto Šventė ir ją suor 
ganizavo Pabaltiečių Sporto Fe 
deracija Kanadoje.

Ž. Zentinš, 
PSFK Vicepirmininkas.

i VICTOR HARDWARE
X 5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 14___  . ____________  Tek: FI 1492

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI

RAMSAY 
PAINTS
MAKE A HOUSE

There Is a 
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!

SEMI-GLOSS 
GLOSS 
FINISHES

PERKANTIEMS D A- £ 
ŽUS GALONAIS, NA- < 
MŲ SAVININKAMS 1 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

*

*

$

CROSLEY
RADIO ir TELEVIZIJA \

*

C. C. M.

*

♦

*
DVIRAČIAI S
*

♦
*

PASINAUDOKITE S 
SPECIALIA VISŲ į 

PIRKINIŲ NUOLAI- ;
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI I

Mann & Martel
REALTORS

1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne) Te’. OL.8481
Daugelio lietuvių išbandyta-patikima nuosavybių pirkimo- 
-pardavimo Įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei
daujamuose rajonuose ir pa-gal Tamstų norimą kainą.

$4.500 įmokėti, $15.500; In
dian Rd. - Howard Park, 7 k., 
atskiras, stilingas, vandeniu 
ir alyva šildomas, gar. vieta.

$4.000 įmokėti, $17.000; Sun
nyside, 9 k., atskiras, mūri
nis, 2 vonios ir 2 virtuvės, aly

va šildomas garažui vieta.
$6.000 įmokėti, $15.500; High

Park-Quebec, 6 k., atsk., gra
žių plytų modernus namas, ga 

raž., rodos, puikus visais atžv. 
$5.500 įmokėti, $17.000; Do
vercourt Bloor W., 11 k., did.

ir šviesūs k., 2 virt., garažas, 
alyv. š., did.paj., puikus mūr.

$4.500 įmokėti, $16.500; Ba
thurst Bloor W., 10 k., mūr., 
labai dideli ir š. kamb., alyva 
ir vand. šildomas, ideal, išn.

$3.000 įmokėti, $13.000; Duf-
ferin-Bloor; 8 k., mūr., 2 vir
tuvės, dvigubas garažas.

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. 8481 Namų ME 0667

$3.000 įmokėti; $12.500; Col
lege-Sheridan; 6 dideli, švie
sūs neperein. kamb.,,mūr., uit 
ra modern, virt, ir vonia, vir
tuvė ir II-me augšte, dekoruo 
tos aliejum, garažui vieta.

$4.000 Įmokėti, $16.000, Park 
dale, 8 k., atsk., mūr., neper, 
kamb., 2 virt., vand. ir alyva 
šildomas. Dvigub. garažas.

$2.000 Įmokėti, $6.900, Duffe 
rin-Dundas; 6 k., alyva kūre
nama krosnis, garažas.

$? Įmokėti, $ 8.000, New To
ronte, mūr. modern, bunga
low, labai geras pirkimas.

$10.000 Įmokėti; $2 7.000; Blo 
or W.,-Clinton; 6 apart, po 5 
kmb. kiekv., kamb. nepereina 
mi-galima nuom. ir kaip ats
kirus k., vand. šildomas, mū
rinis, didelės pajamos.

j J. E L L i S, Realtor
383 RONCESVELLES AVE., TORONTO, ONT.

JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, F ARMAS, GAZOLINO

STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

H

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)

345 BLOOR St. West
(kampas Bloor - Huron)
........... TORONTO ... .

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

*..... “

GRAŽUS LIETUVIŲ 
SOLIDARUMASHAMILTON

W. A. L E N C K I, 

B. A., L. L. B.
TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
1 enefonas EM. 6-4182 

Toronto

Musų tarpe gražus lietuviš
kas paprotys — talkininkavi
mas — yra gyvas ir veiklus.

Birželio mėn. 28 d., sekma
dienį, iš Waterford, Simcoe, 
Delhi, Tillsonburg ir Aylmerio 
apylinkių susirinku tabako au
gintojai Į agronomo Bačėno 
ūkį, padėjo apkaupti tabaką.

P. agr. Bačėnas yra pirkęs 
Woodstocko apylinkėje tabako 
ūkį, bet dėl sveikatos sušluba- 
vimo turėjo atsigulti ligoni
nėn. P. Bačėnienė yra dantų 
gydytoja ir jai tabako augini
mas, juo labjau su trimis ma
žamečiais vaikais, yra tikrai 
sunkus. Todėl, atrodo, kad šis 
gražus tautiečių gestas pp. Ba 
čėnams buvo netik rųaterialinė 
parama, bet ir moralinis užjau 
timas. Koresp.

PAPILDYMUI PEREITO NL Nr.

kiemyje, tik 8 mylios nuo Ha
miltono. Ši vietovė yra susi
kirtime 2 ir 25 kelių, tuoj už 
Burlingtono. Blogas oras ge
gužinės nesutrukdys, kadangi 
yra čia pat salė, kurioje bus 
gaunami visi minkšti ir kieti 
gėrimai. Policijos leidimas jau 
gautas. Plačiau apie gegužinę 
šio Nr. skelbime.
Prasidėjus vasaros atostogoms 
tarp Hamiltono ir Dėdės Ša
mo žemės gyventojų vyksta gy 
vas judėjimas: vieni atvyksta 
j šį Ontario pramonės miestą, 
kiti vėl iš čia suka Detroito, 
Buffallo, Čikagos, ar Brookly- 
no kryptimi. Ypatingai dide
lis judėjimas yra penktadie
niais ir šeštaedieniais: pa
grindinėse Hamiltono Main ir 
King g-vėse matyti labai daug 
lengvųjų mašinų su USA turis 
tais.

Netoli Hamiltono esąs gar
susis Niagara Falls turistais 
yra perpildytas. Kbr.

ne

On

| DĖMESIO! $
Visuomenės patogumui High Parko rajone naujai ati- $ 

I N daryta valymo, prosinimo įmonė. £
| ATLANTIC CLENERS DYERS & PRESSERS.

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

Skambinti: MU 2263 £

2763 DUNDAS W. TORONTO. g
(prie Indian Rd. crs.) 3Savininkas Br. NORKUS. $

„Mokslo metų užbaigimas 
Hamiltone” aprašymą, mokyk
los mokytojų sąraše buvo ap
leista p. V. Untulio_ pavardė, 
už ką atsiprašome. Taip pat, 
knygų vaikams nupirkta 
už 66 dol., bet 72 dol.

Hamiltonb lietuvių 
reikalais, birželio 29 d. pas
tario General Altorney D. Por 
ter Toronte lankėsi lietuvių 
delegacija, kun. dr. J. Tada- 
rauskas ir KLB Hamiltono vi- 
cepirm. K. Baronas. Pasikal
bėjime taip pat dalyvavo ir to- 
rontietis PC kandidatas į par
lamentą S. W. Frilick, Kadan
gi mūsų ministeris V. Gylys 
atsisakė padėti delegacijai Tei 
singumo Ministerijoje augšto 
pareigūno pasiekimą.

Jau ŠĮ šeštadienį 
T. Fondo Hamiltono sk.
gia linksmą gegužinę naujoje, 
bet labai lengvai pasiekiamoje 
vietovėje „The Barn“ vein-

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

informacijų.
A. T A M U L A 1 T I S 

Tel. MA 1177 
Namų O R 2657

. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St. Toronto.

A.

u::::::::::::::;

ren-

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | 
£ Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-, 3 
3 riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- 3 
3 gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ii- punktualiai. X 
3 E D. K O N D R A T A S. |
X 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 3 
3 Tel. LL 9626. 3

$

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, 

„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 

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

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

$

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

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI

4.000 Įmokėti. 140 akrų žemės su 23 akrais pasodintu 
tabaku, traktorius ir visos mašinos. Rimta prie
žastis pardavimui. Kaina $ 46.500 su visu derliu.

7.000 įmokėti. 60 akrų žemės su 15 akrų pasodintu ta
baku, gerai įrengtas ūkis. Nori skubiai parduoti 
dėl ligos. Kaina su viskuo $ 20.000.

Kreiptis pas

CHARLES POCIUS
REAL ESTATE BROKER

Tillsonburg, Ont. Tel. 8293.

% KE 1118

$

3

LO 2710
MICHAEL KOPIUVICA

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

pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, 3 
mielai jums patarnausimi $

b2 
v

j TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

Kon trak torius 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 įrengimų prašome kreiptis:

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

Ž Dr. i acevičius |
§ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
$ Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto 3
3 Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
X Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. 3 
3 Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. 3 
V) ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. S

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

3

J. GREEN
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tornoto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit 

mumis — mielai Jums patarnausim

::

Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE 

PIRKIMO PARDAVIMO
NUOSAVYBIŲ
ĮSTAIGOJE

Pirkdami ar parduo
dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais. g

Mes turime šimtus 
Įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Aulo 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. Clair Namų CE 1-3444
TORONTO, Ont.

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 adresą:

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

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.

A. Kiršonis V. Merkis B ergą utis
Telef. KE 9272 ir KE 0415 g

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

ERNEST RIDOUT I
REAL ESTATE LIMITED REALTORS g 

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

■ .: ■ . bbb
REAL ESTATE g

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

(
PARDAVĖJĄ: g

J.Rukšą I
BIURO TELEF. g

| OL 5176 OL 7193 |

5
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 
laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798.
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HAMILTONAS KVIEČIA VISUS TORONTO, HAMILTONO IR KITŲ VIETOVIŲ TAUTIEČIUS ATSILANKY TI J PIRMĄJĄ

DIDELĘ LIETUVIŠKĄ KAIMO GEGUŽINĘ
kuri ivyks ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 18 D. „THE BARN“ vienkiemy, 8 mylios nuo Hamiltono, Toronto kryptimi.

GAUTAS OFICIALUS LEIDIMAS ĮVAIRIEMS STIPRIESIEMS GĖRIMAMS!
Pastaba: Iš Hamiltono j gegužinę važiuoti Toi'onto kryptimi, 2-ru keliu, o toliau „Queen Elizabeth autostrada. Prie trečiųjų judėjimo šviesų pasukti į kairę, j 25-tą kelią, kuriuo 
pavažiavus ketvirtį mylios—gegužinės vieta. Iš Toronto važiuoti ,,Queen Elizabeth , o ties Freeman judėjimo Šviesomis pasukti į dešinę, į 25-tą kelią. Kelias į gegužinę bus 

pažymėtas tautinėm spalvom. "Autobusai iš Toronto ir Hamiltono stočių eina kas valandą. Bilietus pirkti iki Freeman. Išlipti ties judėjimo šviesomis, kur 25-tas kelias kerta autos 
sojaj uipisĮ9ĮBjd9.N 'fepEJlprogos pabuvoti savųjų tarpe ir linksmoj aplinkoj pasidalyti įspūdžiais su senais pažįstamais I Pradžia 5 vv. Pabaiga 11,30 vv. Gros Benni - 

Ferri orkestras su mikrofonu! Veiks įvairus stiprių gėrimų ir skanių užkandžių bufetas! T^FA Kanadoj Hamiltono sk»

m o Vii R K A I Sukilimai Europoje
-L v J- -i J—S J-A. J—Z Praneša „NL“ bendra darbis Berlyne.

Birželio pradžioj save vadi- vo kaltės, žadėdami pagerinti 
RUOŠIAMA DIDELĖ IŠVYKA nanti darbininkų valdžia visoj maisto davinius, kalba apie su- KARALIAUS MINDAUGO STOVYKLA.

Montrealio lietuviai šiemet 
pasigenda gegužinės. Tuo tiks 
lu ruošiama didelėgegužinė-pik 
nikas, kuri numatoma liepos 
26 dieną. Tai dienai tautiečiai 
kviečiami pasiruošti.

Gegužinė bus gražioje far- 
moje netoli už miesto. Ten pat 
miškas, patogios maudynės, di 
dėlė dengta su geromis grindi
mis vieto šokiams, kur bus mu 
zika, bufetas ir staigmenos.

Numatoma, kad iš Ameri
kos atsilankys visuomenės vei
kėjų, kurie galės padaryti ak
tualiomis ir svarbiomis temo
mis pranešimų.

Prašome sekti sekantį NL 
nu^nerį, kuriame bus įdėtos 
visos žinios, nurodyti susisie
kimo keliai ir susisiekimo bū
dai. Kadangi gegužinės vieta 
lengvai pasiekiama, todėl vyki 
mas į gegužinę nesudarys sun 
kūmų.

DR. J. MALIŠKA 
jau atidarė dnatų gydymo ka
binetą ir pradėjo darbą: 5303 
Verdun Ave (kampas Melro
se), telefonas TR 4547, gali
ma skambinti nuo 9 vai. ryto 
lig 10 vai. vakaro.

Sėkmės jaunam gydytojui 
ir priminimas tautiečiams, kad 
jie turi didelį patogumą, nes tu 
ri savo tautietį gydytoją, išėju 
sį modernius medicinos moks
lus.
POŽEMINIŲ TRAUKINIŲ 

KLAUSIMAS
Montrealio miesto savivaldy
bės tebesprendžiamas, bet ne
lengvai. Prieš dvejus metus 
buvo sudaryta komisija, kuri 
turėjo' paruošti metro planą. 
Dabar, pasirodė, kad' tas pla
nas neparuoštas, ir dar blo
giau, kad nesusigaudoma, kas 
už tai atsakingas ir kokiomis 
sankcijomis.

NAUJOS PARAPIJOS 
SKLYPUS

namams statyti iš varžytynių 
nupirko: p. Kličius, p. Budre- 
vičienė, pp. Keturkos, pp. Bar 
čauskai ir pp. Kęsgailos. Vie
nas sklypas negavo pasiūlymo 
ir bus parduotas laisvai.

IŠ AUGŠČIAUSIOS 
KANADOS VIETOS

kuri yra CPR geležinkelių 
Kordiljerų kalnus, iš Red Pass, 
Montrealy pas savo brolį vie-

PARDUODAMA 
krautuvė - grosernia su leidimu 

alui.
1730 Frontenac St., 

Tel. HO 0085

Reikalingas KAMBARYS
■ mergaitei. Siūlyti HE 7920.

PARDUODAMAS NAMAS
3 butai, akmens frontas, puikia 
me stovyje, tinką rooming- 

-house, 2 mašinų garažas.
Skambinti DO 0978

1 IŠNUOMOJAMAS
' VASARNAMIS
su elektra, upė, prieinama 
.na. 35 mylios nuo Montrealio.

Teirautis tel. CA 5513.

per

kai

DANTŲ GYDYTOJAS

| Dr. J. MALIŠKA g 
t: priimla: 9 a- iri- — 10 p. m. H 
H 5303 Verdun A., Verdun, H
H Telef.: TR 4547. |

iDr.E.AndriikaitisĮ
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

šėjo p. Antanas Kenstavičius. 
Jo gyvenamoji vietovė yra 3. 
200 pėdų augštyje. Vasara p. 
Kenstavičiaus gyvenamoje vie 
toje trunka tiktai 2% mėnesio. 
Verta Konstatuoti, kad 
Kenstavičius geležinkelių tar
nyboje turi gerą vardą ir yra 
pasižymėjęs, nes sulaikė 
katastrofos keleivinį traukinį. 
Dėl to jam išduotas ypatingas 
pažymėjimas. Pažymėtina, 
kad p. Kenstavičius yra dide
lis spaudos draugas ir visų lie
tuviškų reikalų rėmėjas. Ir da
bar, besilankydamas NL redak 
ei joje, Vasario 16 gimnazijai 
NL paaukojo 5 dol. Ačiū.

PRIEŠRINKIMINĖ 
SENSACIJA?

Montrealio laikraščiai 
skelbė, kad Kanados valdžia 
davė Canadair lėktuvų fabri
kams užsakymų 30—40 milio- 
nų dolerių. Tas užsakymas 
Įeisiąs fabrikui dirbti dvejus 
metus pilnu apkrovimu ir pil
na darbininkų sudėtim. Jeigu 
tai yra tiesa, tai yra gera dar
bo frontui žinia. Tiktai kaikas 
abejoja, ar tai bus ištesėta. Ar 
tai nėra priešrinkiminė, atseit- 
-agitacinė priemonė, kuri po 
rugpjūčio 10 dienos nepasiro
dys reali? Kai jau nebus rei
kalingi darbininkų balsai? . . 
Pagyvensime — pamatysime 
ir įsitikinsime.

P. K. TOLIUŠIS, 
trejus metus laisvu nuo darbo 
laiku studijavęs techniką spe
cialioje mokykloje, ją baigė ir 
gavo techniko diplomą. K. To
liušis pasiryžęs ir toliau tęsti 
pasirinktoje specialybėje moks 
lūs.
BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS
Ritminės Mankštos ir 
naus Šokio Studija 
atostogoms uždaroma 
pos mėn. 8 dienos, 
mokslo metų pradžia bus pa
skelbta atskirai.
LIETUVĖS TELEVIZIJOJE

Birutė Vaitkūnaitė (Birutė 
Nagys vardu programoje) ir 
Jonė Kvietytė paruošė ir išpil
dė du šokio dalykus, kurie bu
vo rodomi televizijos progra
moje š m. gegužės mėn. 23 d. 
Be jų, dalyvavo ir vienas kana 
dietis šokėjas, kaip partneris.

DIDELIS VASARINIS 
JUDĖJIMAS

Naudodamiesi vasaros atos
togomis, tautiečiai lankosi vie
ni pas kitus. Iš Kanados vyks
ta į JAV, o iš JAV lankosi Ka 
nadoje. Daugiausia lankosi 
pasienio srityse, bet dažnai už 
sukama ir toliau nuo sienos. 
Pav., Montrely lankėsi Dr. Ma 
čiuikienė su p. Kasevičium pas 
Dr. Drevinskienę, pp. Liesunai 
čius, pp. Dikinius ir kt. Iš Bos 
tono pas pp. Gasiūnus lankėsi 
pp. Audickai, o iš Fitchburgo 
pas verduniečius pp. Tamulio- 
nius lankėsi pp. Tamulioniai.

j Iš Čikagos pas pp. Petronius 
lankėsi Dr. J. Sadauskas, ku
ris prieš tai dalyvavo Toronte

, p. Indrelytės su p. Linartu ves 
_ tuvėse. Pas pp. Pužauskus iš 
t Brooklyno lankėsi p. Kreicie- 
| nė; pas pp. L. Stankevičius iš

New Yorko lankėsi sportinin
kas V. .Saldaitis; pas p. Kara- 
levičių lankėsi brolis, pas p. 
Nakienę — giminaitis p. Gi- 
liauskas; pas p. Milevičienę— 
V. Bunkus su žmona ir tt.

Pas pp. Grybaičius lankėsi 
svečiai iš JAV, o pp. Salalos 
savo mašina važinėjo JAV ii' 
lankėsi Branforde.

— Berijos vieteon paskirtas 
Kruglovas.

— Lėktuvas, skrendąs 
1.070 km per valandą, iš Lon
dono j Paryžių nuskrido per 19

P-

nuo

ir

pa-

Moder- 
vasaros 
nuo lie-

Naujų

R. Vokietijoj darbininkams su
mažino uždarbius ir pakėlė dar 
bo normas. Šį savo žygį per 
spaudą teisino, kad ikišiol 
darbininkai, pažeidžiant eko
nomijos įstatymus, iš visuome 
nės daugiau gavo, kaip jiems 
priklausą.

Pagal naujus uždarbius pap
rastas darbininkas, ikišiol ga
vęs už darbo valandą 1,10 mar 
kių, už tą patį laiką gavo 78 
pfenigius. Jo savaitinis uždar
bis nuo 52,8 markių nukrito iki 
43,44.

Šioji suplyšusios darbinin
ko kišenės operacija buvo pa
grindinis akstinas darbininkų 
revoliucijos R. Vokietijoj, kuri 
jokiu būdu nėra pasibaigus, 
nes, tankams prabilus, žmo
gaus balso nesigirdi.
Sukilėliai išlaisvino politinius 

kalinius.
Revoliucija spontaniškai ki

lo visoj R. Vokietijoj, vos iš
girdus pirmas žinias apie įvy
kius Berlyne. Ir, tai įsidėmė
tina, stipriausiai pasireiškė ten, 
kur 
laikė savo nesugriaunama pili 
mi. 
nos gilumoj revoliucija daug 
aštresnėmis formomis nurie
dėjo ,kaip kad Berlyne. Mag 
deburge darbininkai puolė tei 
singumo įstaigą, Mersburge ir 
Hallėje išleido iš kalėjimų ka
linius, kone visose vietovėse 
sunaikintos enkavedės įstaigo
se bylos, daug sulaužytais kau 
lais tardytojų, valst. gynėjų! 
Visi miestai revoliucijos metu 
nusėti įstaigų bylomis, sunai
kinti štabai, išlaužyti kalėjimų 
vartai, visur mėtėsi portretai, 
nuo krūtinių dingo ordenai, vi
sur vyko medžioklė pasižymė
jusių komunistų pareigūnų...

Visi metė darbą.
Galima pasakyti, kad kone 

visos zonos įmonės, visas gy
venimas, iki pasirodant rusų 
tankams, buvo sustojęs. Pra
džioje bandė demonstrantai ne 
sigriebti naikinimo, bet kai dar 
bininkų lava išsiliejo gatvėn, 
žinoma, nuotaikos įsisiūbavo 
ir to išdavoj prasidėjo geležin
kelių ardymas, milioninius 
nuostolius atnešė gaisrai, už- 
gęso metalo liejyklose krosnys. 
Didžiausios Europoj „Leuna- 
- Werke“ cemijohs įmonės 
daugiau kaip 24 tūkstančiai 
darbininkų neatvyko į darbą. 
Ir šiandien dar, po dviejų sa
vaičių, daugumos fabrikų dar
bas vyksta vos 80 proc. Di
džiųjų fabrikų priežiūrą per
ėmė r. kariuomenė.

Areštų bangos nesiliauja.
Vakarų Berlynas nuo visos 

zonos hermetriškai izoliuotas, 
tik trijose vietose veikia 3 per 
einamieji punktai turintiems 
ypatingus leidimus. Pabėgė
liai labai reti. Sunku pasakyti, 
kiek žmonių žuvo, kiek jų su
žeista. Esėdės gestapo vadas 
Zaisseris savo pirmam prane- 

, Šime mini žuvus 25 asmenis ir 
378 sužeistų. Liudininkai gi 

, tvirtina, kad vien tik į univer- 
, siteto chirurginės klinikos sky 
. rius 6. 17. atvežta per 
. tus sunkiai sužeistų.

lyne palaidota apie 
nuo kulkų mirusių, 
kiekviename didesniame mies
te yra karo lauko teisino sušau 
dytų. Areštai nesiliauja. Mo
kyklos sandėliai perpildytos 
areštuotaisiais. Pirmas šešiaš- 
dešimties vagonų traukinys su 
areštuotaisiais išvyko į Rusi
ją-
Kaltina „imperialistus“ ir save

Viena gerkle komunistai puo 
la vakarus, kam jie siunčia „fa 
šistinius agentus“ neramumų 
kelti, o kita gerkle verčia pa
mazgų kibirus tiesiog ant savo 
galvų ir mėgina nusikratyti sa

komunistai darbininkus

Pasirodo, kad pačioj zo-

du šim- 
V. Ber- 
dešimtis 

Beveik

teikimą leidimų pirkimui dra
bužių, avalų. Ir, teisybė, kai 
kuriuose, didesniuose miestuo
se iš valstybinių atsargų jau 
pardavinėjama medžiagos ir 
maistas gyventojų nuramini
mui. Tuo suduotas smūgis ir 
juodąjam turgui, nes po pir
mųjų revoliucijos dienų duo
nos kepaliukas juodąjame tur
guje kainavo 80 markių, svaras 
kruopų — 30 markių.

„Liaudies policija“ 
nepatikima.

Daug vilčių teikusi „liaudies 
policija“ pasirodė nebuvo lin
kusi šaudyti į savo gatvėj de- : 
monstruojantį brolį ar seserį. 
Daugumoj vietų visi daliniai ■ 
įsijungė tarp demonstrantų, 
kiti metė uniformas ir pasislė 
pė. Šiuo metu kaip tik vyksta 
policijos valymas, sušaudymai ' 
karininkų, o geštapą (SSD) vi 
siškai į savo rankas perėmė ru- ; 
siškoji MVD. 75.000 „1. po
licininkų“ siunčiami kasyklų : 
darbams.

Visas kraštas reikalauja 
panaikinti SĖD diktatūrą. 
Kokiai dešimčiai dienų pra

ėjus, SĖD sugalvojo šaukti su . 
sl inkimus „laisvosiom disku- ' 
sijom“. Berlyne, apstatė gink 
luotais sargybiniais, darbinin- 
1 js atvarė prie SĖD valdžios 
rūmų pareikšti ištikimumą vai- i 
džiai. Susirinkimuose suvary- : 
ti darbininkai nė puse žodžio : 
neprisideda prie „laisvų dis- ’ 
kusijų“. Zonos gilumoj darbi
ninkus į susirinkimus veža . 
dengtuose sunkvežimiuose, i 
juos lydi durtuvus užsimovę ru : 
sai.

Įvykiai parodė, kad SĖD : 
be rusų durtuvo nėra pajėgi 
kraštą valdyti nė kelių valan
dų. Nė vienas valdžios viršū
nėse sėdįs komunistas revo
liucijos dienomis nesugebėjo 
savarankiškai veikti. Pirmuo
sius darbininkų reikalavimus 
revoliucijos išvakarėse paten
kino, bet šiandien visa zona 
šaukia pašalinti SĖD diktatū
rą, kuri gyventojus nutildė, į 
juos atsukus T 34 tankų vamz
džius.

Šaudomi ir rusų kareiviai
Kaip tik pranešė, kad netili 

Magdeburgo vienoj miško sto 
vykioj sušaudė 18 rusų karei
vių, atsisakiusių šaudyti į ka
lėjimą apsupusią minią. 
SUKILIMAS IR LENKIJOJ

Į Berlyną atbėgusių tvirti
nimu, birželio 20 d. sukilimas 
prasidėjo ir Lenkijoj, kuris ap 
ima plačiai darbininkiją, stu
dentiją ir kariuomenę. Nuo 
birželio 29 d. Silezijos pramo
nėj sustojęs darbas, kaip Beut 
hene, Gleiwitze, Katowitze, 
Breslau, Kionigshutte, Dabro- 
woj, Gornicoj, Rybnike, Tar- 
nowitze ir Ratibore. Kaip ir 
Rytų Vokietijoj, Lenkijos gy
ventojai masinėse demonstra
cijose reikalavo komunistinės 
valdžios atsistatydinimo. Mi
licija laikosi pasyviai. Netoli 
Konigshutte partizanai su- 

’ sprogdino 17 tankų.
Vyr. kariuomenės vadas 

marš. Rokosowski visoje Sile
zijoje, Varšuvoje ir Krokuvoj 

’ paskelbė išimties stovį. Kone 
‘ visi R. Berlyne nuo sukilimo 

gatvėse budėję tankai, liepos 
pirmomis dienomis skubiai iš
vyko į Lenkiją. Pirmus susi- 
rėminus su sukilėliais atvykstą 
tankai turėjo Kiustrine ir ana $ REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE X 
pus Oderio likusioj Frankfur- OBLIGACIJOS. a
to miesto daly. Per Petrines | ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER | 
Krokuvoj 30.000 demonstran- | PASKUTINIUS 25 METUS. |

jį prie Rotušės, Otrieji univer I \| GARBENS - GarbeiliS l 
sitete — reikalavo valdžios pa g X
sitraukimo. Sekančią dieną J REAL ESATE and BUSINESS BROKER v 
ten pat įniršusi minia puolė ro $ I486 DUNDAS ST. W„ TORONTO, Ont. |
tušę ir kalėjimą. Keli valst. | Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543. g
gynėjai ir 4 ’/Siejimų prižiurę-

P. Narušio ūkyje prie Me- 
dad ežero atidaryta vaikams 
Karaliaus Mindaugo vardu va
saros stovykla, kurioj jau nuo 
liepos 5 d. stovyklavo 100 liet, 
vaikų. Tai yra bandymas lie
tuviškumui palaikyti vaikų tar 
pe. Jie šioj stovykloj kalba tik 
lietuviškai. Stovyklos atida
rymą sveikino konsulas V. Gy
lys, J. Matulionis, kun. Dr. Ta 
darauskas ir stovyklos viršinin 
kė p-lė Prapuolenytė. L, 

KANADOS LIETUVIŲ
TAUTININKŲ 

SUVAŽIAVIME, 
įvykusiame liepos 4 d. Toron
te, dalyvavo skyrių atstovai, 
centro organizacijos atstovai 
V. Rastenis ir dr. Nemickas ir 
svečiai. Pirmininkaujant agr. 
K. Andruškevičiui, nutarta 
KLTS Centro Valdybos būsti
nė palikti Montrealyje. Pirmi
ninku išrinktas K. Andruške- 
vičius. Valdybą sudaro: A. 
Lapinas, Z. Lapinas, St. Kęs
gailą ir A. Drevinskienė. Į 
Rev. k-ją įeina: p. Kiršonis, p. 
Budreika, p. Kuolas, p. Juške
vičienė ir p. Paršeliūnas. Gar
bes Teismas: J. Juodviršienė, 
E. Valys, ir J. Satkevičius.
DĖL SKLYPO PRISIKĖLI

MO BAŽNYČIAI.
Naujai įsikūrusios Toronto 

liet, parapijos vadovai jieško 
naujai bažnyčiai statyti tinka
mo sklypo. Esą sklypą jie yra 
veik apsirinkę College gatvėje 
tarp Dovercoart ir Rusholme 
gatvių, kas nuo senosios liet, 
bažnyčios tebūtų vos viena 
mylia nuotolio.

Atsižvelgiant į tai, kad To
ronto vakaruose High Parko 
rajone yra apsigyvenęs labai 
didelis lietuvių skaičius, kurie 
pageidauja High Parko rajo 
ne turėti naująją bažnyčią, iš
kyla gana opus klausimas: ar 
sklypo parinkimas išspręs To
ronto liet, parapijinę ir kartu 
tautinę problemą?

Tėvai Pranciškonai sakęsi

High Parko rajone nerand 
tinkamo sklypo. Gal būt, skx_ 
pa surasti nėra lengva. Bet 
kam taip skubėti? Pamaldas 
turima kur laikyti. Geriau pa- 
jieškoti ilgiau, negu paskubi
nus — padaryti klaidą. P. V.

IŽKĖLĖ konsulą
JAV konsulas Toronte per

keliamas į Švedijos sostinę 
Stockholmą. Mr. Harding pra
dėjo savo karjierą prieš 25 me 
tus nuo kurjerio ir prasimušė 
iki konsulo. Jis palaikė glau
džius tarnybinius ryšius su kai 
kuriais lietuviais profesiona
lais ir puikiai suprasdavo mū
sų reikalus.

SAVI
Maloniai 

čiams, kad 
produktų 
Crawford St. ir Dundas g-vių 
kampe.

Prašome tautiečius palaikyti 
mūsų biznį. A. Šerkšnys. 
PAMALDOS LIETUVIAMS

EVANGELIKAMS
Toronto, St. Andrew's Chur
ch, Carlton & Jarvis gatvių 
kampe, liepos 19 d., 9 vai. ry
to. Dr. M. Kavolis

ŠIĄ VASARĄ
Norint ištrūkti iš įsibodėju- 

sios miesto aplinkos, pasiilgus 
gražiosios gamtos, ištroškus 
ošiančio miško ramybės, pagei 
daujant svaiginančio jaušų kva 
po, panorėjus pasikaitinti mū
sų Palangos pajūrį primenan
čiose smėlio kopose, arba su
manius atsigaivinti krikštoli- 
niame Georgian Bay vandeny
je rašykite, arba skambinkite: 
Sigitas Pranckūnas, Spring- 
hurst Beach, P. O., Ont., EM 
8 2039. Ten pat dar geras 
sklypų pasirinkimas.

J. J. Juškaitis.
PAS SAVUS.
pranešame tautie-
atidarėme maisto

parduotuvę 256

tojų pakarti.
Gelež. linija Frankfurt — 

Lietuvos Brasta ir Varšuva — 
Krokuva keliose vietose par
tizanų išardyta. V. Orija.

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

SERKSNYS Antanas
Taiso įvairių rūšių laikrodžius..Darbas garantuojamas 1 m. | 

1 i. —išdirbinius. i;
TORONTO. |

§ Taip pat taiso auksinius žiedus ir kt. aukso išdirbinius
256 Crawford ir Dundas g-vių kampas, TnonuTn

\ Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- sį 
I leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- į, 
; bės, paskolų parūpinime, cvilinės metrikacijos ir kiti X
> reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- v
> tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- ® 
! pos informacijos.—Lietuvii interesus gina prityrę spe- A 
? cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose. X

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. >

JONAS J. JUŠKAITIS |
> 932 Dunda? West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

(
PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
TORONTE.

NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA 
VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR 
BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIM®
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