
Uz Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai? 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada.! 

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba 
Published by the Lithuanian League of Canada 

Authorized as
-ucond class mail, Post Office Department, Ottawa

77^2 GEORGE ST , VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P.Q. CANADA

INDEPENDENT LITHUANIA

Nr. 29 (327) KAINA 10 ct. MONTREAL, 1953 m. LIEPOS-JULY 29 d. PRICE 10 ct. XIII METAI

PALIAUBOS BE TAIKOSr P L C po&itimiiGse vandenyse
„NL“ BENDRODARB1O EUROPOJE)

SNIEČKUS PAVARYTAS, KAIP BĖRUOS BERNAS, IŠ LIETUVOS KOMISARŲ.
Didžiausis praėjusios savai

tės tarptautinės reikšmės poli
tinis įvykis, žinoma, yra

KORĖJOS PALIAUBŲ 
PASIRAŠYMAS, 

pasiektas po 150 posėdžių, pra 
dėtų 1951 metų liepos 10 die
ną. Kad derybos truko 2 me 
tus su viršum, nes paliaubos pa 
sirašytos 1953 m. liepos 27 die 
ną, tai dėka komunistų „taikin 
gurno“. Paliaubos ir dar per 
dvejus derybtj metus nebūtų 
pasirašytos, jeigu Maskvoje bū 
tų viskas tvarkoje. Šios paliau 
bos—ne iš gerų norų, bet kaip 
neišvengiama būtinybė, nes 
Maskvai reikia savo pačios vi
daus reikalus sutvarkyti jėgų. 
Ir jeigu tai pasiseks greičiau, 
— tai vakarų pasaulis dar krau 
ju apmokės šį savo pasidavimą 
Maskvos „taikos ofenzyvai“.

Bet paklausykime, ką kas da 
bar kalba.

D. Britanijos užsienių rei
kalų ministeris sako, kad Korė 
jos paliaubos atidaro plačias 
perspektyvas sudaryti pasto
viai taikiai. K ątas reiškia? Tai 
reiškia, kad

ANGLIJA PATENKINTA 
ESAMA PADĖTIMI

ir užsiims bizniu. Jos agentai 
jau laukia Hon-Konge. Pran
cūzijos biznio agentai taip pat 
ten jau nukreipė žingsnius į 
Peipingą. . . Suomija jau su
darė sutartį su kom. Kinija. . . 
Visi gyvi tiktai bizniu. Ir kai 
Anglijos kareiviai mirė Korė
joje, ji Kinijai tiekė medžia
gas. . .

Tiktai tos šalys, kurios ir da 
bar kovoja su besiveržiančiais 
iš už Kinijos sienų „sukilė
liais“, susirūpinusios dėl paliau 
bu.

Vjetnamo užs. reik, ministe 
ris pareiškė susirūpinimą, ar 
pasirašius Korėjos karo paliau 
bąs,
AR KINIJA NEPADIDINS 
PUOLIMO VJETNAME?
Ar Malajuose komunistai 

nepadidins karo? Ar Kom- 
bodža pajėgs atsispirti verži- 
muisi iš už užsienių svetimų, 
Maskvos siunčiamų, karo jėgų?

Taipgi lieka klausimu, ar pa 
sirašius paliaubas, bus prieita 
prie taikos? Ar paliaubos ne
bus tai komunistų apgavikiškas 
triukas, kad per tą paliaubų 
laiką jie sumobilizuos ir tęs ka 
rą sutvarkytom jėgom?

Eisenhoweris pasakė, kad pa 
liaubos — dar ne taika. Taikai 
bus reikalingos derybos, kad 
jomis būtų įgyvendinta JTO 
rezoliucija, kuria pasisakyta, 
kad

KORĖJA TURI BŪTI 
VIENA VALSTYBĖ, 

kad abi — šiaurinė ir pietinė — 
Korėjos turi būti sujungtos į 
vieną. Ar gali kas patikėti, jog 
komunistai sutiktų su laisvais 
rinkimais ir laisvu Korėjos gy 
ventojų pasisakymu? Maskva 
nesutinka priimti laisvų rinki
mų Vokietijoje, ji nesutiks pri 
imti laisvų rinkimų Korėjoje, 
nes Maskva niekur ir niekuo
met nesutinka su laisvais 
rinkimais, — ji remiasi prievar 
ta ir jėga. Todėl, kas dabar ga 
Ii patikėti, jog Maskva priims 
laisvus rinkimus Korėjoje? Ši
ta galima prileisti tiktai vienu 
vieninteliu atveju -— jeigu 
Maskvoje bus labai sunki pade 
tis.

Visa tai numatant, Eisenho 
weris pareiškė, kad

PALIAUBOS DAR NE 
TAIKA,

todėl karo jėgos iš Korėjos ne 
bus išimtos ir būdės, kol galu
tinai paaiškės taikos reikalas. 
Australijos valdžia taip pat pa 
sakė, kad ji stebės, kas toliau 
darysis. Tegul paliaubos pasira 
šytos, bet ar bus taika? Kol 
kas to dar nėra. Ir ar bus?

Amerika bando tikėti, kad 
taika bus. Todėl pietinės Ko
rėjos atstatymui paskyrė 200 
milionų dolerių.

Antroje pasaulinės politikos 
vietoje tebestovi

MASKVOS ĮVYKIAI.
Ten neramu. Vakariečiai ne 

sugebėjo išnaudoti Vokietijos 
ir Čekoslovakijos darbo žmo
nių sukilimo prieš sovietiją. To 
dėl dabar Maskva skubiai vyk
do valymus, kurie pasiekė net 
ir Lietuvą. Iš visur šluojami 
Berijos pastatyti kompareigū- 
nai, kurių tarpe atsidūrė ir Lie 
tuvos komisaras Antanas Snieč 
kus. Jis pavarytas. Jo vieton 
paskirtas buv. žemės ūkio min. 
K. Liaudis. Sniečkaus laukia 
kartuvių kilpa, kaip Berijos 
skirtinio. Taip komunistai at 
silygina už „komunizmo kūri
mą“.

Valymai išplečiami po visus 
okupuotus kraštus. Rytinėje 
Vokietijoje pavarytas slapto
sios policijos vršininkas Zais- 
ser, kuris su Barija turėjo tie- 
siogį telefono laidą. Visur 
vyksta valymai, kurių pasek
mės paaiškės tiktai vėliau.

Ypatingai dideli
VALYMAI RAUDONOJOJE 

ARMIJOJE,
iš kurios tuo tarpu vejami lauk 
ir kišami į kalėjimus Berijos 
pastatyti politkomisarai. Eg
zekucija bus vėliau, nes Malen 
kovas eina Stalino žudynių ke 
liu, kurį jis pats formavo: sa
vo konkurentus jis moka likvi 
duoti. Pamatysime.

Lietuviams svarbi yra ta ži
nia, kad
KERSTENO REZOLIUCIJA 

DIENOTVARKĖN.
ĮRAŠYTA

Tai jau yra didelė tos rezo
liucijos pažanga. Neabejojama, 
kad ji bus priimta,. Tada lie
tuviams teks pasirūpinti, kad 
būtų sumobilizuoti visi, kas tu 
ri autoritetingesnių duomenų 
apie Lietuvos okupaciją 1940 
metais, kai Rusijos kariuome
nė okupavo Lietuvą ir kitas Pa 
baltijo valstybes.

Kaip žinoma, Molotovas oku 
pacijos dieną per Maskvos ra
diją pranešė, kad Pabaltijo vals 
tybės yra dalis Rusijos teritori 
jos, kuri dabar grąžinama Ru
sijai. . . Šis tyrinėjimas visam 
pasauliui atidengtų tikrų fak
tų kalbą ir parodyti: dar kartą, 
kaip „taikinga“ yra Maskva.

Šaltąjam karui besitęsiant, 
AMERIKA VOKIETIJAI 

PASIUNTĖ MAISTO.
Maskva pasipriešino, bet 

Amerika vis dėlto pasiuntė ir 
pirmadienį tas maistas jau pra 
dėtas dalyti. Žmonės prie san 
dėlių plūsta miniomis. Visur 
pasipiktinimas, kad Maskva ne 
tikti pati nieku nepadeda ba
daujantiems, bet net neturi ir 
užuojautos — neįsileidžia ir 
dovanai siunčiamo maisto.

Kai rytinėje Vokietijoje 
streikai ir antikomunistinės 
demonstracijos jau apramintos 
ir atstatytas susisiekimas, at
vykstą iš kitų Vokietijos vie
tų žmonės pasakąja visas 
smulkmenas,
KAIP VOKIETIJOJE VYKO 

SUKILIMAS.
Pasirodo, kai tiktai Berlyne

prasidėjo sukilimas, tuojau ir 
kitose rytinės Vokietijos vieto 
se spontaniškai kilo sąjūdis. 
Ypač didelis ir nepaprastai su 
tartinis streikas kilo uranijaus 
kasyklose — Johanngeorgien- 
stadte, Sch*warzenburge, Ma- 
rienberge, Falkensteine ir ki
tose vetose. Darbininkai ty
liai neatėjo į darbą, o į vaka
rą susidarė milžiniškos eisenos, 
kurių nešamuose plakatuose 
buvo įrašyta: reikalaujame lais 
vų rinkimų, šalin okupantai, ša 
lin SĖD, reikalaujame žmoniš
kų darbo atlyginimų, reikalau
jame duonos, tt. Berlyne suki

Urnas prasidėjo liepos 17 d., o 
liepos 19 dieną suminėtose vie 
tose jau streikavo per 100.000 
darbininkų.

Šis sukilimas labai sumaišė 
komunistų kortas. O kai prie 
to prisidėjo Berijos suėmimas, 
komunistai visai išklypo iš su
sivokimo vėžių. Ir kaip gi ga
lima įsivaizduoti dabar „viso 
pasaulio tėvą ir mokytoją“ — 
Staliną, kuris laikė pirmos rū
šies išdaviką — Beriją? Ko gi 
vertas tada Stalinas ir ko ver
ta tokia santvarka, kuri leidžia 
dešimtis metų valdyti valstybę 
išdavikui?
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Panmunjom'e liepos 26 d. vakarų, liepos 27 d. Korėjos lai
ku pasirašytos paliaubos. Sekančią dieną karo paliaubos 
iškilmingai pasirašytos Munsan’y, kuris nuo Panmunjo- 

mo yra visiškai arti.
Demarkacinė linija eina nuo Kojos rytuose į vakarus pa
laipsniui pasukdama į pietus; ji ties Munsan perkerta 38 ly
giagretę ir atsidurai į jūros krantą. Taigi, rytuose pietie
čiai yra užėmę rytiečių žemės plotų, o vakaruose, nuo Mu
san, visas siauras pajūrio ruožas yra užimtas kinų.

Žinios iš VLIK’o
Apie Romos pasitarimus

Išklausęs minėtojo praneši
mo, VLIKas apgailestavo, kad 
LDŠ nepakeitė savo nusistaty
mo atstovų skyrimo reikalu. 
Tas reikalas yra svarbus ir 
šiuo metu aktualus. Visais tais 
atvejais, kuriais pasiekta susi 
tarimo, bus bendradarbiaujama 
pagal susitarimą, Į metodingo 
medžiagos Lietuvos laisvės by
lai paruošimo komisiją VLI
Kas išrinko VT pirmnnką K. 
Žalkauską ir URT valdytoją 
Dr. P. Karvelį. Iš diplomatų 
joje dalyvaus: Lozoraitis, Bač 
kis. Antroji, Romoje sutarta 
komisija turės paruošti seniai 
kalbamą politinę lietuvių 
(veiksnių) konferenciją. Į 
šiai konferencijai organizuoti 
komisiją VLIKo atstovais iš
rinkti VLIKo ir VT pirminin
kai, o iš atstovų dalyvaus — 
Lozoraitis, Bačkis ir Gerutis. 
Kas Romoje yra sutarta, VLI 
Kas priėmė dėmesin.

VLIKo būstinė.
Turint galvoje spaudoje ir 

visuomenėje nuolat keiiamą 
VLIKo būstinės klausimą, šia 
me posėdyje jis buvo dar sykį 
išsamiai apsvarstytas. Prieita 
išvada, kad šiuo metu, atsi
žvelgiant tiek į bendrą politinę 
situaciją, tiek į finansinius iš

teklius bei įvairias kitas aplin
kybes, VLIKo būstinė tuo tar
pu būtų palikta Reutlingene.

VLIKo naujai įsteigtą 
Ateities veiklos planas.

Buvo išklausyta VT tarny
bų valdytojų pranešimų apie at 
liktus darbus ir jų planus atei
čiai. VT Pirmininkas ir Lietu
vybei Išlaikyti Tarnybos Val
dytojas apžvelgė dabartinę lie
tuvių padėtį įvairiuose kraš
tuose. Šiuo metu LIT palaiko 
ryšius su 21 krašto lietuvių 
bendruomenėmis, iš kurių 15- 
je valstybių yra sukurti pasto
vūs PLB organai, o 6-se vis 
dar tebeveikia LOKai. Kalbė 
damas apie artimiausius LIT 
darbus, Valdytojas nurodė, 
kad svarbiausias šiuo metu už 
davinys yra priaugančios kar
tos išlaikymas lietuvybei. Vie 
na iš sėkmingiausių priemonių 
yra tautiškas auklėjimas seimo 
je ir mokykloje. Kąidangi savų 
normalių lietuviškų pradžios 
mokyklų steigimas dėl dauge
lio priežasčių yra sunkiai įma
nomas, tai reikia rūpiptis var
go ir savaitgalio mokyklų or
ganizavimu. Šių mokyklų dar 
bui palengvinti ir suvienodin
ti LIT mano įsteigti švietimo 
komisiją, kuri rūpintųsi mokyk 
lų problemomis ir visa tauti-

Birželio 27—29 dd. Hanno- 
ver’yje įvyko Europos Lietu
vių Bendruomenių pirmininkų 
II-sis suvažiavimas. Jau pats 
faktas, kad kaimyninių kraštų 
bendruomenių atstovai ranka- 
si savo uždavinių aptarti, yra 
sveikintinas reiškinys. Pagal 
Jakštą „Kai du stos, visados 
daugiau padarys“. Reikia ma 
nyti, kad ir toks Europos lietu 
vių glaudus bendradarbiavimas 
ne tik sudarys forumą, kuria
me galės būti nuodugniai išdis
kutuoti lietuvybės išlaikymo 
reikalai, bet taip pat ir rastos 
bendros priemonės, kurios, ap- 
jungdamos jėgas, įgalins dau
giau atsiekti, efektingiau veik
ti. Tad žvilgterkime, ką „dau 
giau padarė“ Hannover’yje 3 
dienas posėdžiavę 7 kraštų pir
mininkai.

Pirmoje vietoje tenka iškel
ti 4-tą rezoliuciją, kuri pabrė
žia reikalą steigti lietuviškas 
mokyklas, bibliotekas, tautnius 
sambūrius, palaikyti spaudą 
etc. Švietimo srityje pastangų 
niekuomet nebus perdaug. 
Šiuo gi metu mes esame kovo
je dėl lietuviško prieauglio iš
laikymo. Jei mes dabar suge
bėsime suorganizuoti pakanka
mą lietuviškų mokyklų ar bent 
vargo mokyklų tinklą, jei mes 
neleisime šios dienos prieaug
liui tapti anglu, prancūzu ar 
australu ir išlaikysime jį lietu
višku bei gyvu ir jautriu Lietu
vai, tai mes galime tikėtis, kad 
lietuvių emigracija ir ateityje 
nežus savo tautai, kad ji atsta 
tomai Lietuvai sudarys mora
linius ir materialinius resursus. 
Atvrkščiai, jei mes dabartinį 
prieauglį neįprantinsime lietu
viškai galvoti, kalbėti, lankyti 
lietuviškas mokyklas, sielotis 
tautos rekalais, tai, savaime 
aišku, apie lietuvius užsieny 
teks greitu laiku kalbėti, kaip 
apie buvusį dalyką. Todėl la
bai gerai, kad Europos bend
ruomenių pirmnmkai į tai at
kreipė savo dėmesį.

Galima tik susigalvoti, kad 
toji rezoliucija paskelbta 4-toje 
vietoje, nes PLB svarbausia 
tam ir yra įsteigta, kad neleis
tų lietuvybei ištirpti emigraci
jos prisitaikymo tvaike.

Betgi panagrinėjus iš arčiau 
Europos LB pirminnikų rezo

nio auklėjimo problematika. 
Pereidamas prie kitų liet, išlai
kymo problemų, LIT Valdy
tojas iškėlė reikalą organizuoti 
Kultūros Fondą. Ateityje vi
sos lėšos turėtų būti pagal sa
vo paskirtį koncentruojamos 2 
fonduose: Tautos Fonde ir 
Kultūros Fonde. Ši sistema tei 
kia vilties, kad bus baigtas įvai 
rių improvizacijų laikotarpis, 
kada rinkliavų ir fondų gausu 
mas bei įvairumas aukotojui ne 
teikia garantijų nei dėl jų kont 
lolės, nei tikslingumo.

IT Valdytojas, darydamas 
pranešimą iš savo darbo sri
ties, iškėlė spaudos konferenci 
jų reikšmę. Birželio 14 d. pro- 
gaStuttgarte surengtas puėmi 
mas žurnalistams davė teigia
mų vaisių. Panaši konferenci
ja surengta Hamburge. Svar
bu atkreipti pasaulio viešąją 
opiniją į tą faktą, kad paverg
tosios tautos kovoja su Rytų 
prievarta, ir jų „nurašymas“ 
nebūtų suderinamas su tais 
principais, kuriems Vakarai 
atstovauja. Ta linkme dirbant, 
manoma, kad gal pavyks suor 
ganizuoti bendrą visų pavergtų 
kraštui spaudos konferenciją.

Finansų Tarnybas 
ir Tautos Fondo Valdytojas, 
apžvelgęs T. Fondo įplaukas, 

liucijas, paaiški, kad šios, kaip 
ir kitų lietuvybės išlakymo re
zoliucijos nustūmimas į antra
eiles ar trečiaeiles vietas, nėra 
atsitiktinis reiškinys, o atitin
ka toms tendencijoms, kurios 
vyravo minėtame suvažiavime. 
O toji tendencija nėra kas ki
tas, kaip pastangos, kurias ten 
ka laikyti itin po klaustuku— 
PLB supolitinti, iš jos padary 
ti dar vieną „veiksnį“ — lyg 
jų iki šiol mes permažai turėtu 
mėm! čia nepadės Europos 
pirmininkų pasirėmimas nei 
Lietuvių Chat ta, nei PLB įsta
tais — juose tokio nuostato nė 
ra deklaruoto.

Iš viso mums reikėtų atkreip 
ti dėmesį į dažnai pasireiškian
čią tendenciją, kiekvienai mū
sų veiklai suteikti „veiksnmį“ 
aspektą.

PLB veikimo dirva yra la
bai plati ir turtinga. Tautiš
kos kultūros puoselėjimas ir 
lietuviškumo išlaikymas šian
dieną yra daug svarbesnis vei
kimo baras. Jame pasiekti po
zityvūs rezultatai turi žymiai 
efektyvesnės tautai naudos, ne 
gu visa augštoji mūsų „veiks
nių“ politika. Todėl Europos 
pirmniinkų priimtoji rezoliuci 
ja (pirmoji), kuria nusakoma, 
kad PLB „svarbiausias uždavi 
nys yra Lietuvos laisvinimas“, 
tenka laikyti per plačiu PLB 
tikslų interpretavimu, jeji ne
pasakyti — jų nesupratimu. 
PLB veikdama kultūrinėje 
plotmėje ir neleisdama lietuvių 
masei ištirpti svetimybių jūro
je, tuo pačiu netiesiogiai, bet 
iš esmės prisideda ir prie ne
priklausomybės atgavimo. 
Priešingai, į kompetencijos gin 
čus įtraukta PLB negalės at
likti tų uždavinių, kuriems at
likti ji pagimdyta.

Antroji rezoliucija dar toliau 
veda. Ji nedviprasmiškai 
mums pasako, ko Europos LB 
pirmininkai siekia. Ten skai
tome, jog suvažiavimas reika
lauja, kad laisvinimo konferen
cijoj „būtų atstovaujamos lie
tuvių bendruomenės ir kitos di 
džiosios (? Red.) lietuvių vi
suomenės organizacijos“.

„Kai du stos, visados dau
giau padarys“.. . Šiuo princi 
pu remiantis Europos LB pir- 

Nukelta į 2 psl.

pareiškė, kad šiuo metu kai ku 
riose bendromenėse pastebimi 
bandymai T. Fondo pinigus su 
naudoti vietiniams reikalams. 
Su tais reiškiniais bus kovoja
ma, nes pinigų panaudojimas 
turįs atitikti tą tikslą, kuriam 
jie yra aukotojų skirti. Taip 
pat spaudoje paskutiniu laiku 
spaudoje pareikštos kai kieno 
pretenzijos į T. Fondą, nėra 
pagrįstos. Jos kylančios iš tų 
sluogsnių, kurie arba patys nie 
ko neaukoja, arba užsiangažuo 
ja uždaviniams, kurie finansi
niu požiūriu yra perdaug rizi
kingi ir sunkiai įgyvendinami. 
Šia proga buvo apsvarstytas ir 
DBLB krašto valdybos prašy
mas subsidijuoti „Britanijos 
Lietuvio“ leidimą ir vaikų va
saros stovyklas. VLIKas nu
tarė vaikų vasaros stovykloms 
prašomą subsidiją paskirti, nes 
tokios stovyklos įgalindamos 
svetimoje aplinkumoje augan
čius lietuvių vaikus kačLir trum 
pai pagyventi lietuviškoje at
mosferoje, teigiamai atsiliepia 
į tautinį auklėjimą.

Posėdžiai vyko liepos 13— 
.15 dienomis. Juose pirmą kar 
tą dalyvavo Maž. Lietuvos re
zistencijos atstovas Erdm. Si
monaitis ir naujas V. Sąjūdžio 
atstovas VLIKe Dr. VI. Liters 
kis .
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Padidinkime budrumą
ir veiklumą

Korejos karo paliaubų pasi
rašymas visų pirma reiškia, 
kad pasaulinės sovietijos va- 
ryklis — bolševikinė Rusija— 
yra atsidūrusi krizėje. Vyks
tanti žiauriausioji kova dėl dik 
tatoriaus sosto verčia Rusiją 
atsipalaiduoti nuo išorinių sun 
kūmų, tam tikslui, kad galėtų 
sutelkti jėgas vidaus reikalui 
ir tuo metu susitvarkyti. Tuo 
tikslu Kremlius paleido „nau
jos politikos“ šūkį, kuriuo, 
kaip dabar jau matoma, tikslo 
atsiekė. Pirmasis ta „nauja“ 
sovietų politika susižavėjo 
Churchillis. Greta jo atsistojo 
prancūzai, kurie, kaip skelbia 
jų paleistas šūkis — „nenori
me mirti dėl Karaliaučiaus“, 
Churchilliui pritarė. „Senos po 
litikos“ besilaiką amerikiečiai 
liko beveik vieni. Vakarų pa
saulis ne vieningas, daugeliu 
atžvilgių savanaudiškas ir net 
nesusipratęs. Dažnu atveju gy 
venama ta pačia diena, nežvel
giant į ateitį.

Taigi, reikia pripažinti, gud
ri ir vakarų naivumu apskaičia
vusi Rusijos politika laimi. Ir 
tas sovietų pavergtas tautas 
stato į baisų pavojų. Šis fak
tas mus ir verčia nepaprastai 
susiržpinti.

Šiandien, kada Korėjos tai
kos pasirašymu išryškėja sovie 
tijos „naujos politikos“ laimėji 
mas, tenka pakartotinai kelti 
balsas, šaukti visus lietuvius 
ypatingai susirūpintu ir padi
dinti budrumą ir veiklumą.

Keliant, anąkart, dėl Lietu
vos Laisvinimo Talkos balsą, 
teko suminėti eilė faktorių, ku 
rie galėtų būti įtraukti į tą tai 
ką. Kai kas, reaguojant į tas 
sugestijas, tebesilaiko senųjų 
pažiūrų: mes esame ir nieko 
daugiau nereikia. Ypač pabrė 
žiama baimė partijų, kurios iš
statomos kaip koks baubas. 
Bet. .. šis trumpartgiškas ir, 
galimas dalykas, savanaudiš
kas nusistatymas, užtemdąs rei 
kalo svarbumą, nieku pepatei- 
sinamas.

Dabar jau niekam jokių abe 
jojimų negali būti, kad mes 
vieni, ypač užsidarydami į ne
paprastai siaurus rėmus, tikrai

nieko neatsieksime. Platesnių 
ribų ir didesnių numatymų bai 
mė Vakaruose, kuri duoda lai
mėti ir „naujai“ sovietijos poli
tikai, žlugdo ir mūsų gražiai 
pareiškiamas, bet dažnu atveju 
artiregiškai vykdomas pastan
gas; stato jas į padėtį be rim
tesnių vaisių.

Neabejotina, kad vieni tikrai 
neatsieksime to, ko siekiame, 
ką pakartotinai deklaruojame 
siekią. Jeigu kas nors dar įma 
noma atsiekti, tai tiktai maksi 
maliai sutelktomis jėgomis. 
Šia prasme, mums reikia savo 
tautos žmonių vienybės, bent 
tam vienam didžiąjam tikslui. 
Reikia trijų Pabaltijo tautų vie 
nybės. Ir reikia vienybės vi
sų sovietijos pavergtų tautų. 
Tai yra minimumas, kuris gali 
būti veiksmingas. Maksimu
mas gi yra be ribų. Mums nau 
dingą kiekviena talka — tautų, 
jų organizacijų ir valstybių, 
kur tiktai kas galima butų gau 
ti.

„Naujajai“ sovietijos politi
kai pralaimėjo Korėja, kuri be 
tiksliškai sunaikinta įr palieka
ma išardyta ir padalyta. Pra
laimėjo Jungtinių Tautų Orga 
nizacija, nes tikrai kilniai ir 
veiksmingai ji stojo realiai gin 
ti savo Chartos principų, bet 
netesėjo ir neįrodė savo pajė
gumo, kuris būtų efektyviai au 
toritetingas. Pralaimėjo demo 
kratija, nes neįrodė savo suge
bėjimo sudaryti smurtinei jė
gai persvaros. Vergija parem
ta sovietija, tiesa, neatsiekė 
konkretaus tikslo — pietinės 
Korėjos neužgrobė, bet sumina 
summarum nebuvo paklupdyta 
prieš teisėtumą ir humanišku
mą. Tokia yra žiauri tikrovė.

Visų šių faktų akivaizdoje 
mes negalime likti ramūs ir pa 
šyviai žiūrėti, kas darosi. Jei
gu mes neatsakome savo prin
cipų, jeigu norime, kad mūsų 
pastangos duotų kokių nors vai 
šių, tai mes turime padidinti 
budrumą ir veiklumą, ypatin
gai įtempti pastangas ir sugebė 
mus ir visu ryžtumu sutelkti 
mūsų tikslui visas galimas jė
gas.
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mininkai, suvažiavę ne du, o 
septyni, pajuto gal net per di
delę jėgą savyje.

Tas juntama ir 6-oj rezoliuci 
joj. Vietoje to, kad būtų įkur
tas, kaip PLB statute numaty
ta, Kultūros Fondas, kuris vė
liau subordinuotųsi Kultūros 
Fondo Centrui, Europos pirmi 
ninkai įkuria Europos kraštų 
iždą. Mat, kultūros fondas, bū 
damas mažiau ar daugiau auto 
nomiška institucija, nevisuo- 
met gali sutikti finansuoti Eu- 
romos LB pirmininkų toli sie
kiančius žygius. Daug pato
giau, jei pinigai laikomi ižde ir 
disponuojami pačių pirminin
kų. Tad vietoje LK Fondo L. 
B. iždas!

7-oje rezoliucijoje lietuviai 
kviečiami prisidėti „prie pa- 
sėkmingo lėšų telkimo vajaus 
gimnazijos namams pirkti ir 
pačiai gimnazijai išlaikyti pra- 
vedimo“. Kas gi tą vajų orga
nizuos, kaip jis bus praveda-

mas, neužsiminta.
Jei kur nors reikėjo centrali

zacijose, tai lėšų gimnazijai tel 
kimo atveju. Betgi Europos 
pirmininkai pasielgė priešin
gai: kiek jie visose kitose sri
tyse stengėsi viską suimti į sa 
vo rankas, tai šioje srityje, jie 
viską paliko „Dievo valiai“.

Baigiant tenka pasakyti, jog 
kiek mus nudžiugino faktas, 
kad Europos LB 
pradėjo artimiau 
biauti, tiek mums 
klaustukų pastatė 
darbiavimo vaisiai. Tiesa, kiek 
viena pradžia yra sunki, bet ar 
ji nebūtų lengvesnėj jeigu bū
tų laikomasi arčiau PLB statu 
to? Ar eidami keliu, kurį pa
sirinko Europos LB pirminin
kai, mes po kurio laiko neatsi 
rasime prieš lietuvybės griuvę 
sius ir keiksime save ir savo va 
dovybes, kad reikiamu laiku ne 
buvo susiprasta ir vieton to, 
kad puoselėtų savo kultūrą, kel 
tų lietuviškos jaunuomenės tau

pirmininkai 
bendradar- 

abejotinų 
jų bendra

Laisvoji Tribūna.
UŽ KĄ BALSUOSIME

Daug žmonija kraujo pralie 
jo, kol suvaldė savo valdovus. 
Pirmiausiai savo karalius su
valdė anglai, kur jau 1252 m. 
buvo pasirašytas „Didysis Lais 
vių Lapas“, kas laikoma kons
titucijos ir parfamentarizmo 
pradžia.

Nepaprastai žiauriai ir daug 
aukų sudėjo prancūzų tautaj 
kol pagaliau 1789 m. liepos 14 
d. įkūrė respubliką — išsikovo 
jo teisę valdžią rinktis pati.

Senosios Lietuvos istorijoje 
minimi nuotykiai, kai žmonės 
rinkdavosi sau valdovus ir ka
ro vadus. Lietuvai susidėjus 
su Lenkija vykdavo seimai, bet 
į juos važiuodavo ne žmonių 
rinkti atstovai, bet bajorai ir 
kiti didikai. Paprastai viską 
nulemdavo lenkų didikai, ku
riems rūpėjo ne valstybės ir 
tautos reikalai, o asmeninės gė 
rybės.

Bekuriant Nepriklausomą 
Lietuvą, visi Lietuvos pilie
čiai, lygiu, slaptu, tiesiu ir pro
porcingu balsavimu rinko sei
mus, kurie reiškė visos tautos naši, kad būtų darbininkams 
valią ir tvarkė žmonių ir vals 
tybės reikalus.

Raudonojo okupanto, didžiu 
rna mūsų tautos, kuri liko savo 
tėvų žemėje, negali rinkti į vai 
džią žmones, kurie patinka, o 
tik tuos, kuriuos, uzurpavusi 
tautos teises komunistų partija 
išstato, o kandidatų skiria tiek, 
kie kturi būti jų išrinkta. Ten 
balsuok ar nebalsuok, vistiek 
visi kandidatai yra išrenkami.

Mes gi naujieji Kanados gy
ventojai, ne vien demokratiš
kai renkamės savo organizacijų 
valdomuosius organus, bet tu
rime teisę balsuoti ir renkant 
to krašto, kuriame gyvename, 
valdžią.

Į rugpjūčio 10 d. įvykstan
čius Kanadoje rinikmus negali 
me numoti ranka, bet turime 
dalyvaut valdžios ir tvarkos su 
daryme.

Darbininkai čia daugiau už
dirba ir geriau gyvena, negu 
Europoje, bet socialinėje, svei
katos ir k. srityse, Kanados vai 
džia dar nepakankamai rūpina
si. Dėl to privatūs biznieriai 
čia labai klesti ir nepaprastai 
greitai išauga milionieriai, o 
valstybė ir darbininkai to ne
tenka. Skandinavų šalyse, Bei 
gijoje ir k. V. Europoje, kur 
vis išrenkamos iš darbo žmo
nių valdžios, milionus krauna
si ne paskiri kapitalistai, o vals

PADĖKA
sporto vadov. p. Sapočkinui, 
talkinikams pp, Žilpiui ir Dap 
kui, Sapijonienei, Tamulionie- 
nei, Goceitui, padėjusiems sto
vyklos personalui, Toronto lie 
tuvių mok. vedėjui p. Šilkai ir 
Hamiltono liet, mokyklos ve
dėjui p. Mikšiui, tvarkiusiems 
vaikų sąrašus ir transportą.

3. Talkininkams, padėju- 
siems įvykdyti vaikų šventę; 
Programos paruošėjams kun. 
B, Pacevičiui, p. Širkai, p. Mik 
šiui, p. Grajauskaitei, p. Mer
kelienei ir visiems programos 
dalyviams. Kalbėtojams: Lie
tuvos Konsului Kanadoje p. 
V. Gyliui, KLB Kr. V-bos pir 
mininkui p. J. Matulioniui, 
kun. dr. J. Tadarauskui ir p. 
S. Prapuolenytei. Bufeto va
dovėms: p. J. Rinkūnienei, p. 
B. Sapijonienei, p. Tamulionie 
nei, p. Šapokięnei, p. Pusvaškie 
nei, p. Augaitienei. Talkinin
kams: pp. Tamulioniui, Sapoč
kinui, Širkai, Mackevičiui, Gra 
žučiui, J. Simanavičiui. Sto
vyklos vietovės savininkui p. 
Naručiui.

4. Aukotojams: KLB To
ronto Ap. V-bai — 100 dol., 
KLB Hamiltono Ap. V-bai — 
80 dol., Toronto šv. Jono pa- 
arapijai ir klebonui 
Ažubaliui — 50

RUGPJŪČIO 10 D.?
tybė ir darbininkų reikalai yra 
augščiau pastartyti

Anglijoje, po visos eilės drą 
šiai pravestų darbo partijos įs 
tatymų, darbo žmonių gyveni
mas pagerėjo. Esu tikras, kad 
konservatoriai laimėjo ir valdo 
paskutinį kartą.

Kanadoje iki šiol didžiausios 
partijos buvo liberalų ir kon
servatorių. Jos abi yra vado
vaujamos panašių asmenų.

Konservatoriai, norėdami lai 
mėti „polone“ blasus, išstatė 
kandidatu net vieną lenkų vei
kėją.

Liberalai taip pat neatsilie
ka su pažadais, bet gyvenime 
yra kitaip. Man teko apie me
tus laiko dirbti pas vieną Mont 
realiu liberalų šulą G. X. Jis 
darbininkams neapmoka me
tuose nė vienos šventos dienos, 
gali išdirbti, kiek nori, metų, 
atostogų darbininkams pas jį 
nėra.

Šiuo metu Kanadoje, vado
vaujama darbo žmonių, iškyla 
trečioji partija CCF, kuri rūpi-

nustatytas atlyginimo minimu 
irias, (dabar naujai atvykstan- 
tieji dirba net už 45 et. į valan 
dą), kad būtų nustatytas mak
simumas darbo valandų skai
čiaus savaitėje (žinau, kur už 
40 dol. dirbama 70 vai. savai
tėje), kad būtų įvestas nemo
kamas gydymas, kad būtų dar
bininkams statomi patogūs ir 
pigūs butai, kad būtų suvalsty 
bintą stambioji pramonė ir tt.

Iš kailio neriasi ir „progre
syvių” — komunistų partija. 
Ji darbo žmonėms daug žada, 
bet mes gerai žinome, kad ji 
mums ruošia vergiją su kon- 
. entracijos stovyklomis ir visiš 
i u laisvės atėmimu.

Man teko kalbėtis su komu
nistais. Ten, kur nebus jų — 
„progresyvių“ kandidatų, jie 
agituoja balsuoti už liberalus, 
nes laimėjus CCF ir pagerinus 
darbininkų būvį, dauguma dar
bininkų, dabar vedžiojamų už 
nosies komunistų, nuo jų tuo
jau atsimestų.

Mes gi naujieji ateiviai, gy
vendami iš prakaito persunkto 
darbo, turime būti politiškai su 
sipratę, eiti rugpjūčio 10 d. 
prie urnų ir balsuoti jpž darbo 
žmonių reikalus ginančią CCF 
partiją, o kas minta iš kitų dar 
bo, tegu balsuoja už konservą 
torius ar liberalus.

Stepas Paulauskas.

KLB Švietimo K-ja, organi- i 
zuodama Karaliaus Mindaugo 
vardo vasaros vaikų stovyklą ' 
Ontario apygardos lietuviams 
vaikams, visą laiką buvo nuo
širdžiai talkininkaujama eilės 
pasišventusių tautiečių. Nega
lėdama kaip nors kitaip talki
ninkams atsidėkoti, komisija 
reiškia nuoširdžią viešą padė
ką žemiau išvardintiems asme
nims :

1. Stovyklos personalui, pa 
keitusiam savo atostogas į dar 
bą stovykloje: Stovyklos vado
vei S. Prapuolenytei, kapelio
nui ir meno vadovui kun, B Pa 
cevičiui, gydytojai dr. Norvai 
šienei, berniukų stovyklos va
dovui p. J. Pažėrai, ūkio vado
vams p. J, Mikšiui ir p. V. Son 
dai, mergaičių palapinių vado
vėms pp. B. Grigaitytei ir Ver 
bickaitei, berniukų palapinių 
vadovams pp. S. Verbickui, V. 
Verbickui ir A. Dailydei, vir
tuvės vadovei p. Mašalaitienei 
ir virėjui p. Jasiūnui.

2. Stovyklos organizato
riams ir pagelbėjusiam persona 
lui: Šv. Kom. pirm. p. A. Rin- 
kūnui, pakėlusiam nemažą dalį 
stovyklos organiazvimo darbų 
ii pravedusiam vaikų šventę, 
p. V. Matulaičiui, parūpinu
siam stovyklai palapines ir dir
busiam stovykloje kelias die
nas, p. Iz. Matusevičiūtei, pa
dėjusiai suorganizuoti virtuvę, 
Hamiltono Aušros Vartų para 
pijos klebonui kun. dr. J. Tada 
rauskui, parodžiusiam nuolati 
nį rūpestį ir pagalbą stovyklai, 

tinį susipratimą, buvo rūpina
masi „augštąja“ politika, vai
dinami „ veiksniai“ ir perdaug 
mažai skirta dėmesio savo mo- 
kuklų, bibliotekų steigimui, 
chorų organizavimui, knygų lei 
dimui, kultūrinio ir tautinio 
darbo rėmimui? J. Garnys.

HAMI®LTOM
NEŽIŪRINT VASAROS ATOSTOGŲ

pat ir B-nės valdybos atstovas.
Klausiipuose ir sumanymu© 

se buvo iškeltas parapijos sa
lės naudojimas (repeticijoms, 
sportui) ir paskirstymas dienų 
paskirom organizacijoms. Pa
vesta B-nės valdybai išsiaiškin 
ti su parapijos klebonu.

Taip pat B-nės vafdybos bu
vo perskaitytas raštas, pasiųs
tas mūsų ministeriams P. Ža
deikių! ir V. Gyliui, o taip pat 
Krašto Valdybos pirmininkui 
J. Matulioniui, liečiąs Hamilto 
no B-nės reikalus. Kbr.

KLB Hamiltono Valdyba 
šiemet Tautos Šventės ne
rengs, kadangi šiemet ši data 
supuola kartu su Lietuvių Die 
na.

Hamiltono lietuvių organizaci
nis gyvenimas eina pirmyn. 
Liepos 23 d., dalyvaujant fi
nes valdybos nariams ir organi 
zacijų pirmininkams — atsto
vams: kun. dr. J. Tadarauskui 
(parapija), St. Bakšiui (T. 
Fondas), J. Pleiniui (Ateitinin 
kai), E. Tumaitienei (Kat. Mo 
terys), A. FiraviČiui (Choras), 
E. Mickūnui (skautai) ir K. 
Stanaičiui (Sp. kl. „Kovas“) 
įvyko bendras posėdis, kurio 
metu aptarti svarbiausi Hamil 
tono lietuvių gyvenimo eina
mieji reikalai. L. e. B-nės pir
mininko pareigas K. Baronas 
painformavo susirinkusius Lie 
tuvių Dienos Kanadoje rengi
mo klausimu, paprašydamas vi 
sas organizacijas, reikalui 
esant, prisidėti savo darbu ar 
dalyvavimu programoje, prie 
šios šventės pravedimo. Tam 
gautas pilnas pritarimas. To
liau sekė parengimų kalendorė 
lio sutvarkymas. Jau nuo 1950 
m. sausio mėn. visi organiza-jų 
parengimai Hamiltone yra re
gistruojami B-nės valdyboje, 
tuo tikslu, idant tą pačią die
ną nebūtų dviejų parengimų. 
Tačiau pasirodo, kad metuse 
esama tokių dienų, kurios iš pa 
rengimų duoda daugiau pelno: 
Naujųjų Metų sutikimas, pas
kutinis šeštadienis prieš adven 
tą, garsusis kaukių balius, šeš
tadieniai po Velykų ir Kalėdų 
ir tt. Vienos organizacijos 
šias datas užsisako kartais net 
prieš pusmetį ir tuo pačiu fi
nansiškai yra žymiai pajėges
nės už kitas, kurios nespėjo už 
registruoti toms dienoms paren 
girnų. Organizacijos nuspren
dė, B-nės valdybai artimiau
siu metu pranešti, kiek parengi 
mų numato surengti 1953-54 
m. sezone (iki 1945 m. vasaros 
pradžios), o B-nės valdyba 
(burtų keliu?) paskirstys tuos 
„didelius“ šeštadienius. Nau
jųjų Metų sutikimas vienbal
siai paliktas B-nės valdybai.

Nepamiršta ir 16 Vasario 
gimnazijos ir jai reikalingos fi 
nansinės paramos. Iki rugpjū
čio mėn. 1 d. visos Hamiltono 
organizacijos pristato atstovus, 
iš kurių bus sudarytas, komite 
tas 16 Vasario gimnazijos nu
pirktųjų rūmų finansavimui. Į 
šį komitetą deleguojamas taip

St. CATHARINES, Ont
PUIKIOS VESTUVĖS

Birželio 20 d. St. Catharines 
lietuvių klebonas Tėvas Pet
ras OFM sutuokė RomutęxJo- 
nušaitę 
Povilu 
Falls, 
bei sudarytas jaunųjų kvarte
tas, kuriame dalyvavo Dilys, 
Rožanskas, Kukta ir Ivanaus
kas, pagiedojo Veni Creator, 
Pulkim Ant Kelių ir ir Prieš 
Tavo Altorių, Avė Maria — lieka ta pati Niagara Falls, vie 
solistė Armonienė ir vargo
nais muzikas Armonas ir Kad 
Skausmas Tau Širdį. . . giedojo 
ir vargonais grojo muzikas Ar 
monas.

Vestuvių puota vyko ukrai-

Pastaba.
Straipsnis „Steigiama pirmo 

ji evangelikų lietuvių parapija 
Amerikoje“, pasirašyta inicia
lais „Kbr“. yra kito autoriaus, 
ne Hamiltono bendradarbio, pa 
sirašančio taip gi Kbr. parašu.
Tautos Fondo Hamiltono sk. 

gegužinė, surengta liepos mėn. 
18 d. praėjo su dideliu pasise
kimu : svečių turėta virš 400. 
Be hamiltoniečių ir torontie- 
čių matėsi daug lengvų maši
nų iš Albertos, Saskečevano, 
USA, Quebeco ir kt. vietovių.

Pelno gauta virš 350 dol.
Hamiltono Lietuvių choras 

„Rūta“
priima naujus choristus. Užsi 
rašyti prašoma pas choro vedė 
ją V. Untulį, arba seniūną A. 
Firavičių.

Hamiltoniečiai, per Lietuvių 
Dieną Kanadoje reprezentuoki 
me mūsų koloniją su stipriu ir 
gausingu choru! * Kbr. 
Hamiltone jau užregistruota 

yra 11 vaikų paralyžiaus (po
lio) susirgimų.

B-nės valdyba 
artimiausiu laiku, Centrinei Ha 
miltono bibliotekai įteiks ang
lų kalba 10 knygų apie Lietu
vą. 6-šios jau yra gautos ir 4 
laukiama prisiunčiant iš USA. 
Iš „1000 ir vienos nakties“.

Vienas vyras pasisayino tro 
leibusą iš garažo. Atvažiavo 
iki Kemilworth g-vės, tačiau 
čia turėjo palikti, kadangi to
liau nebuvo elektros laidų.

is Se. Catharines su 
Pretkum iš Niagara 

Specialiai jaunųjų gar-

niečių salėje. Svečių susirinko 
per šimtą. Visą pokylį linksmi
no puikus Hamiltono lietuvių 
orkestras. Jaunieji gauisai ap- 
dovanoit įvairiomis dovanomis. 
Tai pirmos St. Catharines to
kios puikios lietuviškos vestu
vės.

Povilas Pretkus iš Niagara 
Falls persikėlė gyventi į St. 
Catharines, nors jo darbovietė

na automobilių parduotuvė, ku 
rioje jis yra vedėju. Jaunoji po 
nia Ramutė dirba St. Cathari
nes General Motors automobi 
lių fabrike.

I. Š.

kun. P. 
dolerių, 

Toronto Prisikėlimo parapijai 
ir TT. Pranciškonams — 50 
dol., Hamiltono Aušros Var
tų parap. klebonui kun. dr. J. 
Tadarauskui — 44,22 -dol., To 
ronto Šalpos draugijai „Cari
tas“ — 36 dol., prekybininkui 
p. Demikiui — 10 dol., p. B. 
Milteniui 10 dol., inž. Razgai- 
čiui — 5 dol, nežinomam auko 
tojui per p. Sondą — 2 dol., 
visiems aukotojams prie įėji
mo į vaikų šventę — 375 dol., 
p. V. Matulaičiui, p. V. Gyliui 
ir Toronto skautams už dova
nas. Ačiū! Ačiū 1
KL B-nės Švietimo Komisija.

Nors kartą teisybė.. .
Nors kartą „Vilnis" parašė 

teisybę: „Lietuvos Žinių“ tra
dicijos guli išniekintos. . .“ Tei 
sybė: okupantai bolševikai jas 
uždarė ir išniekino. . .

„Iš dvasios šventos“...
Bimba rašo apie K. Škirpą: 

„Kiek man žinoma, Škirpa jo
kio naudingo užsiėmimo netu
ri. Štai jums pavyzdys, kaip 
buvę Smetonos režimo žmonės 
gali gyventi iš „šventos dva
sios. .*“

Bimba, be abejojimų, žino, 
kad K. Škirpa dirba valstybi
nėje bibliotekoje Washingtone 
ir iš to darbo gyvena. Bet. .. 
kažin, iš kokios „šventosios 
dvasios“ gyvena, ir tunka Bim 
ba? Ar Bimba ne pagal savo 
apyvyzdį ir apie kitus spren
džia?

Apie poniją.
Bimba rašo: „Kryžiokų troš 

kimai susilaukti ponijos vieš
patavimo Lietuvon sugrįžtant 
niekados neišsipildys“.

Čia Bimba sąmoningai „ap-

siriko“. Kryžiokai kaip tiktai 
nori, kad Lietuvoje ponija pa
siliktų, kaip ir esanti. Poniją 
Lietuvos žmonėms įvedė bol
ševikai-komunistai. Bet Bim
ba labai klysta, kad panija Lie
tuvoje pasiliks amžiams. Ne, 
ponijos laikai pasibaigs ir Lie
tuvoje, kaip ir visame pasauly
je! Nors ji ir kaip bandytų lai 
kytis, bet dienos jos suskaity
tos, nes naujoji žmonija jokios 
vergijos nepakęs, nežiūrint ko 
kia ponija ją įvestu.

Berijos aukos.
Ai daug bus Berijos aukų! 

Pirmoji auka Lietuvoje SnieČ 
kus, Gruzijoje Dekanozovas... 
Kiek galvų nuriedės „komuniz 
mo kūrėjams“!... Net ir Lie
tuvos Akamedijos „preziden
tui“ Matuliui jau papadės svy
la, nes jis neseniai viename ru 
sų žurnale išgarbino Beriją.. 
Matulis, žinoma, nežinojo, kad 
„komunizmo kūrėjas ir Stalino 
dešinioji ranka“ — Berija — 
išdavikas. ..

Mandrapypkis.
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Neseniai daugiausiai karto
jamas klausimas Indijos klu
buose ir restoranuose, gatvių
kampuose ir autobusuose bu
vo paprastas, — Ar jūs matė
te tai?

Tasai „tai“ buvo straipsnis, 
kuris pasirodė viename iš di
džiausiųjų Indijos žuyialų apie 
vyrą, žinomą pasaulyje gera 
reputacija ir dar truputi dau
giau. Šis vyras indams žino
mas šiek tiek daugiau, kurį ne 
daugelis pilnai pažįsta.

Tas vyras — Indijos minis- 
teris pirmininkas, nesupranta
masis, mįslingasis Pandit Ja
waharlal Nehru.

Straipsnis buvo nepasirašy
tas.

„Toki vyrai, kaip Jawahar
lal, su visu jų dideliu pajėgu
mu didžiam ir geram darbui, 
yra netikri — nepatikimi de
mokratijoje“, — stebinančiu 
aiškumu pareiškė anonimiškas 
rašytojas. „Jis vadina save 
demokratu ir socialistu, ir nėra 
abejonių jis toks rimtas ir 
yra. . . tačiau mažas pasisuki
mas — vingis, ir jis gali pasi
daryti diktatorium. Jis gali 
dar naudoti demokratijos ir so 
cializmo kalbos stilių ir išsireiš 
kimus, tačiau mums visiems ge 
rai žinoma, kaip šiomis kalbo
mis tuko fašizmas, o vėliau me 
tė tai šalin kaip nenaudingą 
malkpagalį.

„Jahwaharlal negali pasida
ryti fašistu. Jis yra per didelis 
aristokratas fašistiškam žiauru 
mui, šiurkštumui ir vulgarišku 
mui. Jo veidas ir balsas sako 
mums visiems tai. . . Ir visdėl 
to jis turi viską, kas jam būtų 
reikalinga pasidaryti diktato
rium — milžinišką populiaru
mą, tvirtą valią, energiją ir iš
didumą“.

Ir dar daugiau panašiai buvo 
prirašyta — puikios, kietos, 
bet teisingos medžiagos tame 
straipsnyje. Spėjamai nedrau 
giško autoriaus asmenybė kiek 
vėliau buvo išaiškinta. Tai bu 
vo pats Jawaharlal Nehru —■ 
Nehru vienoje iš savo dauge
lio „sielos jieškojimo - tyrinė
jimo“ nuotaikų. VirŠpaminė 
tas straipsnis įrodė, kad nie
kas Indijoje geriau nepažįsta 
savęs, kaip Nehru jo padėtyje, 
ir tos užimamos pozicijos gali
mus pavojus. Dar kas, galimi 
diktatoriai apie save tokių da
lykų nerašo.

Nehru visuomet būdavęs va
dinamas mįslingu—nesupranta 
mu. Tai, kad jis perspėjęs sa
vo krašto tautiečius prieš save 
patį, daro jį dar didesniu para 
doksu, kaip visuomet.

Bandymai nuimti šydą nuo 
šios paslaptingos asmenybės 
veido yra senas žaidimas. Da
bartiniai žurnalistai tai sten
giasi jau 20 metų, o rytojaus

PASLAPTINGASIS RYTU VYRAS.Iš
— busimieji istorikai užtruks 
prie šio reikalo daug ilgiau. 
Apie panašius savo bandymus 
rašo vienas žurnalistas, kuris 
visai neseniai lankėsi New 
Delhi, Indijoje:

„Pradėdamas, .aš, nuodug
niai iškamantinėjau keletą ats
tovaujančių žmonių, reprezen 
tantų, Indijos sostinėje. Šį kar 
tą aš turėjau gerą pradžią.

„Nehru? Ha, veidmainys, 
pataikūnas! Jis paliko visus sa 
vo pirmykščius idealus ir ne
drįsta prie to prisipažinti“. 
Taip kalbėjo ugninga jauna In 
dijos moteriškė, baigusi garsią 
ją Lpndono „School of Econo
mics“.

Kita nuomonė, seno ir pro
tingo redaktoriaus, buvo tokia: 
„Jo 30-tyje metų nacionalisti
niame judėjime, Jawaharlal 
žvaigždė šviet ėtodėl, kad jis 
buvo staigaus pasikeitimo apaš 
talas. Tačiau dabar mes esa
me konsolidacijos periode ir 
čia negali būti vietos ugningam 
revoliucionieriui. Vienas pran 
cūzų politikas kartą man pa
sakė: „Vyras 20-ties metų, ku
ris nėra radikalas — neturi šir 
dies, tačiau jei jis dar tebėra ra 
dikalus pasiekęs 40-ties metų, 
tai jis neturi galvos“. Apytik
riai ta pati teorija galėjo būti 
senojo redaktoriaus galvoje. 
Užbaigdamas jis pakėlė savo 
pirštą prieš mane: „Be to“, jis 
įrodinėjo, „revoliucionierius ga 
Ii egzistuoti tiktai valdžios opo 
zicijoje. Valdžios ar vyriausy 
bės galva negali raustis po sta 
tyba, ar užminuoti tą pastatą, 
ant kurio jis stovi“.

Didžiausiojo New Delhi tarp 
tautinio viešbučio Hotel Impe 
rial, bare sutikau vieną puikų, 
neutralų anglą. Jis gerai paži
nojo Nehru, ir stengėsi blaiviai 
protauti: „O, aš nežinau jo tiks 
lų, idealų ir panašių dalykų. 
Tačiau jis nusikratė savo iliu
ziją, galima sakyti. Jis buvo 
pripratęs laikyti savo vaizduo 
tėję tiktai romantišką Indijos 
vaizdą. Dabar, pirmą kartą jis 
supranta masių neprotingu
mą, kas padaro jo gyvenimą 
karčiu ir nelaimingu. Matote, 
jis visiškai nėra liaudies žmo
gus, nežiūrint jo kuriamų te
orijų. Gandhi gyveno šiaudi
nėje lūšnelėje. Nehru yra tur 
tingas žmogus ir gyvena rū
muose. Jis aristokratas, ar net 
„snobokratas”, nes mėgsta aris 
tokratišką aplinkumą. Tuščias 
žmogus. Mėgsta vaikus, atei 
nančius prie jo laiptų su gėlė
mis. . . Tačiau galutinėje išva
doje, jis tikrai žino, kokia ge
riausia linija tinka Indijaje ir 
jis žino, kad jis turi eiti pir-

tLAS YRA JAWAHA1LAL NEHRU.
myn, nes nieko kito nebelieka. „Parlamentas ir
Ne, aš negalvoju, kad Nehru 
yra diktatoriaus tipas, tačiau, 
Dievas žino, jis daro cutig klai
dų“. . .

Dar vienas dalykas yra pri
simintinas. Nė vienas iš virš- 
paminėtųjų kritikų nevertino 
Nehru, kuris žinomas vaka
rams, Nehru, kuris įvedė Indi
ją į tarptautinę sceną, Nehru 
— valstybės vyrą, kuris lošia 
vieną iš svarbiausių rolių pa
sauliniuose reikaluose. Nehru, 
kaipo valstybininkas, vyras, 
kuris atsisako palaikyti ar pri
sijungti kurią nors pusę dabar
tiniame „šaltame kare“ yra to
je pačioje linijoje, vienodų pa
žiūrų, įvairiais tarptautinės po 
litikos klausimais, kaip ir dau
guma Indijos intelektualų. Tai 
yra Nehru — politikas, kuris 
yra didžiausias Indijos ginčų 
objektas. Šiek tiek panašiai, 
kaip buvęs U. S. A. preziden
tas Franklin D. Roosevelt su 
savo „New Deal“ amerikonų 
tarpe, taip ir Nehru savų tau
tiečių yra neapkenčiamas ir 
gerbiamas, patikimas ir įtari
nėjamas, turi daug jam palan
kių, prisirišusių prie jo žmonių 
ir tokių, kurie jo bijosi.

Kai kuriems konservato
riams Nehru yra pavojingas 
radikalas, kuris kadaise rašė:

Ar žinote
Kas dabar gali atsitikti Rusijoj kai mirė jos 
diktatorius Stalinas?
Ką reiškia raidės LRS?
Kokios Lietuvos nori lietuviai vyskupai?
Kokia yra Anglijos Darbo Partijos politika?

Ar girdėjot©
Kaip vystėsi ir veikė lietuviškos mokyklos 
Klaipėdos krašte?
Kodėl Jugoslavijos diktatorius Titas atsuko savo 
veidą į vakarus?
Ką reiškia „žmogaus teisės“,, kaip jas apibūdino 
Jungtinės Tautos?

Visi šie ir daugybė kitų klausimų rūpestingai gvildena
mi ką tik išėjusiame antrame šių melų žurnalo „Dar
bas“ numery. Tai 32 puslapių leidinys su gražiais vir
šeliais. Atsiųskite 2S centus Jungtynių Valstybių paš
to ženkleliais arba pinigais ir gausite šį numerį susipa
žinimui. O dar geriau, paimkit gabalą popierių, para
šykit savo pilną adresą, Įdėkit vieną dolerį ($1) ir at- 
siųskit žemiau paduotu adresu. Už $1 gausite žurnalą 

ištisus metus, 4 kartus.
„DARBAS“ EINA JAU 7 METAI. LEIDŽIA LDD.

Adresas:
DARBAS

636 Broadway, South Boston 27, Mass., USA

laisvės — nepriklausomybės su 
demokratija statymais. Jo tradiciniai 

priešai indai, įtuo pasinaudoda 
mi, varė propagandą, kad virš- 
paminėtas įstatymas reiškė — 
Kiekvienas indas turi išsiskirti 
su savo žmona ir vesti savo se 
šerį, tokią laukinę nesąmonę. 
Jo priešai stengėsi sukelti sau 
palankius jausmus ir net įvelti 
religinius reikalus, tačiau Neh
ru tvirtai laikėsi ir kovojo už 
pažangą. Savo paties gyveni
mu Nehru įrodė, kad jis gali bū 
n nepriklausomas. Jis niekuo
met nepriėmė tradicinių indų 
papročių. Šalyje, kur yra tiek 
daug religinių vegetarų, Neh
ru tačiau mėgsta gerą lėkštę 
bekono su kiaušiniais. Kong
reso partijos lyderiai vilki pa
prastais namų darbo „Khad- 
dar“ rubais, kuriuos labai po- 
puliarizavo Gandhi, o Nehru 
dėvi gerokai patrumpintas ir 
puikaus sukirpimo tunikas, bū 
tinai įsisegęs rožę sagos skylu
tėje prie krūtinės. Ir ten, kur 
viengungiai yra retenybė, Neh 
ru nevedė antrą kartą nuo to 
laiko, kada jo numylėtoji žmo
na Kamala mirė Šveicarijoje 
1936 mt. »

Nehru protėviai buvo brami 
nai, indų vyriausios kastos na
riai ir ne paprasti braminai, bet 
išskirtini braminai iš Kašmyro 
— sulig tradicijų braminų bra
minai.

Augštos kilmės Jawaharlal 
Nehru buvo su teise naudoti ti 
tūlą „pandit“, — garbę, kuria 
tiktai vieni Kašmyro braminai 
tegali naudotis.

Jawaharlal Nehru gimė 
1889 mt., garsaus ir turtingo 
advokato, indų tautinio judėji
mo herojaus šeimoje. Vieniša 
vaikystė pavertė Nehru į dro
vų, susimąsčiusį jaunuolį. Mo
komas privataus namų mokyto 
jo, jis neturėjo žaidimų drau
gų. Būdamas vienuolikos me
tų amžiaus, jis buvo atskirtas 
nuo savo vyresniosios, iš dvie
jų jaunesnių už jį seserų, Vi- 
jaya Lakshmi. (Šioji šiuo me
te yra pasaulyje garsi kaipo 
Madame Pandit, buvusioji In
dijos ambasadorė Sovietų Są
jungai, o vėliau ambasadorė U. 
S. A.). Anglijoje Nehru mo
kėsi pradžios mokykloje Har- 
row‘e, o ją baigęs — Cambrid 
g’e. 1910 mt. jis sugrįžo na
mo, kur praktikavosi savo tė
vo teisių įstaigoje. Tačiau 
jau seniai prieš tai jis buvo sa
vo širdimi ir siela politikoje.

Nehru tėvas veikė kartu su 
nuosaikiųjų Kongreso partijos 
grupe. Daugiau nekantrus ir 
degantis fanatišku uolumu Ja 
waharlal Nehru darbavosi su

yra jas apimančių ir valdomųjų 
klasių tiktai tada pageidauja
mi, kada jie atitinka esamoms 
sąlygoms. . . Tarp kapitalisti
nės sistemos ir demokratijos 
yra esminių ir svarbių priešta
ravimų“. Ir, visdėlto, jo kai
riojo sparno priešai kaltina 
Nehru esantį parsidavusiu 
toms „valdomosioms klasėms“, 
kurioms jis kadaise grąsino. 
Kairiojo sparno akimis, Nehru 
yra tironas ir despotas, kuris 
sukišo į kalėjimą tūkstančius 
savo politinių priešų, daugiau
sia komunistų, net be teismo ir 
be jokio „habeas corpus“ (ang 
lų pagrinidnis įstatymas as
mens laisvei apsaugoti). Neh
ru turi daug ištikimų ir tvirtų 
gynėjų.

Visų šių ginčų subjektas ir 
priežastis stovi daug augščiau 
vykstančios kovos. Toli, kaip 
senovės laikų dievaitis, jis aty 
džiai žiūri žemyn į kariaujan
čias partijas su pripuolama to
lerancija ir švelniu, tyliu nu
stebimu. Jis gali taip pat tam 
tikromis aplinkybėmis užimti 
net labai nepopuliarią poziciją. 
Pavyzdžiui, Nehru labai sun
kiai kovojo dėl jo suprojektuo
to „Hindu Code Bill“, kuris 
pirmą kartą Indijoje duoda mo 
terims tam tikrame laipsnyje 

ekstremistais. 1922 metais 
abu, tėvas ir sūnus, sėdėjo ku
rį laiką kalėjime, atlikdami 
bausmę už priešbritišką veik
lą.

Po to, Jawaharlal ir Kamala 
iškeliavo į Europą. Jie lankė 
Europos valstybių sostines, 
mugėjus, meno galerijas, biblio 
tekąs, o po to net nuvyko į So 
vietų Sąjungą. Kur jis vyko, 
visur Jawaharlal pasireiškė sa 
vo godžiu smalsumu, noru pa
žinti ir sužinoti, kur jis ir susi 
darė pagrindus savo tarptauti 
nėms pažiūroms ir pasaulinių 
reikalų sprendimui, kuo jis šian 
dien yra garsus.

1929 mt., kada jis buvo 40 
mt. amžiaus, Jawaharlal Nehru 
buvo išrinktas kongreso parti
jos prezidentu, perimdamas 
šią vietą iš savo tėvo. Šiose pa 
reigose dėl savo radikalių pa
žiūrų jis brangindavo ir būda
vo nesuprantama mįslė savo 
partijos draugams. Jie buvę vi 
siškai patenkinti žengimu į 
priekį tačiau skęstant miglo
tuose jausmuose galvojant, 
kad jų galutinas tikslas yra tik 
tai Indijos nepriklausomybė. 
Nehru gi, iš savo pusės, įrodi
nėjo, kad tuometinės vargin
gos Indijos žemdirbių ir darbi 
ninku gyvenimo sąlygos ir būk 
lė yra ne tik dėl britų vedamos 
išnaudojimo politikos, bet ir 
dėl pasenusios, atsilikusios fe
odalinės stambių žemvaldžių 
sistemos. Valstybė turi tą vi
są seną santvarką nušluoti, 
reikalavo ugningasis Nehru, o 
taip pat, kad valstybės kontro
liuojama pramonė privalo pa
keisti „kapitalistinius parazi
tus, kurie tunka išnaudodami 
milionus Indijos vargšų“. Tas 
viskas vyko 20 metų prieš tai, 
kada, gyvenimo pamokytas ir 
jau daugiau konservatyvus, 
Nehru pasidarė Indijos minis- 
teriu pirmininku. Pasiekęs 
šios vietos Nehru savo partijos 
vardu pareiškė, kad jų veiki
mas būsiąs daugiau eksperimen 
tinis, bet ne dogmatinis“.

Savo trečioje amžiaus dešim 
tyje jis buvo kalėjime, o pro
tarpiais buvo vėl išleidžiamas. 
Išviso Nehru išbuvo 15 metų 
kalėjime, vykdydamas aštuo- 
nius teismo sprendimus. Ka
lėjimas davė jam daug laisva
laikio. Vis skaitė, rašė ir gal
vojo. Jis rašydavo ilgus laiš
kus savo 13 metų dukrelei In
dira, kuriuose jis išdėstė visų 
tautų ir visų laikų istoriją. Vė 
liau šie aiškiai parašyti ir moks 
liniai straipsniai buvo išleisti 
atskiru veikalu „Pasaulio isto
rijos žvilgsniai’’, kuris turėjo 
geriausią pasisekimą knygų 
pasaulyje, Nehru parašė savo 
autobiografiją 600 puslapių 
knygos pavidale, kuri turėjo 

Nukelta į 6 psl.

ATOSTOGAUJANT...
2.

Senuose geografijos vadovė
liuose Amerikos Jungtinių 
Valstybių gyventojai buvo 
skirstomi į čiabuvius — rau
donodžius ir ateivius — baltuo 
sios rasės žmones, metisus — 
baltųjų mišinį su raudon
odžiais ir kreolus — šiųjų mi
šinį. Bet taip buvo jau seniai 
ir tiktai dalinai taip yra ir da
bar. Bet gyvenimas per ko
kius 50 metų padarė dar di
desnę mišrainę, nes visi šitie 
žmonės vis daugiau ir daugiau 
tarp savęs maišosi, kryžiuojasi 
ii todėl dabartinė Amerikos 
tautų mišrainė yra nepalygina 
mai įvairesnė ir painesnė, negu 
tai buvo prieš pusšimtį metų. 
Nenuostabu, kad Amerikoje da 
bar gali pastebėti žmonių pra
dedant balčiausiais ir, einant 
per visokius atspalvius, gali 
pastebėti visokių laipsnių švie
sumo ir jų atspalvių ligi pačių 
juodžiausių arba pačių raudo- 
niausių, nors šiųjų labai ne
daug užtinkama, ir jie daugiau 
šia matomi jau tikrai rezerva
tuose, kurie sukurti kaip tik
tai išlaikyti jų rasės grynumą.

Bet kur gi Amerikos tauta, 
apie kurią jau kalbama?

Iš tikrųjų jos dar nėra, kaip 
reikiant. Ji dar tiktai formuo
jasi. Bet, iš kitos pusės, senie
ji geografijos vadovėliai dabar 
čiai jau netinka, — jie pasenę.

Galima pastebėti, kad Ame
rikoje, kaip nė veinoje kitoje 
valstybėje, viso pasaulio rasės 
sugyvena, kaip kad sugyvena 

darželyje gėlės, iš kurių, anot 
mūsų poeto (Baranausko) su
sidaro „gražus margumynas“. 
Gatvėje, traukny, tramvajuje 
ar autobuse visi vienas greta 
kito, taikiai ir gražiai sugyve
na. Kai Rusijos bolševikai pu 
čia apie tautų nesantaiką, tai 
stebėjęs šį reikalą, galiu pasa
kyti, kad visai nepastebimas 
koks nors antagonizmas.

Ir nors mes, kaip jau sakiau, 
vykome automobiliu, (kurį 
Amerikos lietuviai vadina „ar- 
mobiliu“), bet visur— miestuo 
se ir farmose — matėme glau
džioje kaimynystėje gyvenan
čius visokių rūšių ir visokio 
laipsnio jų mišinio žmones.

Man gana įdomu buvo stebė 
ti, kaip mūsų vežimo ponios la
bai stebi Kanados ir vėliau JA 
V padairą, kurioje daugiausia 
pasitaikė farmų — ūkių. Ka
nados pusėje dauigausia buvo 
pieno ūkiai, kurių ganyklos ne 
daro patraukiančio įspūdžio. O 
kai pervažiavome siepą, ponios 
tuojau pastebėjo:

— Matote, kaip Amerikoje 
žmonės gyvena — laukai ap
sėti, apsodinti, — gražu pažiū
rėti.

Man, jau lyg ir Kanados pa 
triotu pasidarius, tokios pasta
bos gana jautriai „dūrė“ į šir
dį. . . Bet kai pavažiavome to
liau, ir JAV matėme daug to
kių aplamdytų pievynų. O nuo 
Bostono iki pat New Yorko — 
veik perdėm mačiau tyrus, ap
žėlusius krūmokšniais, aplau
žytais ar apdegintais medžiais, 

ir suveltais piktžolių raizgynais 
Žodžiu, ir Čia nėra skirtumo 
arba — labai didelis panašu
mas: daug tuščių plotų, neiš
naudojamų, dar daugeliui nau 
jų ateivių, jeigu jiems kitur to 
trūksta. O ir JAV kraštas, 
kaip ir Kanada, dar jaunas. 
JAV ir Kanados žmonės dar nė 
ra suformavę savo tautų — sa 
vaimingų, kaip mes jas supran 
tame — kaip prancūzai, vokie 
čiai, lietuviai. Tiesa, JAV tau
tos pagrindas jau yra (senie
ji gyventojai), į kurį gravituo 
ja visa gyventojų masė, bet tik 
tai pradžia.

Jau temstant, užmiršę ir pie
vas ir laukus, skubėjome Con
necticut upės pakrantėmis į 
Fichburgą, kame gyvena pp. 
Tamulioniai. Jau sutemus, pa 
vėlavę bent penketą valandų 
dėl kelio klaidos, pasiekėme 
Fichburgą ir pp. Tamulionių 
namus. Ramioje vietoje, įkai
nyje, didelių medžių pavėsyje 
pp. Tamulionių namai — tikra 
poilsio vieta. Mus sutiko pp. 
Tamulionių vaikai. P. Tamu- 
lionienė tuojau suruošė vakarie 
nę. .. su „safdrinku“. Nors p. 
Tamulionis žmonelę ir „pakal
tino“ dėl buteliuko alaus, bet 
pasirodė, ji ir namie būdama, 
negeria, o su p. Tamulionių 
„pirmos pažinties“, volens-no 
lens, teko „išmesti“. . . Bet rei 
kėjo stebėtis p. Audicko tvir
tumu: jis, kaip tikras „dreive 
rys“, matyt, jautė didelę atsa
komybę ir išsilaikė visai „sau
sas“. Bravo! Kad taip visi ma 
šinų vairuotojai laikytųsi, tai 
ir JAV susisiekimo katastrofų 
būtų „sausa“.

Atsisveikinant, p. Tamulio- 
nienė sako:

— Nepyk ir dovanok už tai, 
kad pabliuznijau. .*. Matai, esu 
dzūkė. . .

— Aš taipgi prisidėjau, — 
tai ir man atleisk. . . Aš esu 
augštaitis. . .

Nuoširdžių ir vaišingų pp. 
Tamulionių namus palikome 
apie vidunaktį ir puikia, tik ką 
pastatyta, autostrada, automo
biliui švilpiant, atbildėjome į 
Bostoną. Tai buvo vienas gra 
žiausių šios mano kelionės 
tarpsnių. Lygi, kaip stalas, 
autostrada, iš abiejų pusių ap 
saugota šviesomis ir šviečian
čiais ženklais, daugybė skuo
džiančių mašinų, mirgėjimas 
šviesų ir signalų, pagaliau švie
sų jūroje nuskendęs Bostonas, 
su tas šviesas dauginančiomis 
upėmis — sudarė tikrą fejer- 
verkinį vaizdą, lyg iš 1000-ties 
naktų pasakų.

Pp. Audickų namų duris ati
darė. . . p. Dikinis, mūsiškio, 
montrealiečio, brolis, kurio šei 
ma, pasirodė, yra pp. Audickų 
Įnamiai. Tai buvo staigmena.

Pp. Audickų namai trijų 
augštų, kurių viršutinius du 
užima patys savininkai. Butas 
didelis, o kadangi sūnūs išvy
kę, tai jis — tuščias. Man įdo 
mu, kad jis užverstas knygo
mis, žurnalais ir aparatais. Pa
sirodo, vienas pp. Audickų sū
nus yra karo lakūnas, kurį lai
ką tarnavęs Aliaskoje ir ten su 
tada profesariavusiu Dr. J. Pa 
jauju sudarę lietuvišką koloni
ją. Kitas sūnus yra labai lin
kęs į techniką. Jis daugiausia 

čia sumobilizavo visokios tech
nikinės literatūros ir supirko 
visokių aparatūrai priemonių 
ir pats montuoja aparatus — 
radijo, televizijos ir tt. Baigęs 
augštesniąją mokyklą, jis ruo 
šiasi studijuoti techniką.

Trečias pp. Audickų sūnus 
dar neapsiprendžia galutinai, 
kokią specialybę pasirinkti. 
Bet visi vakai, atrodo, eina in
dividualiais keliais ir yra inte
lektualūs.

Pp. Audickų viešnagėje jau 
pasinėriau į amerikonišką at
mosferą : čia pat, besikalbėda
mi, žiūrėjome televizijos. Ka
dangi buvo jau vėlu, Jai beliko 
tiktai ristikų imtynės. Vis dėl 
to, tai yra žiaurus ir bjaurus 
dalykas — žmonės nesirungia, 
bet mušasi ir bjauriai, vulga
riai mušasi. Nemanau, kad tai 
prisideda prie gero, pozityvaus 
jaunimo auklėjimo. Tai jau 
tikras tautos žalojimas. Laisvė 
yra dalykas, už kurį nėra ge
resnio, bet laisvė ne piktam, ne 
bjauriam ir nepadoriam.

Bendrai, primemant ir Ka
nadą, reikia pasakyti, kad viso 
Klos žiaurybės, kaip šaudymai, 
muštynės ir kiti smurtiniai 
veiksmai ekranuose ir vaikų 
žaidimuose, apsirengus kov- 
bojais, apsikaišius revolveriais 
ir tt. ir sudaro tas sąlygas, kad 
Amerika nepajėgia nusikraty
ti visokiais gangteriais ir plėši 
kais. Šiam reikalui laisvė tik
rai jau piktnaudojama. Tebū
tų laisvė geram, bet ne piktam.

Grįžtant prie kelionės, ten
ka tiktai pasidžiaugti, kad pp. 
Audickai taip pat turėjo atos
togas, — todėl sekančiomis 

dienomis pasiaukojo neprašy
tam dar dauigau — įsiprašiu
siam svečiui.

Bostonas didelis ir reikalų 
daug. Buvtis Bostone ir nepa>- 
simatyti su „Maikiu“ — būtų 
nuodėmė. Užsukę į „Keleivio“ 
redakciją, radome vieną pašto 
viausių jo šulų p. Michelsoną 
prie įžengiamojo biuro Jis ir 
mano geras jaunystės bičiulis 
Dr. J. Sonda, kuris turėjo stoti 
vieton J. Januškio, mano mie
lo bendradarbio, deja, stipriai 
susirgusio ir išvykusio ilsėtis 
brolio globon, — man parodė 
spaustuvę, kuri mūsų sąlygo
mis atrodo labai gerai —— turi 
gerą linotipą, pusrotacinę, ke
letą kitų mašinų ir geras patal
pas.

P. Michelsoną man teko pa
žinti Kaune, kai jis ten lankėsi 
nepriklausomybės laikais. O 
su Dr. J. Sonda — pažįstami iš 
moksleiviavimo laikų. Anot jo, 
abu ėjome per tą patį „katilą“ 
— F. Bort'kevičienės, J. Vilei
šio, M. Sležiavičiaus, K. Gri
niaus, kurie „pratrynė akis“. 
Nežinau, kuris mudviejų lai
mingesnis, bet man. tuo pačiu 
metu teko eiti ir per kitą „ka
tilą“ — P. Dovydaičio, A. Sme 
tonos ir kt. Tai buvo Vilniu
je, apie 1912—1914 metus. Ir 
tuos laikus ir dabar prisimena
me. Dr. J. Sonda dar ir dabar 
tebegalvoja apie anų laikų vil
niečių suvažiavimą. „Kiek atsi 
minimų, prisiminimų, gyvų ki
tados. . . anapus ribos. ..“

Atsisveikinę su „Keleiviu“, 
skubėjome į Lietuvių Enciklo
pediją. (d. b.)
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Muzikas Albertas Vaiciulėnas

Jau vykstant į Kanadą teko 
girdėti, kad muzikas Albertas 
Vaiciulėnas, yra pakviestas 
kažkurios Kanados katedros 
muzikos direktorium. Bet jau 
keli metai kai apie p. Vaičiu- 
lėną nebuvo žinių. Pastangos 
su juo susisiekti nedavė laukia 
mų vaisių. Bet, staigiai ir neti
kėtai, p. Vaiciulėnas pasirodė 
Montrealy.

— Per ketverius metus jau 
bent kartą turiu atostogų ir nu 
tariau aplankyti seserį Toron
te, o pakeliui ir Montreal}, — 
pirmo susitikimo aiškinasi p. 
Vaičiulėnas. — Turiu prisipa
žinti, kad nesmagiai jaučiuosi 
nepalaikęs platesnių kontak
tų. . .

— Kur ir kaip gyvenate?
— St. John'e, New Bruns- 

wicko provincijoje, prie pat At 
lanto kranto, kuriame dabar 
kasdien maudomės. Puikus 
smėlėtas krantas. . .

— O ką dabar veikiate?
— Esu St. Johno katedros 

vargonininku ir muzikos vedė
ju. Be to, esu generalinis mu
zikos direktorius trijų gimna
zijų (High school) ir vienuo
likos pradžios mokyklų. Šioms 
pareigoms mane iš tremties pa
kvietė St. Johno vyskupas, ku 
rio dėka įsikūriau su šeima St. 
Johne ir esu patenkintas.

Čia pravartu pasakyti, kad 
Albertas Vaičiulėnas yra bai
gęs valstybinę Lietuvos Kon
servatoriją ir tremtyje Detmol 
do muzikos Akademiją, kurioje 
studijavo dirigavimą ir, greta 
to, dainavimą bei kompoziciją. 
Tremtyje jis buvo Blombergo 
stovyklos, kurioje buvo sutelk 
ti Pabaltijo menininkai (žymi 
dalis), lietuvių muzikinis vado
vas, vargonininkas ir chorve
dys.

— Kaip gi Jums sekasi Ka
nadoje?

— Gerai. Tiesa, darbo tu
riu daug ir darbas tas neleng
vas, bet vis dėlto tai darbas ma 
no specialybėje, todėl ir malo
nus. Ypač malonu, kad po tū 
lų išlaukinių, užsitarnavau pa
sitikėjimą ir visišką respektą. 
Net esu jau ir pripažinimo pa
siekęs. Todėl jaučiuosi visiš
kai laisvas savo darbo bei pa
reigų srityje.

— Kaip vyksta tiesiogis jū 
sų darbas?

— Katedroje turiu naujus, 
prie mane jau pastatytus, var
gonus 3-jų manualų ir 42 re
gistrų ; turiu du chorus, ku
riuos pats sudariau ir galimai 
ištobulinau. Vyskupo katedros 
choras yra vienalytis — vyrų, 
choras, kuriame gieda 60 ber
niukų ir 20 suaugusių vyrų. 
Kaikada šie chorai panaudoja
mi ir skyrium. Pirmą kartą šie 
met mano vedamas choras da
lyvavo kasmet St. Johone da
romuose muzikos festivaliuo
se, kuriuose, aš esu oficialiu 
pianistu. Mano vedamas cho
ras festivaly laimėjo pirmą vie 
tą. Tai sudarė džiaugsmo ne 
tiktai man, bet ir katedros va
dovybei, kuri už tai labai gra
žiai vertina mano darbą.

— Su vaikais, spėju, darbas 
yra nelengvas?

— Taip. Bet aš juo paten
kintas. Turiu prisipažinti, kad 
vyskupas, kuris deja, prieš pus 
antro mėnesio mirė, nepanorę 
jo mano pasiūlyto mišraus cho 
ro. O man darbas su vaikais 
buvo visai naujas. Bet, jeigu 
jau reikia vienalyčio choro, te
ko imtis jo. Dabar, kai aš jau 
esu patyręs, darbą taip dirbu: 
imu berniukus 8 metų, moki
nu juos 3-jus metus ir tada jau 
jungiu į chorą. Tokie vaikai 
gali chore giedoti iki 12-kos me 
tų. Bet choras susidaro gra
žus. Tiesa, darbo tenka įdėti 
nemažai.

— Kuo gi reiškiasi jūsų ge 
neraldirektoriavimas mokyklo
se?

— Ten yra muzikos moky
tojai, bet prieš festivalius jiems 
reikia padėti sudaryti progra
mas, padėti paruošti veikalus 
ir juos suderinti. Be to, jie daž 
nai kreipiasi patarimų, išsiaiški 
nimų ir tt. Darbas mielas. Ir 
jie štai man išvykstant atosto 
gų, prisiuntė kelionei 100 do
lerių.

— Ar turite kokių privačių 
darbų?

— Turiu mokinių, kuriuos 
mokinu fortepijonu skambinti. 
Jie už pusvalandžio pamoką 
man moka po pusantro dole
rio, už 45 min. — 2 dolerius, 
— tai, kai mokinių turiu 25, pa 
pildo mano biudžetą.

— Kaip gi sekasi fertepijo- 
no mokytojo darbas?

— Dabar jau gerai, bet bu
vo nelengva darbo pradžioje, 
nes bendra žmonių kultūra ne- 
augšta, jeigu nepasakyti kitaip. 
Pasitaiko tokių, kurie turi no
ro rinktis patys muziką: tai 
man šis dalykas nepatinka, tai 
man perilga pamoka ir pana
šiai. Ir sunku buvo susikalbė
ti. Pradžioje bandžiau šiaip ir 
taip, bet galų gale pradėjau 
elgtis taip , kaip tinka muzikui. 
Jeigu ateini mokytis, tai turi 
daryti tai, ko aš reikalauju, o 
ne tai, kas patinka. O jei neno
ri, — durys atviros. Ir tas la
bai padėjo klausimą pastatyti 
įimtai. Dabar priimu tiktai 
tuos, kurie rimtai pasiryžę dirb 
ti ir taip, kaip reikalauja muzi
kos mokslas. Kadangi daugu
mas mokytoji] vietoje dirba ka

KU LTŪRLV OW
ŠVEICARAI APIE KUPRE V1ČIŪTĘ.

Zueriche išeinąs dienraštis 
„Volksrecht“, birželio 15 d. 
numeryje, rašo: Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenė gegu
žės 20 d. suruošė koncertą, ku 
rio pelnas yra skiriamas lietu 
vių vaikų namams Vokietijoje. 
Šio koncerto metu jaunoji 
smuikininkė, nuolat gyvenanti 
Argentinoje, kur jos brolis yra 
užsirekomendavęs, kaip talen
tingas pianistas, tinkamai pa
sirodė Zuericho visuomenei sa 
vo puikia technika ir muzikali 
niu talentu“.

„Neue Zuericher Zeitung“— 
Zuericho oficiozas, išeinąs tris 
kartus per dieną, Nr. 1244 ra
šo: „Jaunoji smuikininkė Ele
na Kuprevičiūtė, savuoju kon
certu lietuvių vaikų naudai Vo 
kietijoje, pasišventė labdary
bės tikslams. Menininkė pasi
žymi nuostabiu elegentiškumu 
smuiko valdyme, šiltu, puikiai 
moduliuojančiu smuiko tonu; 
josios temperamentingas, stip
riai pabrėžiamas grojimas yra 
pažymys sveiko muzikališku- 
mo natūralaus pergyvenimo. 
Geriausias išdavas teikė Prokof 
jev sonata op. 94. Mozarto so
nata pageidautina geresnio ap-

nadiškai, ne Europos pavyz
džiu, tai man nesunku buvo iš 
sidirbti markę ir užsitarnauti 
gerą vardą, kuris dabar jau ver 
tinamas visų kanadiečių. To
dėl mokinių turiu, kiek pajė
giu, o daugelis prašosi.

— Kaip gi suspėjate tiek 
darbų dirbti?

— Verčiuosi. . . sako p. Vai 
čiulėnas.

Žinoma, šis p. Vaičiulėno 
darbų būdinimas nėra pilnas. 
Galima tiktai suminėti, kad 
jam tenka kasdien vargonuo
ti bent trejas miišas, o kai 
didesnės Šventės, tenka ir dau 
giau ir sudėtingesnių darbų. Ir 
lietuviški reikalai nepamiršta
mi. P. Vaičiulėnas vyskupui 
įteikė tris informacines apie 
Lietuvą knygas, kurias paskai 
tęs J. E. Vyskupas katedroje 
paskelbė už Lietuvą pamaldas.

— Tai gal ir daugiau lietu
vių gyvena St. Johne?

— Yra dar pp. Šmitų šeima. 
Didelė, graži šeima. Bet dau
giau lietuvių negirdėti. Todėl 
per ketverius metus lietuvių iš 
siilgome. Ir norėjome važiuoti 
visa šeima — su žmona ir 3 vai 
kais, — bet kaimynai pribaugi
no, kad kelionėje būsią sunku, 
— tai išvykau tiktai su dukre
le Kristina.

Pernakvojęs Montrealy, p. 
Vaičiulėnas, užsukęs dar į N. 
L. redakciją, išvyko į Toronto, 
pas savo sesutę ir švogerį pp. 
Kairius, kur viešės ligi liepos 
30 dienos. Po to grįš vėl į St. 
Johną. Savu Morrisu kelionė 
esanti labai patogi ir įdomi.

P. A. Vaičiulėnui viešint 
Montrealy, buvo gera proga 
su juo pasikalbėti ir išvykstant 
palinkėti geros kelionės. 

dirbimo; kartais pasireikšdavo 
tono perdėtas aštrumas. Muzi- 
kališka gera buvo garsioji Vi- 
talio Chahconne, kurios išpil
dymui visgi trūko pilnos tech
nikos. Antrojoje programos 
dalyje smuikininkė pasirodė 
visai puikiai. Šalia Ravel (Tzi 
gante) ir Wieniawski (Scher
zo-Tarantella) pasireiškė lietu 
viškas komponistas B. Budriu 
nas ir argentinietis C. Guasta- 
vino savo pilnais efekto veika
lais“.

„Die Tat” r. 143. „Jauna di
džiai talentinga smuikininkė, 
koncerte, kuris apėmė kurinius 
nuo Vitalio iki Prokofiev, pa
sirodė pilnoje techniškoje augš 
tumoje, muzikališkai energin
gai imanti menininkė“.

„Neue Zuericher Nachrich- 
ten“ nr. 125: „Lietuvės meni
ninkės yra mūsų reti svečiai, 
jauna smuikininkė, Elena Kup 
revičiūtė yra talentinga, giliai 
muzikali smuikininkė, kuri tei 
kia didelių vlčių. . . Meistriš
kai išpildė visus techniškus bei 
muzikalinius reikalavimus, ku
riuos statė įvairių veikalų išpil 
dymas. Be vargo ir su pergy
venimu grojo Ravel „Tzigane“ 
kaip ir Budriūno „Lamento“ 
(Rauda), kurioje muzikos ai
dais verkė šios tautos skaus
mas“.

LIETUVIS GYDYTOJAS 
ABISINIJOJE

Prieš pusmetį išvykęs iš 
Melbourno į Abisiniją dr. A. 
Brundza informuoja apie savo 
įsikurdinimą Etiopijoje-Abisi- 
nijoje. Dr. A. Brundza įsikū- 
i v kaip gydytojas Katros pro- 
\ ncijoje, Jimma mieste. Ten 
yra įruošta moderniška ligoni 
nė, kurioje mūsų tautietis ir 

irba kaip gydytojas ginekolo 
^o ir chirurgo darbą. Gyvena 
mūriniame 5 kambarių gerai 
mebliuotame name, kurį supa 
gėlynai ir 15.000 kv. metrų 
sklypas-daržas. Dirba kasdien 
nuo 9 vai. iki 12 vai. ir nuo 8 
vai. iki 5 vai. p. p. Kas antrą 
šeštadienį nuo 12 vai. ir sek
madienį yra laisvas nuo darbo. 
Jimma yra apie 340 km atstu 
nuo Addis Abebos ir lėktuvu 
skrendant tenka užtrukti va
landą laiko. Prieš porą savai
čių dr. A. Brundza buvo nu
skridęs į Addis Abebą, kur nu 
sipirko automobilį. Šiuo metu 
jis ruošiasi pradėti platesnio 
masto medžiokles, nes jo gyve 
namas kraštas yra turtingas 
įvairia gyvūnija.

Dr, A. Brundza kartu pra
neša, kad Etiopijoje įsikurti 
yra galimybių ir kitiems lietu
viams gydytojams. Norintieji 
gauti šiame krašte gydytojo 
darbą kreipiasi į Sveikatos Mi 
nisteriją Addis Abeboje. Prie 
prašymo reikia pridėti gydyto
jo diplomo, praktikos teisių pa 
žymėjimo ir specialybės pažy
mėjimo fotokopijas ir savo gy
venimo aprašymą. Visa tai pa 
siunčiama Sveikatos Minister! 
jai į Addis Abebą. Kai gydy-

Kaip ir kada skrisime i Marša?
RAŠO INŽ. J. BULOTA.

IV.
III. SUDĖTINIS PABŪKLAS.

Yra vilties ir pabūkluose at
siekti didelius greičius, šį pa
vasarį nugirdome spaudoje, 
kad USA laboratorijos paga
mino sudėtinę raketą-sviedinį, 
atsiekusį būk per 6.000 metrų 
per sekundę greitį. Tai būtų 
jau milžiniška pažanga besiar
tinant prie nuskridimo nuo že 
mės. Taip pat girdėjome, kad 
USA turi keletos mylių šaudy
mo pratimams tiesiausius spe- 
cailius bėgius, ant kurių svie- 
diniais-raketomis ir atsiekiami 
dideli greičiai.

Nei Lietuvos, nei Prancūzi 
jos ginklavimo augštosiose mo 
kyklose, nei iki šiol spaudoje 
man neteko nugirsti apie vieną 
principą, kurį, nepretenduoda
mas į išradimą, pirmą kartą čia 
viešai išdėstysiu.

Paimkime 280 mm dabarti
nio pabūklo sviedinį. Ištekin
kime jį iš vidaus, panašiai, kaip 
155 pabūklo vamzdžio vidus, 
ii užtaisykime jį 155 mm šovi 
niu. Šį pastarąjį panašiai pa
ruošę užtaisykime 77 mm pa
būklo šoviniu, o šį 20 mm ir 
šiame paskutiniame įrenkime 

tojas esti priimtas, jis gauna 
apmokamą kelionę sau bei šei
mai, 800 ethiopiškų dolerių mė 
nėšiui algos ir nemokamą gyve 
namą namą. Gydytojo darbą 
Ethiopijoje daugiausia dirba 
australai, vokiečiai ir užsiliku- 
sieji iš senesniu laiku italai.

(MP).

MINĖJO „AUŠROS“ 
SUKAKTUVES

Lietuvių Kultūros Draugija 
Montevideo mieste paminėjo 
„Aušros“ pasirodymo 70 me
tų sukaktį. Pirmas patriotinis 
lietuvių laikraštis „Aušra“, 
kaip žinoma, išėjo Prūsuose 
1883 metais ir turėjo lietuvių 
tautiniam atgimimui didžiau
sios reikšmės. Tas įvykis bu
vo nuodugniai nušviestas K. 
Čibiro kalboje, o taip pat ko
mentuotas ir kitų kalbėtojų: 
kun. J. Giedrio, pirm. J. Ra
mono ir J. Jazausko.

§ Kalifornijos universiteto me 
ūicinos laboratorijose išrastas 
naujas vaistas pašalinti arteri
jų sukalkėjimui. Vaisto sūdė 
ty vyrauja geležies rūgštis.

Vasaros atostogų metu nesileiski į kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pagalba bet kuriame pasaulio 
mieste atsidūręs greitai susirasi lietuvių koloniją, įstaigas, or
ganizacijas ir atskirus veikėjus. Be to, ŽINYNE rasite smul
kiai išaiškintą naująjį Jungt. Amer. 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. Turėdami ŽINYNĄ, jusite, kad po 
tanka Jums yra viso pasaulio lietuvių įstaigos, organizacijos, 
visuomenininkai, profesoriai, dailininkai, muzikai, žurnalis
tai, rašytojai, įvairių religijų dvasininkai ir t. t. Panašaus lei
dinio lietuvių kalboje dar nėr a buvę.ŽINYNAS būtinai reika 
lingas kiekvienam kultūringam lietuviui. Reikalauti pas pla
tintojus arba tiesiai iš redaktoriaus pasiunčiant penkis dole
rius: Mr. A. Simutis, 41 W. 33 Sa., New York 24, N. Y.

9 mm, pav. parabeliaus vamz
delį ir užtaisykime jo šoviniu.

Sviedinio ilgis pabūkluose, 
paprastai neprašoka 7 kalibrų, 
tačiau mums nejieškaųt bolis- 
tinių ir kitų praktiškų savybių, 
mūsų sviedinys galėtų būti, 
kad ir viso 280 mm pabūklo 
vamzdžio ilgio, nes mūsų ga
lutinis tikslas yra 9 mm svie
dinio pradžios greitis. Taip 
paruošus sudėtinį sviedinį ir 
žinomu užgaištukų principu 
sinchronizuojant iššovimą pa
eiliui, iš visų šių vamzdžių, 
gautume apie 4.500 metrų per 
sekundę 9 mm sviedinio greitį, 
kuris, dar šaudymo technikoje, 
atrodo, nežinomas. Jei tokiu 
sviediniu išautume vertikaliai, 
tai paskutinė, 9mm kulka iškil
tų, iki apie, 1000 km augštį.

Dar lengviau tokius bandy
mus daryti uždėjus panašų su
dėtinį ant specialių bėgių, kur 
jau nei jo svoris, nei ilgis bei 
daugelis kitų nepatogumų di
dele dalimi pranyktų. Paga
liau ir tokio sviedinio - raketos 
kalibras bei sudėtinis vamzdžių 
skaičius praktiškai lyg ir nebe
turėtų ribų.

Pinigo ir laiko turint, kal
nuose, maždaug vertikaliai ga
lima įrengti tiksliai apskaičiuo
tus, iš atskirų taisyklingai iš
tekintų sekcijų sumontuotus ir 
norimo (pavyzdžiui 2 metrų) 
diametro vamzdžius. Jų ilgis 
gali būti beveik neribotas, pa
vyzdžiui kelių šimtų metrų, 
kuriuose sudėtinė raketa-svie- 
dinys su papildomais užtaisais, 
gali būti įvaryta ligi suspaustų 
iki 3000 atmosferų sprogsta
mų medžiagų dujų greičio. Tik 
pasiekus visišką stratosferą, 
toks milžiniškas sviedinys pra
dėtų paeiliui šaudyti mažesnius 
sviedinius, kol paskutinysis, 
pasiekęs atatinkamą greitį, jau 
nebesugrįžtų į Žemę.

Visa „paslaptis“ čia glūdi 
sudėtinių greičių realizavime, 
kuris šiandien yra neginčija
mai galimas. Per ateinančius 
karus, norint pasiųsti stratosfe 
ra „astronominiais“ greičiais 
radaru vairuojamus atominius 
sviedinius į tolimus priešo tai
kinius, reikalą pastūmės žy
miai į priekį — mus priartins 
prie Marso.

Daugiau bus.

BAISIOSIOS SI ALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENERO LAS ALEKSANDR ORLOV

XII. ką versiją, pagal kurią jo žmo-
Staiinienės tragedija. na Nadežda susirgo, pasveiko

Didžioji Sovietų žmonių da
lis pirmą kartą sužinojo, kad 
yra tokia moteris, vardu Na- 
deždaAlilujava, kai ji 1919 me 
tais lapkričio mėnesį mirė, ir 
jos kūnas buvo lydimas per 
Maskvos gatves su tokia gran
diozine procesija, kuri primena 
Rusijos carienės laidotuves.

Stalinas vedė Nadežda Ali- 
luveją 1919 metais. Tada jai 
buvo 17-ka, o Stalinui 40 metų. 
Ji mirė tebūdama 30 metų am
žiaus. Kiekvienas suko sau gal 
vą, nuo ko ji mirė? Tačiau Sta 
linas nedavė jokio viešo prane 
Šimo apie jos mirtį. Todėl už 
sienio žurnalistai Maskvoje, ne 
turėdami oficialių žinių, per
davė užsieniui du gandu, ku
riuodu sklido sovietų sostinė
je: Alilujeva buvo užmušta per 
nelaimingą automobilio įvykį 
arba mirė nuo aklosios žarnos 
uždegimo.

Tik daug vėliau Stalinas pa
leido į apyvartą savo esmeniš- 

ir tada, nepaisydama gydyto
jų įspėjimų, išėjo laukan — 
nuo to jai atkrito liga ir ji mi
rė.

Kodėl Stalinas negalėjo pa
prastai pasakyti be jokių smulk 
menų, kad jo žmona susirgo ir 
numirė? Todėl, kad prieš pus
valandį iki jos mirties, ją matė 
gyvą ir sveiką apie šimtas so
vietų valdininkų ir jų žmonos 
koncerte Kremliuje.

Kokia yra tikroji Alilujevos 
mirties priežastis? Tarp enka 
vedistų sklido dvi versijos: pa 
gal pirmąją, kuri buvo laikoma 
oficiale, Alilujeva pati nusišo
vė : pagal antrąją, pašnabždo
mis pasakojamą, ją nušovė Sta 
linas.

Karininkas, kuris tą likimi- 
nę naktį ėjo tarnybą Stalino bu 
te, štai ką man pasakė: Tuoj, 
kai tik Stalinas su žmona su
grįžo iš koncerto, pasigirdo šū 
vis iš miegamojo,

— Kai mes įbėgome į kam
barį, — pasakojo karininkas,

— ji gulėjo ant grindų, apsi
rengusi vakarine juodo šilko 
suknia. Ant grindų gulėjo re
volveris. Mes galime būti tik
ri, kad revolveris jai atėmė gy 
vybę. Kas šovė, aš negaliu įro
dyti, tačiau esu linkęs manyti, 
jog — ji pati.

NKVD įstaigai nebuvo jo
kios paslapties, kad Stalinas 
blogai sugyveno su Alilujeva. 
Jis buvo įpratęs jos akyvaiz- 
doje storžieviškai kalbėti ir pa 
šakoti ciniškus anekdotus, ku
rių save gerbianti moteris nie
kad nepakęs. Ypač jos paže
minimas būdavo skaudus, kai 
jis prie svečių per pietus ar iš
gertuves stačiokiškai su ja el
gėsi. Kai ji nedrąsiai mėgin
davo pritildyti jį pliauškiant, 
Stalinas piktai paniurdavo, o 
būdamas girtas, pradėdavo 
pliaupti nešvankiausius rusiš
kus anekdotus.

Alilujeva buvo sielos mote
ris ir ji nemėgo būti be darbo. 
i929 metais, kada komunisti
nis jaunimas ir partijos geriau 
šieji žmonės ėjo į fabrikus pa
dėti vykdyti šalies industriali
zaciją, Alilujeva pareiškė no 
ra lankyti technikos mokyklą 
ir išmokti kokio nors amato. 
Pradžioje Stalinas tam prieši
nosi, bet vėliau nusileido. Ji 

pasirinko tekstilę ir pradėjo 
studijuoti celiuliozinės gamy
bos sritį. Nadežda Alilujeva 
buvo laiminga galėdama ištrūk 
ti iš sunkios Kremliaus atmos
feros, susitikti su žmonėmis, 
pažinti gyvenimą.

Išvydus tikrovę, ji buvo pri 
trenkta. Ji patyrė, kad darbi
ninkų vaikams ir žmonoms bu
vo paskutiniu laiku atimtos 
maisto kortelės. Jai buvo pa
sakyta, kad tūkstančfai Sovie
tų merginų buvo priverstos 
verstis prostitucija, kad save 
ir tėvus išgelbėtų nuo bado. Iš 
į žemės ūkio sritis pasiųstų stu 
dentų padėti įgyvendinti ko- 
lektivizaciją, Alilujeva išgirdo 
baisiąją teisybę apie masines 
ūkininkų egzakucijas ir jų de
portacijas, apie badą Ukraino 
je, apie vaikų našlaičių puikus, 
klajojančius keliais, kelialiais 
ir maldanjančius duonos.

Alilujeva itin buvo paveikta 
dviejų studentų, sugrįžusių iš 
labjausiai badaujančių Ukrai
nos sričių, pasakojusių apie pa 
plitusius žmogėdras: jie jai sa
ke, kad jie net pagelbėjo suim
ti du broliu, kurie mėgino par
duoti jau supjaustytą žmogaus 
kūno mėsą. Alilujeva pakarto
jo šį pranešimą Stalinui ir jo 
gyvybės sargui Parkeriui. Į 

tai Stalinas atsiliepė piktais 
burnojimais ir pasakė, kad jis 
jos nebeleis lankyti mokyklos 
ir įsakė Paukeriui suimti tuo
du studentu.

Apie tris savaites po Aliluje 
vos mirties, aš dalyvavau Pau 
kerio suruoštame priėmime. 
Kažkas užvedė kalbą apie ve
lionę ir pastebėjo, kad ji buvu
si labai kukli ir labai nuolaidi.

— Nuolaidi? — sarkastiškai 
nusistebėjo Paukeris. — Tai 
jūs visai jos nepažinojot. Gir
di, ji buvusi vištelė! O kad jūs 
būtumėt ją matę, kaip ji vieną 
kartą Įsikarščiavo ir ėmė tie
siog ant jo jam į akis šaukti: 
„Ne kas kitas, o kankintojas 
esi! Tu kankini savo tikrą sū
nų, tu kankini savo žmoną, tu 
kankini visus Sovietų žmo
nes !“

Alilujevai nebuvo jokio ki
to kelio pabėgti nuo savo des
potiško vyro. Jos santuoka su 
juo, tai buvo ne vedybos, o 
spąstai. Ar ji pati nusišovė, 
ar buvo nušauta, mirtis vis- 
tiek jai buvo vienintelis kelias 
jo plėšriam elgesiui išvengti. 
Nors veikė komunistinis papro 
tys kūnus sudeginti, tačiau Ali 
lujevos kūnas buvo senoviškai 
palaidotas kapinėse. Stalinas 
įsakė NKVD viršininkui Jago 

dai suorganizuoti iškilmingą 
procesiją į senąsias aristokratų 
Novo Marijnskij Vienuolyno 
kapines. Stalinas sakė, kad jis 
eis pėsčias nuo Rudonosios 
Aikštės paskui karstu visą apie 
septynių kilometrų kelią.

Žinodamas, kad Stalinas nie 
kad savęs neišsistatydavo į ma 
žiausią pavojų, Jagoda negalė
jo tikėti tokiu Stalino pasiryži 
mu. Vis dėlto jis sumobiliza
vo NKVD tarnautojus ir mili
ciją Maskvoje ir taip pat sutrau 
kė tūkstančius slaptosios poli
cijos iš kitų miestų. Laidotu
vių keliui buvo įvesta apsiaus
ties padėtis. Į kiekvieną pake 
lės namą buvo pasiųstas poli
cininkas žiūrėti, kad_ įnamiai 
nestovėtų prie langų į gatvę, o 
sėdėtų užpakaliniuose kamba
riuose. Specialūs sekliai buvo 
patupdyti ant stogų.

Laidotuvių eisena prasidėjo 
nuo Raudonosios Aikštės 3-čią 
valandą, pačiam Stalinui ei
nant paskui karstą, kaip jis ir 
sakė. Tačiau po dešimties mi
nučių, jis ir Pauker staiga iš
ėjo iš rikiuotės, įsėdo į jų lau 
kianti automobilį ir aplinki
niais keliais nuvyko į kapines 
laukti ateisiant procesijds.

Daugiau bus.
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MVSU^SPORTAS'
Sporto veikla

Nedaug randame žinių mū- i 
sų spaudoje apie Melbourne i 
lietuvių sportininkų darbus, ] 
Bet tai nereiškia, kad nėra apie i 
ką rašyti ir tai nereiškia, kad 
melbourniečiai būtų prisnūdę 
arba visai nieko neveikia.

Sporto klubo Varpo visuoti
nis susirinkimas išrinko naują 
valdybą, kuri jau pasiskirtė pa 
reigomis: pirm. Katilius, pirm, 
pavad. Baltrūnas, ižd. Čirvins 
kas, sekr. Baškys ir sporto va 
dovas Miknius.

Gautas leidimas dukart į sa 
vaite naudotis prie parapijinės 
bažnyčios esančios bibliotekos 
patalpomis, kur kiekvieną sek
madienį po pamaldų ir kiekvie 
ną antradienį nuo 7 vai. vak. 
kiekvienas gali pažaisti stalo 
tenisą (du stalai) arba susi
kaupti prie šachmatų partijos, 
arba pasinaudoti bibliotekos pa 
tarnavimu — pasiimti pasiskai 
tyti knygą, žurnalą ar laikraš
tį-

Greitu laiku numatomas 
i engti Melbourno lietuvių sta
lo teniso turnyras, į kurį kvie
čiami užsirašyti vyrai ir mo
terys. Numatomos pravesti 
vyrų vieneto, dvejeto ir mote
rų vieneto pirmenybės. Visų 
varžybų pirmųjų trijų vietų lai 
mėtojai gaus dovanų, kurias 
paaukojo lietuviai — sporto 
i ėmėjai.

Krepšinis: Varpo krepšinin 
kai, šiemet dviem komandom 
dalyvauja Business House krep 
šinio Sąjungos žiemos krepši
nio Sąjungos žiemos krepšinio 
pirmenybių varžybose, kur 
abi komandos kovoja A — 
augščiausioje klasėje. Vieną 
komandą sudaro daugiausia 
Melbourno jaunimas, kur gali
ma matyti gražaus prieauglio, 
o kitoje komandoje vis dar ko 
voją pirmieji Melbourno krep 
šinio pionieriai: Baltrūnas, 
Darg’inavičius Bakšys, Madzi- 
liauskas, Juška, Gružauskas, 
Ginčiauskas, Miklius ir Spra- 
naitis. Jau artėjama ptie pir
mojo pirmenybių rato pabai
gos, bet „senių“ komanda dar

ir tvirtai pirmauja. Gerai lai
kosi ir jaunųjų komanda, kuri 
Sohai ir Bacevičiui vadovau
jant, išsikovojo gražių laimėji

Melbourne.
mų ir su dviem pralaimėjimais 
laiko trečiąją vietą. Victorijos 
pirmenybėse paskiri klubai ne
dalyvauja, bet komandos atsto 
vauja savo sąjungoms. Tokiu 
būdu mūsų vyrai žaidžia už 
Business House sąjungą ir šio 
se pirmenybėse dalyvauja to
kiu pagrindiuiu sąstatu: Baš
kys, Ginčiauskas, Soha, Dargi 
r.avičius ir Madzeliauskas. Šio 
ji mūsų komanda turi charak- 
leringą bruožą, kad ji pralaimi 
silpnoms komandoms, bet lai
mi prieš pajėgias, ir net favori 
tais laikomas, komandas, ką 
įrodo laimėjimas prieš garsią
ją Olimpic komandą. Negalima 
būtų nepaminėti, kad Varpo 
geriausias krepšininkas — Dar 
ginavičius Stasys ir šiais me
tais įeina į Victorijos rinktinę, 
kuri jau ruošiasi Australijos 
Krepšinio Pirmenybėms, ku
rios įvyks Adelaidėje. Dargi- 
navičius yra vienas iš pajėgiau 
siu Victorijos puolikų ir, be 
abejonės, turi geriausią žaidi
mo techniką. Yra puikus kovo 
tojas dėl kamuolio ir turi gra
žius ir užtikrintus metimus. 
Varpo krepšininkai jau sutiko 
dalyvauti 1953 m. Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybė
se, kurios bus Geelonge.

Varpo sportininkai džiaugtų 
si, jeigu Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybės būtų iš 
plėstos ir toliau būtų vadina
mos Australijos Lietuvių Spor 
to Švente, kurioje be krepšinio 
dar būtų įjungtos stalo teniso 
ir šachmatu sporto šakos.

L. B.
Futbolas Adalaidėje.

Polonia — Vytis (0—1) 1—4.
Birželio 20 d. Polonios aikš

tėje, prie 2000 žiūrovų, Vytis 
. nugalėjo Poionią. Ši komanda 
> yra viena iš stipriausių Pietų 
i Australijoje. Jau pereitais me 

tais Polonia ir Vytis užėmė dvi 
pirmąsias vietas trečioje divi
zijoje, o šiais metais sezono pra 
džioje ėjo be pralaimėjimo, bet 
vėliau suklupo prieš Cumber
land ir Ąest Torrens, o šian
dien prieš Vytį. Nė viena ko 
manda nepajėgė Poloniai įmuš
ti 4 įvarčių, bet Vytis nuste
bino Poionią, kuri buvo užtik
rinta laimėjimu, nes neleidžia 
lenkų ambicija pralaimėti prieš

lietuvius. Vyties puolėjai: Ar 5 
monas, Virba, Kitas, Sabaliaus 
kas ir Martusevičius pralaužė 
Polonios geležinį gynimą. Ki
tas jau 8 minutėj kerta pirmą 
įvartį.

Vytis techniškai geresnė. 
Nors ir prieš vėju, bet mūsų 
vyrai spaudžia priešą.

Antrą kėlinį mūsų vyrai lo
šia pavėjui ir dar daugiau pra
deda spausti priešą. Virba jau 
7 minutėje kerta antrą įvarų. 
Lenkai bando visokiais būdais 
priartėti prie mūsų vartų, bet 
mūsų saugų linija susidedanti 
iš Čiplio, Sadausko ir Sidabro, 
dažniausiai juos likviduoja, o 
mūsų puolimas sukombinuoja 
dar vieną labai gražų įvartį, ku 
ris krinta iš Kito.

Lenkai visą laiką lošia įtemp 
tai ir per didelį susigrūdimą 
prie mūsų vartų įkerta pirmą 
įvartį. Bando daugiau padary 
ti, bet viskas likviduojama mū
sų vartininko. Ir dar paskuti
nėje minutėje Sabaliauskas pa
leidžia į lenkų vartus įvartį. 
Bagiasi 1—4 Vyties naudai. Po 
ra iš tautiečių Kitui paduoda 
po svarą komandai ant alaus.

Įvarčius pelnė: A. Kitas 2, 
Virba ir Sabaliauskas po 1.

Jauniai: Vytis — Porthmouth 
P. 6 — 0.

Birželio 21 dieną mūsų vy
rai nuvargę po rungtynių su 
Polonia .turėjo lošti su South. 
Adelaide, dėl sekmadienio tau
rės turnyro, kur pasirodė labai 

. gerai ir laimėjo 6—0. Įvarčius 
, pelnė visus 6 Kitas.

Vytis — West Torrens 8—0.
27. 6. 53. Savo aikštėje ir 

vėl Vytis parodė gražų žaidi
mą. Įvarčiai: Kito 5, Langevi 
čiaus, Čiplio, Sabaliausko po 1.

Rezervas laimėjo be kovos, 
nes University „C“ neatvyko 
ir rungtynės buvo užskaitytos 
mūsų naudai 1—0.

Jauniai sulošė lygiom su 
Sturt, po 2 ir šiuo metu eina 
antroje vietoje. Visos turėjo 
po 11 rungtynių.

SOTUS ALKANAM PADEK
. '.-V Hvt „31..3 L. HMJi'ED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

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

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo.Siuntinys Nr. G
A. 10 sv. cukr.—$2.60
B. 20 sv. cukr.—$4.7 0
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų$2.50
B. 20 sv. kv. mil
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50 
5 sv.cukraus

3
1

sv. baltą kv. miltų 
sv. gr. kiaul. taukų 
sv. šokolado 
sv. kavos

Siunt. Nr. 12—$ 6.49 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaul. tauku

1 sv. deg. kavoa
1 ... kakavos

r. 19—$9.95 
sv. rūk. lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. deg. kavos

4
2
2
2
1

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

VICTORIA
CLEANERS 
&.DYERSCO.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREAL1S 2832 ALLARD TR 1135

- č ee<. uitos naujieno f
JUODMARGIS ARKLYS

Mato Grosso žemės ūkio ir 
gyvulininkystės parodoje, su
ruoštoje Campo Grandyje, šių 
metų gegužės 24 dieną buvo iš 
statytas arklys „konfeti“ ir gai 
dys su trimis kojomis.

„Konfeti", liesas arabų veis
lės arklys, užaugintas Lagoji- 
nės fazendoje, yra taip skau
džiai juodmargis, kad juodieji 
plekiai baltoje spalvoje tiesiog 
žvilga. Keistą gaidį parodoje 
išstatė miesto gyventojas Ade 
mar Francisco. Ši gamtos iš
daiga turi tris kojas ir dvi „iš
einamąsias“ kurios išmatų pa
šalinimą atlieka pakaitomis. 
Šio gaidžio motina yra C. Gran 
dyje. Ji turi keturias kojas ir, 
kiaušinių dėjimo laikotarpyje, 
padedanti kas trečią dieną po 
didelį, visai apvalų kiaušinį. Ne 
seniai ta višta ėmusi sirguhuo 
ti ir parodoje ją išstatyti savi
ninkas atsisakė. Vietiniai 
paukštininkystės specialistai 
spėlioja, kad šie keisti sutvėri
mai esą pranašai naujos vištų 
veislės.

Už trikojį gaidį parodos lan 
kytojai įsiūlė 500 kruzeirų. Di 
dėlė paklausa ir keturkojės viš 
tos kiaušinių.

Šios gamtos išdaigos verčia 
prisiminti ir kitas. Pernai vie
nas cirkas vežiojosi visą gam
tos išdaigų rinkinį: turėjo tri

kojį gaidį, penkiakojį jautį, ke

IR TRIKOJIS GAIDYS, 
turkoją antį, mažutę, trijų-ke
turių sprindžių, karvę ir kt. O 
S. Paulyje laikraščiai neseniai 
įdėjo paveikslus vienos triko
jės vištos, kuri dedanti po du 
kiaušinius: vieną baltą, kitą — 
mėlyną. (Ž).

SMEGENYS — RADIJO 
SIŲSTUVAS.

Jau seniau buvo pastebėta, 
kad žmogaus smegenys siunčia 
iadijo bangas. Nabraskos uni- 
verstieto mokslininkams pavy
ti paprastu telefonu net už 100 
-to tas smegenų bangas persiųs 
mylių. Smegenų bangos yra 
elektrinis virpėjimas, sukelia
mos pačių smegenų ir kaušo 
kaulų, tartum antenų, ir siun
čiamos erdvėn. Smegenų ban 
gos buvo atidengtos prieš 25 
metus. Tolimesnės studijos 
dar nežinia, kur nuves. Gal ko 
kį mygtuką turėdami kišenėje 
galėsime kitų mintis skaityti? 
Bet viena aišku : smegenų ban
gos padės nustatyti įvairias jų 
ligas, uždegimus ir aptikti aug 
liūs, kurie vėžiais virsta. O tai 
bus geriau negu veržtis į kito 
žmogaus intimu dvasini pasau
lį-

DAILININKAS V. RATAS 
AUSTRALIJOJE

Suėjo 20 metti kai dail. Vac 
lovas Ratas-Rataiskis dirba kū 
rybos darbą. Dabar jis gyve
na Australijoje ir nenustoja kū

ręs. Australijos Meno Gale
rija nupirko keturius jo pa
veikslus ir gražiai Įrėminusi iš 
kabino Galerijoje, o prie pa
veikslu pridėjo ir informaciją 
apie dailininką ir jo tėvynę Lie 
luvą.

GALVOS SKAUSMAI
Louisianos Universiteto Me 

dicinos Fakultetas, vadovau
ja dr. H. Ogden, darė tyrimus 
apie galvos skausmų priežastis. 
Buvo apklausinėta 6.000 asme 
nu. Nustatyta, kad dauguma 
galvos skausmų kyla ne dėl fi
zinių, o dėl protinių emocinių 
priežasčių. Moterims galvą 
dažniau skauda, kaip vyrams. 
Nevedusieji turi daugiau gal
vos skausmų, kaip vedusieji, 
jaunuoliai galvos skausmus 
gauna greičiau, kaip senesni. 
Tie, kuriems tenka dirbti pro
tiniu įtempimu, dažniau turi 
galvos skausmus. Daugiau 
mokslo išėję dažniau galvos 
skausmų kankinami.

Cornel Universiteto profeso 
liūs dr. H. Folff skelbia, kad 
daugumos jaučiamas nervinis 
galvos skaudėjimas paeina iš 
sprando ir galvos muskulų su
traukimo, kylančio iš nerviško 
Įtempimo. Emocinių Įtempimų 
priežastys gi yra rūpestis, pyk 
tis, vidaus konfliktai, nesaugu 
mo jausmas. Gydymas nuo to
kių galvos skausmų — protinė 
higienai

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

Duodame ir kreditan
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Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA M LONGINUS
■ BULOVĄ jfl OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kaina 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

>> SIUVU NAUJUS IR
■J TAISAU SENUS
B KA I L. INIUS PALTU S. 
c DUODU GERĄ KAILIŲ 
« PASIRINKI M Ą.

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

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 

BLOKSŲ — BRIKS Ų — PLYTELIŲ 
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.
ain.'tn::::::::::::::::::::::;:;;::::::::

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av,, Ville Lasalle.
>1 YO 3323 TR. 7849.

Kiltu
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Viile Lasalle.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

8

t

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

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

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI »

PERKANTIEMS DA- X 
ŽUS GALONAIS, NA- S 

MŲ SAVININKAMS X 
DUODAMA 20%

NUOLAIDA. >

‘i

CROSLEY
RADIO ir TELEVIZIJA Š

There is a 
RAMSAY PAINT 
/^INTERIOR 

<wEXTERIOR USE!

SEM1-GL0SS 
^GLOSS^ f" FINISHES

C. C. M. DVIRAČIAI

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIU NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!

c 0 
s
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PASLAPTINGASIS
Atkelta iš 3 psi.

tokį nepaprastą pasisekimą, 
kad buvo net 10 šios knygos 
laidų. Tai buvo Nehru ir In
dijos istorija. Šioji knyga su
rado savo skaitytojuose bega
linį skaičių draugų Indijos ko
voje už laisve, o daugiausia pa
čioje Anglijoje. Protarpyje 
tarp knygų ir kalėjimo Nefiru 
įvykdė dar vieną kelionę į Eu
ropą. Tai buvo liūdniausia ke
lionė jo gyvenime. Tada jo 
žmona Kamala kritiškai sirgo 
Vokietijoje, Schwarzwald’o 
kalnų klinikose. Gydytojai jau 
neturėjo jokių vilčių dėl jos pa 
gijimo. Jawaharlal buvo išleis
tas iš kalėjimo skristi lėktuvu 
pas ją. Jie dar pagyveno kele
tą mėnesių drauge, taip neil
gai vedusiai porai, dažnai per
skirtiems kalėjimo grotų ir ta 
da Kamala mirė (Šveicarijoje). 
Palikęs savo dukterį mokytis 
Europoje, keliavo vienišas Neh 
r u namo, veždamasis ir savo 
žmonos pelenus urnoje. Indi
joje, sulig senais indų papro
čiais, išpylė jis savo žmonos 
pelenus į Gangą.

II-rasis pasaulinis karas iš
šaukė Nehru asmenyje neapy
kantos padalinimą. Jis nemė
go ir jam buvo nepriimtinas 
nei fašizmas nei nacizmas, bet 
jis taip pat neapkentė britų im 
perializmo. Indija turėjo ko
voti prieš Plitlerį ir Japoniją.

Nehru, kartu su Gandhi ir 
kitais kongreso partijos na
riais, paskutinį kartą buvo 
areštuotas 1943 mt. Jie buvo 
paleisti laisvėn tiktai prieš pat 
karo pabaigą. Tada lordo Wa 
velFio ir lordo Mountbatten is 
torinės misijos atnešė jų kraš
to prisikėlime, galų gale, pa
dalinimą ir lauktąją laisvę. 
Tuo būdu britų tautų pasauly 
je (British Commonwealth) at 
sirado dvi naujos dominijos — 
Indija ir Pakistanas. Tai at
sitiko 1947 mt. rugpjūčio m. 
15 d., o 1948 mt. sausio mėn. 
buvo nužudytas Gandhi.

Gandhi jau daug anksčiau

RYTŲ VYRAS..
buvo paskelbęs Nehru savo 
įpėdiniu, ir Nehru pasidarė tik 
tai vienintelis plačiau žinomas 
vaidas už Indijos sienų, plačia 
me pasaulyje.

Visame krašte Nehru pasili 
ko toks populiarus, koks jis bu 
v o, tačiau tikroji jėga buvo vi
siškai ne jo rankose. Visa tai 
buvo kontroliuojama Sardar 
Vallabhai Patel, konservatoriš 
kų pažiūrų, kongreso partijos 
mašinerijos boso. Nehru tvar
kė Indijos reikalus pasaulio 
scenoje ir padarė Indiją jėga 
Jungtinėse Tautose (U. N.), 
tačiau namuose šeimininkavo 
„stiprus vyras“ Patel, kurio 
rankose buvo partijos ir vy
riausybės vadžios. Prieš pat 
Fatel mirštant, 1950 mt. gruo 
džio mėn., kitas Patel draugas 
niūrus ir griežtas Purshottam 
das Tandon buvo išrinktas 
kongreso prezidentu. Tačiau 
ministeris pirmininkas Nehru 
kovojo prieš „tandanitus“ par
tijos viduje kiek tik sugebėjo. 
Tandon buvo senų indų tradi
cijų šalininkas, sulaikytojas In 
dijos progreso. Jis buvo fana
tiškas priešininkas odinių ba
tų avėjimo ir priešingas karvių 
skerdimui ir antimusulmonas, 
kuris kaltai ar nekaltai įvėlė 
kraštutinius (ekstremistus) na 
ei malsitus į ginčus su Pakista 
nu, kur musulmonų fanatikai 
kurstė tokius pat maištus, nu
kreiptus prieš Indiją. Karas 
tarp Indijos ir Pakistano, atro 
dė, neišvengiamas, kada Neh
ru įsikišo stengdamasis pasiek 
ii santykių sušvelnėjimo, susi
valdymo ir taikos.

Galų gale Nehru pavyko per 
imti kongreso partijos prezi
dento pareigas iš Tandon ir 
tuo būdu, šiandien jis yra ne
ginčytinas Indijos valdovas. 
Kaipo ministeriui pirmininkui 
jam priklauso vyriausybė ir už 
sienių — tarptautiniai reikalai. 
Kaipo kongreso partijos galva, 
jis laiko botagą ir vadžias tų 
vyrų, kurie sudaro parlamen
to daugumą New Delhi ir dau-

gumoje kitų provincijų ar In
dijos sričių. Tai visa jam su
teikia galingų ir veiksmingą pa 
dėtį. Kada praėjusiais metais 
Indijoje buvo vykdoma didžio 
ji rinkiminė kampanija „Nehru 
mašina“ rūpestingai tyrinėda
vo ir rinkdavo žinias apie kiek 
vieną busimąjį kongreso kandi 
datą. Kongreso partija neturi 
tuo tarpu jokių rimtų konku- 
lentų ar varžovų. Ir štai kodėl 
Indijos spauda klausia, ar Jawa 
Įtariai Nehru nėra diktatorius? 
lt štai kodėl pats paslaptinga
sis ir mįslingasis Nehru, kuris 
turi aiškiai efektyvią kontrolę 
dėl 350 milionų žmonių likimo 
ii lemties, taip pat rašo anoni 
minius spėliojimus ir nagrinėji 
mus, ar jis esąs grėsmė Indi
jai, kurio reikėtų saugotis. Ar 
jis toks yra?

Laike rinkimų, Nehru per
keliavo visą Indiją su priešrin 
kiminėmis kalbomis, tikrai de
mokratišku pavyzdžiu. Jis kai 
bėjo šimtatūkstantinėms mi
nioms Bombay, Madras, Calcu 
tta ir kt Jis aplankė šimtus 
kaimų. Jis ėjo į milžiniškus 
susirinikmus ir šypsojosi ma
loniai dėkodamas už griausmin 
gas ovacijas. Jis išmoko pa
slapties, kaip maišyti savo augš 
iesnes, geresnes savybes, dva
sinę persvarą su žmoniškumu 
ir draugiškumu. Jo patrauk
lus, stačiai žavingas, charak
teris, labjau mėgiamas negu jo 
naminių Indijos reikalų progra 
ma, padėjo laimėti mases. Sa
vo kalbos® Nehru, kartais, pri
mindavo savo klausytojams, 
kad jis padėjęs sukišti kalėji
mai! tūkstančius indų komunis 
tų. Jis puolė indų socialistus, 
kad jie esą „perdaug šuniškai“ 
prisirišę prie savo doktrinų. 
Jo vyriausybės planai, jis aiški 
no, turi galvoje atsargią vals
tybės planų, projektų ir priva 
šių kūrybinių pastangų — veik 
los kombinaciją. Prie proges 
jis gerai uždroždavo ir nevar
žomam kapitalizmui. Viena 
proga jis pasakė grupei Indi
jos biznierių, kad jei privačios

LONDON, Ont PAJIESKOJIMAI

■

s

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAinut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George Si.,TR 5151 -e-— Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
I< uliacija, Ten - Test, Mawnite, statybinis popieris.

LONDON1ETĖS RENGIA PIKNIKĄ!
Rugpjūčio 1 dieną, 4 vai. p. p. Gėrimėlio — kokio ir kiek no 
i ėsite. Bus ir užkandžių. Piknikas Dorchesteryje. Važiuo 
jant iš rytų Hamiltono Rd., Dorchesteryje sukti į savo kai 
rę prieš bliksinčią šviesą; važiuojant iš vakarų, Dorcheste 
ryje, pervažiavus bliksinčią šviesą, sukti savo dešinėn. Va 
žinoti iki galo kelio (netoli) ir pasukti kairėn, ir — piknikas. 
Sugokit vėliavėles. Vieta labai graži. Nauja aliumininė bar 
nė bačkos pavidalo; galėsime ja naudotis. Kviečiame Til- 
Isonburgiečius, Delhaiečius, S irakiečius, Rodniečius, Windso 
riečius ir visus kitus. Londo-niškiai, mes neapsileiskime! 
Esame nusistatę visus gerai pavaišinti. Bus vaikų lenkty
nės, virvės traukimas, loterijosir tt. Įžanga—kas kiek. Grieš 
gera muzika. Pelnas skiriamas Lietuvos išlaisvinimo fondui. 
Specialus busas veš tiesiai į gegužinės vietą nuo Richmond ir 
Horton kampo 4 v. 20 m. Atgal f 1 vai. vak. Rengėjos.

DAILININKO Ž1LIN SKO PARODA
Dail. Z. Žilinskas pirmoje sa 

vo parodoje Londone išstatė 
37 paveikslus, daugiausia gam 
tovaizdžius iš Londono ir arti
mųjų apylinkių. Visi gamto
vaizdžiai rodo, kad Z. Žilins-

pastangos ir įmonės susiduria 
— susikerta pilnumoje su kraš 
to interesais, tai jos turi būti 
sustabdytos ar turi pačios pasi 
traukti.

Prieš pat išvykdamas iš 
New Delhi, aš turėjau pasikal
bėjimą su vienu iš artimiausių
jų Nehru draugų, kuris atrodė 
šiuo žaidimu ir mano susiinte- 
resavimu patenkintas ir nudžiu 
gintas. „Gerai, pasižiūrėki
me!“ kalbėjo jis apie Nehru. 
„Jis rūko, bet tiktai retkarčiais, 
prie progos, jis geria vyną, 
bet tik ne Indijoje. Jis yra ne 
vegetaras ir ne asketas. Jis ža 
visi kalnais, tekančiu vandeniu, 
vaikais, ledynais, gerais pasi
kalbėjimais ir visais gyviais, iš 
skyrus, aš manau, šikšnospar- 
n us ir šimtakojus... Aš tikiu, 
kad jis gerai vaikščioja atbu
ks. . . Tai yra, jus žinote, ga
na sunkus veiksmas; ir žmo
gus, kuris tai „gali daryti“, 
pridūrė jis, „reikia tikėti, gali 
viską.. .”

Sulietuvino J. Skai-žinskas.

kas daugiausia mėgsta tyliuo
sius gamtos kampelius su 
upokšniais, ežerėliais, sprogs
tančiais pavasario medžiais, ža 
luina, žydinčiomis gėlėmis. Pa 
veikslai dėl labai skoningo spal 
vų derinimo ir natūralumo yra 
patrauklūs ir žavūs.

Išstatė Žilinskas ir kitų dar
bų, kaip Georgian įlanka, Jūra 
po audros, Honey harbour sa
la ir kt. Atkreipiamas dėme
sys ir į portretus: Halina 
(1947 m. darbas Lenkijoj), Ba 
lerina, Paauguolė, D. P. mer
gaitė (piešta Vokietijoj). Tie 
sa, pastarasis darbas prieš me. 
tus — kitus buvo išstatytas 
Londono Miesto Bibliotekoj su 
ruoštoje meno parodoje, kur 
dalyvavo daugelis Ontario pro
vincijos dailininkų.

Daugumą savo darbų Žilins
kas buvo išstatęs parduoti, ta
čiau tik vienas kitas paveiks
las buvo nupirktas. Gaila, kad 
dailininkas Žilinskas savo pa-

— Jieškau Emilijos Jurai
tės, kilusios iš Radviliškio vis. 
ir dirbusios Radvylišky 1936- 
1937 m., ištekėjusios už Ka
nados lietuvio, kuris ją iškvie
tė vedybų tikslu iš Lietuvos į 
Kanadą. Prašoma atsiliepti 
šiuo adresu: Jane, 2 Neepava 
Avė, Toronto, Ont.

* * *
— Pajieškomas Julius And- 

riušas, gimęs Tauragės apskr. 
Prašau atsiliepti: S. Delkus, 
166 Pine St., Sudbury, Ont., 
Canada.

NAUJASIS ĮSTATYMAS 
UŽDRAUDŽIA DARBIN1N

KŲ DISRKIMINACIJĄ
Kanados darbininkai yra da 

i bar apsaugoti nauju Kanados 
i įstatymu, the Fair Employ
ment Practices Act. Yra nu
sikaltimas jei darbdavys daro 
skirtumą darbe dėl rasės, spal
vos, relikijos, tautybės ir pro

tėvių. Šis aktas yra pritaiky- 
itas tai pramonei, kuri yra fe- 
darinėje jurisdikcijoje.

Šis faktas yra pritaikytas ir 
unijom ir uždraudžia diskrimi 
naciją, kai jos priima darbinin 
kus nariais. Unijų dauguma 
yra prieš diskriminaciją. (CS)

’■odos nesurengė Londono 
Miesto Bibliotekos Meno Ga
lerijoje, kur paprastai daugu
mas parodų ir vyksta ir yra 
daug gausiau lankomos, o pa
sitenkino kukliai įrengtu, kad 
ir didesniu kambariu, nors ir 
turinčiu skambią iškabą: — 
London Art Galleries.

L. E-tas

|E|
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391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL II
CAPnOl FURNHURt CO,. j

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų į 
ir elekti iniu reikmenų. Visi kiti Jūsų namu reikmenys. Eir 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
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo > iki 9 vai. po pietų.

8 „ 4
š g GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS įj
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$ DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS |

£ Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. |
f Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. | Į
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KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
$C. talpini Funeral Home Reg’d

$ KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS
į
& 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

Audžiu tautinius rubus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUGŠTOS KAINOS.
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. Tek HA
1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL

NN

g
S

SAMUEL’S
CAR MARKET INC.

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

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
MIESTE. 

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

KUR KITUR MIESTE. 
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR 

SKAMBINKITE
Lietuvi ui atstovui 

HENRY ADOMONIUI 
ir

PAQUE TTE, Manager 
e u n e s s e, M o n t re a 1.

Mr.

Mr. J. C.
8945 L a j 

Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681.
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Į Lietuviška moterų kirpykla
$ DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.
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SKUBUS PATARNAVIMAS.

t
t
s

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.

KAS SKAITO
NEPR1KL. LIETUVĄ“ 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

-I A. J. Norkeliūnasi I
x ■ t ■ .jf-— ' - t Y

I Jono LADY (JOS Ii $ 
baldu studijoje J $

©

■A

PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Res’d

priimami užsakymai ir pa-
‘ taisymai sofų, fcrtelių -j 

(chesterfields). „St. Lo
tt uis Textiles’

; baldų atstovybė 
kainomis.

Į Av. Verdun-Regina kampas 
H TR. 0952

” medžiagų ir © 
jvybė fabriko $

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA
VISOSE DRA UDIMO SRITY SE.

5G37 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
Tel. CL 2 36 3

fc
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI!

Mann & Martel
| REALTORS

I 1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne) TeL OL.8431 

y Daugelio lietuvių išbandyta-p tikima nuosavybių pirkimo- 
3 -pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei- 
I<’ j j ’

$3.000 įmokėti, $16.500; Bat 
hurst r., 10 k., vandeniu- 
alyva šildomas, mūr., ult
ramodern! virtuvė, neper
einami, dideli, šviesūs k., 
ramioje gatvėje didelės 

į£ pajamos.
6 $3 000 įmokėti, $15.000; St.

Clair-Annette Rd., 8 k. 
dupleksas, 2 virtuvės, 2 vo 
nios, $160 pajamų mėn. ir 
3 k. butas savininkui, aly- 

y va Šildomas.
y $4.000 įmokėti, $16.500,
v High Park-Bloor, 8 k., mū 
y rinis, 2 vonios, garažas, 
y prie puikaus susisiekimo, 

vandeniu-alyva šildomas.
'£$4.000 Įmokėti, $19.000; 
i£ High Park - Parkside Dr.,

U
V tuvės.
y 4.000 įmokėti, $13.700,High 

Park-Gorden; 7 k., mūr., 
alyvos-vand. šildymas, 2 
virtuvės, garažas.

$6.000 įmokėti,
Crawford Bloor; 9 k., mū 
rinis, 2 virtuvės, 
dideli k., vietos bent 3 ga 
ražams, idealus nuomoti.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, farmų, gazolino sto 
čių, žemės sklypų ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

Zign.as U M BRAZO N AS
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir 
padės išsirinkti. Prašom kreiptis .į jį asmeniškai arba 
TELEF.: įstaigos OL. 8481 Namų ME 0667

daujamuose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą,

t 
t
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mūrinis, garažas, vande- 
niu-alyva Šild., 2 mod. vir-

$14.800;

šviesus,

yI 

I 

v' 
! 

y

f
$4.000 įmokėti, $19.000; į 

Kings way-Dundas; 8 k., į 
naujas gražus mūro rezi- ] 
dencinis namas, 2 garažai, j 
žaidimų salė, vandens ir į 
alyvos šild.; vertas dau- j 
giau negu prašo. %

$4.500 įmokėti, $16.800; |
High Park - Westminster, į 
10 k., mūrinis, atskiras, 5 
dvigubas gaarražas, naujai < 
dekoruotaSj tuojau galima 2 
užimti. ]

$3,000 įmokėti, $10.000; < 
Windermere -Bloor, 6 k., < 
atskiras, garažas, alyvos < 
šildymas, balansui vienas į 
morgičius. .j

$3.000 įmokėti, $11.500;* 
mūrinis, alyva šildomas, < 
Dundas-Roncesvalles, 8 k., Į 
dvigubas garažas.

$3.000 įmokėti, $12.500, j 
High Park - Sunnyside, 6 ; 
k., mūrinis, alyva šildo- ‘ 
mas, garažas.

$1.500 įmokėti, $6.000; Gor ' 
don-Dufferin; 6 k., alyvos ; 
krosnis, garažas.

$3,000 įmokėti, $11.000 ; Blo 
or-Clinton, mūrinis, gara
žas, 7 dideli k., 2 virtuvės.

s'

DELHI, ONT.
STAIGMENA PP. BERTULIAMS.

Liepos 19 d. pp. D. ir M. 
Bertuliams, kukters gimimo 
proga, buvo padaryta graži 
staigmena.

Svečiai suvažiavo Į kaimynų 
Šimučių ūkį ir apie 4 vai. visi 
kartu „okupavo” Bertuliu so
dybą. Pagal paprotį, savinin
kai tokiu atveju tampa sve

čiais, o svečiai — šeimininkais.
Iniciatorės O. Strodomskie- 

nė ir S. Gendrėnienė už surink 
tus iš kaimynų pinigus nupir
ko naujagimei gražių vertingų 
dovanų.

Gausiai dalyvavo svečių ne
tik iš plačios apylinkės, bet ir 
iš Amerikos. Koresp.

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTOMOBILIŲ 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

| DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!I

I Imperial Auto Collision

i
v Atiteka visų mašinų visokį remontą:

> (gparneū, durys, priekis, rėmai).
į Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.
c Darbas garantuotas.
> 561—567 KEELE Str. Biuro telef.> vienas blokas į pietus JU 4773

jį nuo St. Clair Namų CE 1-3444
| TORONTO, Ont.

J D r. A.PaceviČius |
f GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
§ Yarrney Clinic 314 Bathurst St., Toronto
3 Telef. kabinetas EM. 6-2696, Namų OL 4778 ££
y Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. g 
X Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. y 
y ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. y

DANUTĖ STRAZDAM

į 321 Oakwood Ave., Toronto, 10. jj

GORDON’S BEAUTY SALON
> Daro pusmetines ir įvairiais vienkartines šukuosanas, -Į 
; dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek « 
; madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

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

JEIGU NORUI PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, FARMAS, GAZOLINO 

STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Luwys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

LETHBRIDGE, Alta
VISOKIOS

Gyvenimas verda vasaros 
įkarštyje. Seniai jau čia ter- 
momentras buvo pakilęs iki 
100 laipsnių, bet pastarosio
mis dienomis net buvo 102.

Darbai eina gerai, ypatingai 
daug statybai reikia darbo jė
gos, nes daug statoma ir re
montuojama, be ko kita, sta
toma didelė miesto ligoninė, 
kurios pastatymas atsieis per 
2 milionus dolerių.

Anglių kasyklos, deja, silp
nai tedirba 1—3 d. savaitėje.

Lethbridgo bendruomenės 
skyriaus veikla sumažėjo, nes 
dauguma žmonių yra išvykę 
darbų į užmiesčius.

Buvo norėta surengti birže
lio baisiųjų dienų minėjimas 
drauge su latviais ir estais, bet 
nepasisekė, nes ir jų tautiečiai 
išvažinėję.

Lethbridge skyrius, atjaus- 
damas Vokietijoj vargstančius 
senelius, pasiuntė 10 dol. Taip 
pat Vasario 16 gimnazijai pa
siuntė 10 dol.

Tautos Fondui
buvo surinkta 94,25 dol., ku
riuos TF Lethbridgo sk. įga
liotinis Stasys Pulkauninkas 
pasiuntė Centrui ir gavo pakvi 
tavimą.

Lietuvio pasus ir ženklelius 
įsigijo šie asmens: Stasys Pul
kauninkas 7,50 dol., A. Kaziū- 
nas 6 dol., J. Daugirdas 5 N.,

xBtmHnmmamnninmmnnr:

ŽINIOS.
Petrauskaitė 5 dol., _S. Norei
ka 2,50 dol, Juozas Dubauskas 
2 dol., K. Dubauskas 2 dol., V. 
vičius 1, A. Dubauskas 1, A. 
Barkauskas 1, R. Barkauskas 
1 ir p. Rukšnaitis 50 centų. 
Ačiū.

Gamtos nelaimės.
Birželio mėnesį didelis lie

tus ištirpdino kalnų sniegą. Di 
deli kiekiai vandens užtvindė 
didžiulius plotus, prie Oddman 
upės, apsėmė namus. Vanduo 
veržėsi labai staigiai, daug na 
mų nunešė, kitus sulaužė. To
kio potvynio nėra buvę bent 25 
metai. Nukentėjo ir 3 lietuvių 
šeimos, kurios turėjo išsikraus 
tyti. Petruškų ir Narušių na 
mai, buvo gana augštai prie 
kalno, tai ir daržus ir smulkius 
pastatus apgadino. Skaudžiau 
šiai nukentėjo naujakurys K. 
Sodeikaitis. Jis vos prieš kele 
tą mėnesių buvo pirkęs iš p. 
Dubausko, pradėjo kurtis, bet 
grįžęs iš darbo jau negalėjo į 
namus patekti, nes beveik iki 
stogo buvo apsemti, su visais 
baldais, manta. Nieko neišgel 
bėjo. Liko, kaip gimęs. Ir at
sidūrė žmogus nepavydėtinoj 
padėty. O. Rujienės pastango 
mis buvo 
tarp savų 
čių. Buvo 
Dzikas 2, 
Kazoko dūkti iš Winnigepo 
praleisti atostogų. St. P.

parinkta jam aukų 
tautiečių ir kitatau- 
surinkta 23,75 dol. 
G. Nareikienė 1,50

ttnr.r..
TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

Kontraktorius K. TRUMPiCKAS
Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. 
Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIA1 į nau 
jas ar senas krosnis papigintomis kairiomis ir išsimokėji- 

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

TORONTE: 693 DOVERCOUttT RD. Telef. i.O. 8951 
HAMILTONE: 18 SPAD1NA AVĖ. Telef. 92035.

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) 11 augšte, 

„CLARE’S BEAUTY P A R L O R“ 
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.

« KE 1118

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

ar parduodami namus pasitarkit su 
mumis — mielai Jums patarnausimi

y Pirkdami
vv

t:

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

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

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576
ANT. JUOZAPAITIS 8

u

Or. N. Namickis
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.

:::::

W. A. L E N C K I,

B. A., L. L. B.

TEISININKAS —
Aukavo šie asmens: St. Pulkau 
L. Sarpalius 1, A. Arelis 1, V. 
dol., Jūratė Carter 1,25 dol., 
Arelis 1, P. Rojus 1, L. Apana 
ninkas 2.25, J. J. Žebrauskas 2, 
A. Dabulskis 2, V. Kaluška 1. 
50, K. Haniuk 1, J. Kanienė 1, 
J. Žamaitis 1, J. Paskačimas 1, 
A. Arelis 1, V. Jekenta 1, N. 
Petrauskaitė 0.75, O. Kazokas 
0.50, I. Malka 0,50 ir kiti sve
timos tautos žmonės.

Kitos naujienos.
Ottas Umeris nusjpirko na

mus. Žemaitis ir Malka pirko 
sklypus, žada namus statyti. 
Nusipirko auto mašinas Damb 
rauskas, Valneris, Kunigiškis, 
Gepneris, Dabulis.

Įvairios.
Apsivedė J. Kazokas su ang 

le. Daug atostogaujančių lan
kėsi: V. Jekento brolis iš Ame 
rikos, taip pat J. Žebrausko bro 
lio sūnus iš USA. Atvyko V.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
T unefonas EM. 6-4182 

Toronto

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

informacijų.
A. TAMULAITIS 

Tel. MA 1177 
Namų O R 2657

W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St. Toronto.
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John J.ELL1S,
tį>^ REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont. | !
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ « [ 
FIRMA ĮSIGIJO GERA VARDA TORONTO VISUO- jį | 
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. $

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

E D. KONDRATAS. |
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, y 

Tel. LL 9626.

LO 2710
MICHAEL KOPKIVICA

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

pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, 
mielai jums patarnausimi

• I?

lūžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ 

PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

Pirkdami ar parduo

dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus 
įvairiausių namų.

Taip pat; 
duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

A. Kii šoiiis V. Merkis B. Sergantis
Telef. KE 9272 ir KE 0415

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

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont.

F. N. Prebble
REAL ESTATE

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

PARDAVĖJĄ:

J.Rukšą
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193

DR. K. Z1 MANHEIME
GYDYTOJ/.. 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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SI SEKMADIENĮ, RUGPJ. 2 D., VISI Į „N. L." GEGUŽINE - PIKNIKĄ!!!
DĖL LIETAUS ATIDĖTO 

JI KLCT BEI NL GEGUŽI
NĖ - PIKNIKAS ĮVYKSTA 
Š. SEKMADIENĮ, RUGPJŪ
ČIO MĖNESIO 2 DIENĄ,
TOJE PAČIOJE VIETOJE, KTU DIENOS METU, NES 
PRIE MASCOUCHE MIES- YRA KUR IR PASIMAUDY

TELIO, P. J. VAKERIO VA
SARVIETĖJE.

OFICIALI GEGUŽINĖS 
PRADŽIA 1 VALANDĄ PO 
PIETŲ, BET VISUOMENĖ 
TEN KVIEČIAMA BET KO

TI, IR SAULĖJE PASIŠIL
DYTI, IR MIŠKE PASI
VAIKŠČIOTI.

PATARTINA: PASIIMTI 
KOKĮ NORS PATIESALĄ, 
KURĮ PASIKLOJUS GALI
MA BŪTŲ PAILSĖTI, SAU
LĖJE PASIŠILDYTI. TAIP

GEGUŽINĖ ŠĮ SEKMADIE NĮ, RUGPJXČIO 2 DIENĄ
Jau daug kas paaiškėjo, kas 

dar nebuvo aišku. Kelionė au
tobusu nuo rytinės stoties trun 
ka tiktai 45 minutes. Taksi iš 
miesto centro veža už 3 dole
rius.

Be to, pasirodo, kad vieni 
piknikautojai atvyksta iš pat 
ryto, kiti vėliau, treti — po pa 
maldų ir ketvirti — j^u įpietė 
jus. Tai ir sekantin piknikan 
prašoma vykti — kaip pato
giau. Muzika bus duota apie 1 
vai. pp.

Jeigu bus graži diena, gali 
ma bus maudytis ir lenktyniau 
ti, o taipgi šokti nuo tramply- 
no. Gal bus ir kokių staigme
nų.

Primenama, kad vykti reikia 
ligi miestelio Mascouche (iš
tark — Maskuš). Įvažiuojant 
į jį, atsiduriama statmenai į ke
lią, ir reikia sukti į kairę, o po 
keliolikos žingsnių — vėl į kai 
rę, ku rrodo rodyklės: Vek- 
teris.

Pabrėžiama, jeigu lis lietus, 
tai gegužinė neįvyks ir bus nu
kelta į sekantį sekmadienį, rug 
pjūčio 16 d.

LIETUS APGADINO NL 
GEGUŽINĘ

Sekmadienį, kaip žinoma, iš 
nakties jau buvo apsiniaukę, o 
rytą jau pradėjo protarpiais ly 
noti, ir taip tęsėsi kiaurą die
ną. Tas sutramdė žmonių pa
siryžimą vykti į NL gegužinę- 
-pikniką. Vis dėlto, nelauktai 
galima sakyti, suvažiavo apie 
100 mašinų. Todėl, pranešus, 
kad gegužinė atidedama sekan 
čiam sekmadieniui, rugpjūčio 
2 dienai, teko vis dėlto padary 
ti lyg ir tos gegužinės įžangą. 
Grojo muzika ir šokių mėgėjai 
turėjo progos pasišokti. Už 
tai lietus vis pasirodydavo, nei 
maudytis ,nei pasišildyti saulė 
je nebuvo įmanoma.

Kadangi visą laiką vis ly
nojo, tai ir pikniko nuotaikos 
buvo lietaus 
nors šokėjams, kadangi šokių 
veranda yra po stogu, tai ne-

PARDUODAMAS 
FISH&CHIPS—SNACK BAR
3913 Verdun Ave., Verdun. 

Valandos: 9.30 ryto iki 7 vai. 
vak. (po 7 vai. vakaro susižino

ti su savininku 14 Alepin, 
Ville Lasalle).

IŠNUOMOJAMAS 5 kamba
rių butas su rūsiu. Kreiptis pas 
Gustą Mickų, 5648 Bourbon- 

niere, Rosemount, arba 
telefonu CL 4295.

PARDUODAMAS prieinama 
kaina puikus naujas katidžis, 
4-rių kambarių ir du sklypai 
žemės sprie pat Goldene Lake 
ežero, netoli išgarsėjusios va
sarvietės St. Agathe. Kreiptis 
pas Mr. Liudą Freitagą telef. 
WI 8390, arba pačioje vasar

vietėje.

IŠNUOMOJAMAS naujame 
name kambarys dviem ar vie
nam žmogui su virtuve ir ki
tais patogumais. Teirautis 

telefonu YO 2504.

drumsčiamos,

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA p 

priima: 9 a- m. — 10 p. m. § 
5303 Verdun A., Verdun, H

Telef.: TR 4547.

įDr.E.Andrukaitisi
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

trukdė ir nekliudė. O kadangi 
nemažai žmonių suvažiavo iš to 
limų Kanados sričių, tai ir šo
kėjų netrūko ligi pat sutemų.

Svečių daug atsilankė iš To
ronto — p. Vitkūnas, p. Kra
sauskas, p. Cibas, p. Stasiūnas, 
p. Simonavičius, p. Radzevi
čius; iš S. S. Marie — p. Drus 
kis ir p. Žebraitis, iš North Bay
— p. Kazlauskas; iŠ Hamilto
no — p. Staiblys, p. Skrebutė 
nas; iš OXbow, Saskatchevano
— p. Baniulis su sesute Alfri- I
da, viešį pas p. Ražaną; net iš i 
Čikagos kun. Sugintas; iš St. : 
Hyacinthe činčilų augintojas 
p. Guobys, ir daugelis kitų, ku i 
riti sunku buvo sužinoti pavar 
des. 1

Montrealiečiai, kiek įmany- i 
darni, svečius globojo. Gegu
žinėje gražiai talkino pp. Lėk- i 
nickienė ir Juodkojienė, p. 1 
Kiaušas ir Astravas savo ma- ' 
šmomis ir talka. Daug gerų i 
pastangų padėjo pp. Leknic- 
kai, Giriniai ir kt. tautiečaii. 
„Nepr. Lietuvai" žmonės sūdė < 
jo kiek aukų .kurių stambiau- ; 
šia p. Onos Pakštienės — 10 < 
dol. ]

J. E. VYSKUPAS ; 
PADOLSKIS,

kaip praneša Amerikos spauda, 
Kanadoje veišės rugpjūčio 3 
—13 dienomis.

ŠAUNIOS VARDUVĖS i
Pp. Ambrazų farmoje buvo 1 

atšvęstos Povilo Joco vardu
vės labai iškilmingai, dalyvau- • 
jant per 30 asmenų, kurių tar i 
pe buvo atvykusių giminaičių 1 
net iš JAV.

CANADAIR 
ATOSTOGAUJA

Canadair fabrikas atostogų 
metu, dviem savaitėm, nuo rug 
pjūčio 1 d. iki 15-tos dienos už 
darytas, nes visi jo tarnautojai 
ir darbininkai atostogauja. 
ATSIKĖLĖ Į MONTREALĮ

Pp. Vilimų šeima, ilgesnį lai 
ką gyvenusi Camp Bell Fort, 
Ont., persikėlė į Montreal}, 
čia nusipirko namus,ir pasto
viai įsikūrė, Verdune. Sveiki
name naujus montrealiečius ir 
linkime sėkmės.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Šeštadienį Aušros Vartų baž 

nyčioje sutuokti montrealietė 
Aldona Rinkevičiūtė ir hamil- 
tonietis Vytautas Kažemėkas. 
Šliubo ir mišių metu giedojo 
sol. p. Simoniūkštis. Po to bu 
vo vestuvių puota viename Vii 
le Lasalle klube, kur dalyvavo 
apie šimtas asmenų, o jų tar
pe iš Čikagos atvykęs'kun. Su 
gintas, pasakęs jaunavedžiams 
gražų žodį. Kalbėjo ir p. Pet 
ruškevičius, prisimindamas 
bendro likimo dienas. Jaunųjų 
porai linkėta gražios ateities ir 
giedota ilgiausių metų. Vestu
vės buvo tikrai gražios, malo
nios nuotaikos. P. V. Kažemė
kas yra narys Hamiltono lietu 
vių įmonininkų šeimos, kuri 
Hamiltone veda gražiai išsiplė 
tusią mėsos gaminių įmonę, ky 
lančią ir dabar jau turinčią 10 
darbininkų.

DR. TADEUSZ 
BRZEZINSKI,

Lesikų Kongreso pirmininkas, 
kurio kandidatūra išstatyta 
nuo Progresyviųjų konservato 
rių partijos į federalinį Kana
dos parlamentą, Lenkų salėje, 
Prince Arthur, šį antradienį tu 
įėjo mitingą, kuriame pareiškė 
apie partijos ir savo sumany
mus.

KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ. 
ŽINIAI.

Rugpjūčio 9 d., tuojau po pa 
maldų, 12,30, A. V. parapijos 
salėje kviečiamas Liet. Kar. 
Kūrėjų-Savanorių s-gos sky
riaus narių susirinkimas.

V-ba.

LANKĖSI NL 
REDAKCIJOJE

Iš Toronto lankėsi p. Jonas 
Vitkūnas, turįs Long Branch 
prie 2 kelio gazolino stotį. Jis 
atvyko puikia savo mašina ir 
NL paaukojo 10 dol. Ačiū.

Lankėsi žurn., o dabar agen 
taująs Mann&Martel įmonėje 
namų pardavimo tarpininkavi
me, p. Umbražiūnas. Jis su 
žmona jau trys savaitės kai gra 
žia savo mašina važinėjasi Ęue 
beco provincijoje ir kelias die 
nas praleido Montrealy. Be ko 
kita, prie Three River, kur bu 
vo į smėlį įklimpęs jų automo
bilis, įvyko baisi katastrofa. 
Kitas auto šlapiame kely ties 
pp. Umbražiūnų mašina pasly 
do ir atsistojo skersas, Tuo pa 
čiu metu į tą mašiną įvažiavo 
įkandin paskui vykusios ir iš 
pryšakio pasitaikiusios net 
šešios mašinos. Visos jos vie
toje per 2 minutes buvo sutriuš 
kintos. Laimei, žmonių neuž
mušta.

Iš Elizabeth lankėsi p. Vale 
ria Mekovetz Narbutaitė su 
vyru ir vaikais, atvežė iš pp. 
Treigių sveikinimų. Lankėsi 
du agronomai iš Detroito — p. 
J. Liakas ir p. P. Vaitiekūnas.

Ville Emardo senas „NL" 
skaitytojas p. Girdauskas ap
žiūrėjo visą „NL“ leidyklą. Jis 
su visa šeima išvyko į New Yor 
ką ir kitas Amerikos vietas 
atostogų.

PASISAUGOKITE 
PLĖŠIKŲ

Tavernoje prie tunelio iš 
Wellington į Gr. Trunk, įsivei 
sė gauja plėšikų, kurie užpul
dinėja praeivius, šeštadienį bu 
vo užpultas P, Buškevičius, ku 
ris piktadarių apkultas, kadan 
gi jis neturėjo pinigų, ir aplam 
dytas. Pasisaugokite tos vie
tos.

SKAUTĖ P. ŠARKAITĖ 
jau atvežta į Montreal} ir pa
guldyta Viktorijos ligoninėn, 
kur numatoma jai kojos opera 
cija.
SKAUTAI STOVYKLAUJA 
ties St. Donat, ežero saloje, 
drauge ir kun. Kulbis.

PRADEDAMA STATYBA
A. V. parapijos kleboniją 

pradeda statyti statybininkasp. 
Kasperavičius.

MIRĖ LIETUVĖ
Liepos 12 d. mirė Veronika 

Stabinskaitė - Kmieliauskienė, 
54 metų, Kanadon atvykusi 
1929 m. iš Stabinčiznos, Seinų 
apskr. Velionė paliko vyrą ir 
sūnų.

MONTREALY VIEŠI, 
kaip ir kasmet, iš Sudbury at
vykęs p. Žiūkas, pas pp. Sta- 
niulius, Verdune.

STREIKAS TIMMINSE
Aukso kasyklų darbininkai 

Porcupine sustreikavo, nes įmo 
nė nenori patenkinti jų reikalą 
vimų.

— Amerikos valdžia po ilgų 
tyrimų Lietuvių Darbininkų Li 
teratūros Draugiją įbraukė į 
priešvalstybinių organizacijų 
sąrašus; taip gi Lietuvių Dar 
bininkų Draugiją, kurios abi 
yra komunistinės.

— Du Amerikos gydytojai 
iššaukti į Jugoslaviją kardino
lui Stepinač gydyti.

— Eisenhoweris paskyrė ko 
misiją administracijai pertvar
kyti : Hoover, Farley ir Brow 
nell.

— Churchillis, sugrįžus į 
darbą Edenui, greičiausia pasi
trauks iš. pareigų.

— Indijos ir Pakstiano pir
mininkai susirinko posėdžio 
spręsti neišspręstų klausimų, 
likusių po Indijos padalinimo.

— Vašingtone kalbama, kad 
netrukus Dullesą pakeisiąs 
New Yorko gubernatorius De 
wey.

— Pranešama, kad darant 
valymus, Ulbrichtas pakeisiąs 
Grotewolj.

GI — MAUDYMOSI KOS- PERVAŽIAVUS BACK RI- 
TIUMĄ, NES YRA DIDE- VER TILTĄ, SUKTI DEŠI- 
LIS MAUDYMOSI BASEI- NĖN IR VAŽIUOTI 18-TU 
NAS. 'KELIU LIGI MIESTELIO

VYKTI Į GEGUŽINĘ - MASCOUCHE (MASKUŠ), 
PIKNIKĄ REIKIA IŠ MIES KURĮ PRIVAŽIAVUS, SUK 
TO PIE IX BULVARU, O TI KAIRĖN, O PO KELIAS-

TORONTO
PAETS PAMINĖJIMAS.
Liepos 19 d. Andrew bažny 

čios salėje, įvyko estų profeso 
riaus Voldemar Paets 75 m. gi 
mimo dienos paminėjimas. Jį 
surengė estų pagalbos komite
tas Kanadoje. Prof. Paets yra 
paskutinio Estijos prezidento 
Paets brolis, kuris su savo žmo 
na ir švogerka atsidūrė Kana
doje. Kitus visus Paets šei
mos narius viso 16, sunaikino 
bolševikinė Estijos okupacija.

Prof. Paets yra žinomas kaip 
žymus menininkas ir visuome- 
ninikas, daugelį metų dirbęs 
kaip estų meno akademijos ve
dėjas.

Prie gražiai padengtų gė
lėmis papuoštų stalų sėdėjo 
apie 150 estų tautiečių, atėju
sių pagerbti seną veikėją. So- 
lenizantą sveikino visų estiškų 
draugijų vardu buvęs estų tei
singumo ministeris Mueller. 
Po jo sveikino dabartinės estų 
egzilinės vyriausybės pirminiu 
kas Holberg, paskutinis estu 
pasiuntinys Lietu vai. Lattik ii 
dar daugelis kitų. Visi kalbė
tojai iškėlė prof. Paets didžiuo 
sius nuopelnus estų tautai.

Baltų Federacijos Kanadoje 
vardu kalbėjo dr. M. Anysas, 
p. įduodamas dabar atostogau
jančio pirm. Lūšio ir lietuvių 
skyriaus sveikinimus, pažymė
damas, jog jubilato giminės 
\ ardas, jau anksčiau Pabaltijo 
ja buvo žinomas. Abu Paets 
broliai, vienas politiškai, kitas 
kultūriškai kūrė laisvą Estiją..

Pasibaigus sveikinimams ju
biliatas ilgesnėje kalboje išdės 
tė savo gyvenimo eigą, moty
vus, kuriais einant buvo veik
ta ir laisvai Estijai tiek daug 
pasiekta. Pabaigoje jis pareis 
kė„ jog esą jo nepaĮaužiama 
viltis, kad Estija vėl atgaus sa 
vo laisvę, nors politinė raida 
mus kai kur apvylė. Švęsda
mas savo 70 m. gimimo dieną 
Vokietijoje, jis buvęs įsitiki
nęs, jog šitas paminėjimas bū
siąs laisvoje Estijoje. Jeigu tai 
ligi šiol neišsipildė, jis pareiš
kė vilties, kad tai įvyks jam 
švenčiant 80 m. sukaktį.

Paminėjime dalyvavęs p. 
Lattik buvo estų pasiuntinys 
Lietuvai, kol bolševikai uždarė 
estų pasiuntinybę Lietuvoje. 
Jis dabar gyvena Švedijoje, 
skaitosi Švedijoje geru žinovu 
senosios rusų istorijos ir daly
vauja korespondentu skandina 
vų spaudoje. Jau nuo žiemos 
jis keliauja su paskaitomis po 
visus pasaulio kraštus. Labai 
širdingai jis buvęs priimtas Chi 
cagos lietuvių. P. Lattik yra 
didelis Lietuvos bičiulis ir Pa 
baltljo valstybių artimo ben
dradarbiavimo šalininkas. Bū
tų labai malonu, jam sugrįžus 
iš Montrealio, išgirsti jį pas
kaitoje Toronte.

PASKUTINĖS ŽINIOS.
—■ Eisenhoweris 

naueriui rašo, kad 
tų imperija“ netrukus žlugs.

— 8 čekai, pasidarę tanką, 
pabėgo į vakarus.

— Ispanįjoje įsikuria Pabal 
tijo valstybių atstovai — Lie
tuvos p. Turauskas, Latvijos 
p. R. Kamus ir Estijos p. Pus
ta.

— Vengrijoje skelbiama 
amnestija ir esą naikinamos 
koncentracijos stovyklos. Tai 
daroma nusigandus sukilimų 
r. Vokietijoje ir Čekoslovaki
joje.

— Paskutinės žinios prane
ša, kad Rusijoje ima valdžią į 
savo rankas kariuomenė, kuri 
buvo pašaukta tarti savo žodį 
dėl Berijos. Galimas dalykas, 
kad Berija bus paleistas, kaip 
gydytojai.

— Paskutinėmis žiniomis, 
rytų Vokietijos uranijaus ka
syklose vėl prasidėjo darbinin 
ku sukilimas.

DEŠIMT ŽINGSNIŲ VĖL 
SUKTI KAIRĖN, KAIP RO
DO RODYKLĖS „J. VEKTE 
RIS“.

LAUKIAMI ATSILAN
KANT VISI TAUTIEČIAI.

Rengėjai.

PRANCIŠKONAI UŽPIRKO SKLYPĄ.
Tėvai Pranciškonai savo pa 

rapijiečiams oficialiai pranešė, 
kad sklypas vienuolyno ir nau
josios bažnyčios statymui jau 
yra užpirktas, College gatvėje 
tarj) Dovercoard ir Rusholme 
gatvių, Toronto senamiesty, ar 
ti didžiojo Nelson šokolado fab 
liko. Sklypas yra 180X130 pė 
dų dydžio, sumokėta 55.000 do 
lerių. Iki šiol ant jo buvo už
statyti mediniai miesto bara
kai.

Tėvai Pranciškonai be baž
nyčios nori pastatyti didelį vie 
nuolyno pastatą. Dėl tos prie 
žasties statybai iš Toronto lie 
tuvių pinigai nebus renkami, o 
visa statyba bus pravedama 
grynai vienuolyno lėšomis iš 
U. S. A. Kadangi naujai parink 
tas sklypas randasi net prie 
dviejų angliškų mokyklų, pra
džioje užsibrėžtas lietuviškos 
mokyklos statymo klausimas 
atpuola, nebent šeštadienio lie
tuviškiems kursams bus įreng 
ti keli kambariai tose pačiose 
vienuolyno patalpose. Tėvų 
Praniiškonų teigimu, visas sta
tomasis objektas — vienuoly
nas ir bažnyčia — sieks apie 
pusę miliono dolerių. Naujos 
parapijos statybos komitetui 
vadovauja Jonas Simanavičius.

IŠ „DAINOS“ VEIKLOS.
„Dainos“ draugijos susirin

kimas įvyko pas narę p. Ali
šauskienę.

Prieš pradedant susirinki
mą, svečias iš Amerikos PKS 
Martirologijos skyriaus vedė
jas p. Rimašauskas, kuris tuo 
metu viešėjo Toronto, tarė ke 
lėtą žodžių susirinkusioms dai- 
nietėms, sveikino ir linkėjo to 
liau sėkmingai dirbti. Pats pa 
sižadėjo būti nariu-r ėmėju ir 
įteikė 10 dol. auką. P. Riina- 
šauskui „Dainos” veikla yra 
žinoma dar iš Vokietijos laikų.

Mes džiaugiamės, kad mūsų 
nariai rėmėjai vis gausėja. Mū
sų garbės narys p. Yauniškis 
iš Winnipeg, kurio laiškai su 
dešimkėmis, mus dažnai aplan 
ko, ir šį kartą su auka mūsų ne 
aplenkė.

Gauta laiškų iš Vokietijos,

kuriuose prašoma rūbų. Su: 
rinkimas nutarė pasiųsti. Lais 
kai su padėkomis gauti už anks 
čiau siųstus pinigus ir siunti
nius.

Numatyta surengti keletas 
parengimų, nes iždas jau ištuš 
tėjo, o šelptinų daug.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 29 dieną pas narę O 
Kalinauskienę, kuri gyvena už 
miesto, taigi turėsime susirin
kimą ir iškilą. Kviečiame vi
sas nares ir norinčias būti na
rėmis atsilankyti.

Važiuoti reikia Bathurst iki 
St. Clair, nuo ten imti North 
York autobusą ir išlipti Wil
son Ave. iš ten paeiti iki 23 
Invermay. Susirinkimas prasi
dės 3 vai. pp. punktualiai.

Už susirinkimo priėmimą p. 
Ališauskienei dėkojame. Sek.

JAUNAVEDŽIŲ PORA,
B. Indrelytė-Linartienė ir J. Li 
nartas, po povestuvinės kelio
nės Į Floridą, trukusios 3 sa
vaites, sugrįžo į Toronto. Ke
lionė pasisekusi. Jaunavedžių 
pora dabar imasi tvarkyti nau 
ją gyvenimą.
RINKIMAI J FEDERALINĮ 

PARLAMENTĄ
Rugpjūčio 10 d. Kanados pi 

liečiai rinks atstovus į federali 
linį parlamentą. Gana aštri rin 
kimine kampanija jau vyksta 
keliolika savaičių.

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais balsuos apie ketvirtis 
miliono naujų kanadečių pirmą 
kartą. J. J. J.

A. V. B. yra dingęs iš Toron 
to be žinios ir pėdsakų. Žmo
nės, kurie buvo palikę jam sa
vo popierius, dabar jų įieško". 
Kiek žinoma, B. sveikata, prieš 
jo dingimą, buvo smarkokai su 
šlubavusi. J. J. J.

Dr, A. V A LADKA
GYDYTOJAS ii CHIRURGAS 

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

tarimą tel. ME 2933

laiške Ade 
„komunis-

LIETUVIS LAIKRODININKAS |

ŠERKŠNYS Antanas I
it Taiso įvairių rūšių laikrodžius..Darbas garantuojamas 1 m. H 
ų Taip pat taiso auksinius žiedus ir kt. aukso išdirbinius, h

256 Crawford ir Dundas g-vių kampas, TORONTO. tx

*$$$$ 'SS,'.',', 'S,', ','SS, ■S,-SSSSSSSS,'SSSSS‘'SSSSSS>^S^,f,'S., 
Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per-

Į leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- 
: bės, paskolų parūpinirao, cvilinės metrikacijos ir kiti 
» reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- 
> tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- 
1 pos informacijos.—Lietuvii interesus gina prityrę spe- 
? cialistai, studijavę Aineriko ir Europos universitetuose.
\ UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

; JONAS L JUŠKAITIS
| 932 Dunda* West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
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PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga

ii

*•'

TORONTE. |
NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA | 

į VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR g 
g BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO | 
g REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE g

OBLIGACIJOS. g
ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER g

PASKUTINIUS 25 METUS. |

AL GARBENS - Garbenis |
REAL ESATE and BUSINESS BROKER |

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