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Rusijoje mariniu triumviratas?
Dulles pasisakė, jog Amerika 
nesutiks už Korėjos sujungi
mą palaikyti komunistinės Ki
nijos kandidatūros į JTO, Ang 
lijos parlamente Dulles buvo 
labai piktai puolamas ir net ko 
neveikiamas. Taigi, Anglijos 
oolitikai, kaip atrodo, netenka 
ne tiktai takto, bet sveiko gal 
lojimo: demokratai palaiko 
agresorius ir smurtininkus. Tai 
kažkas visai nesuprantama. At 
iodo, kad Anglijos politikai ne 
tenka rimtos orientacijos. Štai 
kodėl visai demokratiškai nu
sistačiusiai žmonijai tenka la
bai susirūpinti ir dėti pastan
gų, kad ištižimas būtų nugalė
tas ir drauge su tvirta morale 
įsigalėtų ir objektyvia tiesa pa 
remta laisvė ir taika.

Šia prasme tenka labai pasi
džiaugti, kad
JTO KONGRESAS PRIĖMĖ 
KERSTENO REZOLIUCIJĄ, 
kuria bus išryškinta objektyvi 
tiesa apie tai, kaip Sovietinė 
Rusija okupavo Pabaltijo vals 
tybes, dėl kurių tvirtina, kad 
jos „įsijungusios savo valia“.

Pabaltiečiams dabar tenka 
gerai pasiruošti ir šią JAV 
kongreso parodytą objektyvios 
tiesos meilę efektyviai įrodyti. 
Žinoma, visa žmonija jau ge
rai žino, kaip Rusija klastoja 
viską, bet iškėlimas faktų ir 
jų įrodymas, pakartotinai juos 
konstatuojant ir išryškinant, 
be abejojimų bus labai naudin
gas toms tautoms ir tiems žmo 
nėms, kurie apie sovietiją ne
turi realaus supratimo ir daž
nu atveju patiki sovietine pro
paganda.

Vienintelė jėga, kuri dabar 
sugeba priešintis „slinkimo” 
nuotaikoms, yra Jungtinės 
Amerikos Valstybės, kurios ir 
Korėjoje, pasirašius paliaubas,
RŪPINASI TOLIMESNIU 
IŠLAIKYMU TAURIŲJŲ 

PRINCIPŲ
JAV valst. sekretorius F. 

Dulles išvyko į Korėją tvarky 
ti tolimesnių reikalų: su S. 
Rhee sudaryti savitarpinės pa
galbos sutarties ir aptarti Ko
rėjos sujungimo klausimą. Iš
vykdamas iš JAV, jis pareiš
kė, kad Korėja turi būti sujung 
ta artimiausiu laiku, kuo tačiau 
tenka Takai suabejoti.

Tebegaunamos žinios, kad 
NERAMUMAI RYTINĖJE 

VOKIETIJOJE 
TEBESITĘSIA.

Juose jjAV maisto neįsilei- 
dimas, paremti komunistų prie 
bado privestus rytinės Vokie
tijos gyventojus, vaidina tam 
tikrą rolę. Ryt. Vokietijos dar 
bininkai, protestuodami prieš 
draudimus ir jau gauto maisto 
atėmimą, paskelbė itališką stręi 
ką. Kai kuriose vietose prieita 
net prie susidūrimų su policija. 
NERAMUMAI PERSIMETA

Į SATELITUS.
Bulgarijoje prasidėjo darbi

ninkų streikai. Albanijoje kart 
kartėmis iškyla maištai. To
dėl sovietinė valdžia daro gy
ventojams nuolaidas — kai kur 
grąžina mažesnes įmones, ki
tur leidžia išeiti iš 
sutinka su privačia 
žodžiu, vykdomas 
NEP-as“. Tai yra 
klasta: suteikdami 
sovietai nori nuraminti gyven 
tojus, o kai nuramins, vėl ims 
gyventojus nagan ir vykdys 
baudžiavą, kaip jie tą darė Ru 
sijoje.

SENSACIJOS APIE 
RUSIJĄ

nesiliauja. Amerikos spauda 
skelbia, kad Stalinas miręs ne 
natūralia mirtimi, bet buvęs 
nudobtas Soči kurorte, Kauką

Paliaubos Korėjoje pasirašy 
tos, bet taikos nėra. Pasirašiu 1 
šieji paliaubas jau pirmąją die i 
ną susidūrė su paliaubų sąly
gų vykdymo sunkumais. Nors 
JTO atstovai pakartotinai įtai 
goja komunistus, kad paliaubų 
sąlygas reikia rimtai vykdyti, 
bet
KOMUNISTAI JAU SULAU 
ŽĖ PALIAUBŲ SĄLYGAS.

Pagal susitarimą, abiejose 
pusėse turi pasilikti tiek kari
mi) jėgų, kiek jų buvo pasira
šant paliaubas. Bet, įdomus 
laktas, karo metu Korėjos oro 
erdvėje viešpatavo JTO avia
cija ir šiauriečiai beveik netu
rėjo lėktuvų. O kadangi paliau 
bų sąlygomis galima bus turė
ti tiek jėgų, kie kjų buvo pa
liaubų metu, tai, kai tiktai bu 
vo pasirašytos paliaubos ir JT 
O oro jėgos pasitraukė už de
markacinės linijos, tuč tuojau 
iš Mandžiūrijos į šiaurinę Ko
rėją priskrido sovietinių lėktų 
vų. . .

Dar įdomesnis faktas.
KOMUNISTAI IŠSIDERĖ

JO, KAD JŲ NIEKAS 
NEKONTROLIUOTŲ.

Todėl dabar ir vėliau niekas 
negalės patikrinti, k^ jie'ten da 
ro ir kokias klastas jie ruošia 
prieš JTO ir pietinę Korėją. 
Jie dabar statys aerodromus ir 
jau turi karo aviaciją. , . Ar gi 
tokios paliaubos gali privesti 
prie taikos?

Paliaubų reikalai atrodo dar 
prasčiau, nes, kaip dabar aiškė 
ja, šios paliaubos pasirašytos 
tiktai todėl, kad Amerika suti 
ko su anglų reikalavimu — 
SUTIKO Į JTO ĮSILEISTI 
KOMUNISTINĖS KINIJOS 

ATSTOVUS.
Jeigu tai pasitvirtins, tai fak 

tas reikia vertinti, kaip Vaka
rų kapituliaciją prieš ąovietiją. 
Ir tai atrodytų, kad labai pras
tas įvykių raidos faktas. Net 
Eisenhowerio politikos bank
rotas.

Kiek tuose spaudos spėlio
jimuose yra tikros tiesos, dabar 
dar sunku pasakyti, bet įvykių 
raida krypsta tikrai ta krypti
mi. Apie tai /Anglijos parla
mente kalbėjo pavaduojąs už
sienių reikalui minister} lordas 
Salisbury. O Indijos premje
ras Nehru atvirai kalba, kad be 
komunistinės Kinijos Jungti
nių Tautų Organizacija nebus 
pajėgi išspręsti visų Azijos 
klausimų.

Šitų faktų akivaizdoje, gali
ma teigti, kad iš paliaubų Ko
rėjoje galima laukti naujos, 
bet geriau paruoštos, agresi
jos, kurią komunistai stengsis 
taip suplanuoti, jog ir JTO jė 
gos nesugebės suspėti į pagal
bą.

Iš viso to galima daryti iš
vadas, kad
JT ORGANIZACIJA SUKA 
NUSIVERTINIMO KELIU.

Šį kelią jai diktuoja ją suda 
rančios didžiosios jėgos — Di
dieji.

Faktas, kuris netiesiogiai pa 
tvirtina šiuos teigimus, yra te- 
bevykstąs Indokinijoje karas. 
Juk ten tas pat vyksta, kas 
vyko ir Korėjoje, bet JTO į tai 
nieku nereaguoja. Užpultąją 
pietinę Korėją JTO dar gynė, 
bet užpultųjų Indokinijos vals 
tybių ji jau negina. Tiesa, yra 
pasiteisinimas — tos valsty
bės neįeina į JT Organizaci
ją. . . Bet, kaipgi jos gali įei
ti, jeigu jų nepriima?

Atrodo, kad
MASKVAI SEKASI VAKA- 

RIEČIUS KIRŠINTI VIE
NUS PRIEŠ KITUS.

Kai JAV valai. sekretorius 

ze. Tą tvirtina Žaliojo Inter
nacionalo laikraštis „I. P. U.“

Berija gi buvęs suimtas Po- 
litbiuro posėdžio metu po to, 
kai jis bandęs nudobti Malen- 
kovą. Būtent: Berijos padiri- 
guotas Kremliaus vartų sargy 
binis šovęs į Malenkovą, bet 
sužeidęs tiktai jo šoferį. Be- 
riaji atvykus į Politbiūro posė 
dj, jis buvęs izoliuotas ir ne
galėjęs prisišaukti pagalbos.

„The London Evening 
News“ praneša, kad
RUSIJA DABAR VALDAS 

MARŠALŲ 
TRIUMVIRATAS:

Georgij Žukov, A. Vasilevskij 
ir Vasili j Sokolovskij, 
kurie esą tuo tarpu „už raudo
nojo sosto". Galima laukti nau 
jų permainų Rusijoje, nes ten 
dabar vyksta kova už „raudoną 
jį sostą“.

LIETUVOJE NAUJI 
VALYMAI.

Po Sniečkaus, kuris pašalin
tas kaip Berijos statytinis, yra 
pavarytų ir daugiau iš svarbių 
jų vietų. Paleckio likimas ka
bąs ant plauko. Ir Matulis už 
Berijos pagyrimus nuslinkęs į 
šešėlį, iš kurio esą jam sunku 
rasti kelią.

— Trockio žudikas J. Mor- 
nard padavė prašymą dovanoti 
jam likusią bausmę. Jis apgai
lestauja, kad pasidavęs Stalino 
agentų viliojimams ir nužudęs 
Trockį. Mornard prašyme 
laiške rašo, kad jeigu jis bus 
amnestuotas, tai jis paskelbs 
visas Trockio nužudymo smulk 
menas.

— JTO karo vadovybė pra
dėjo dalinti maistą iš kariškų 
sandėlių pietinės Kųrejos gy
ventojams, reikalingiems mais 
to.

Žinios iš VLIK’o
ORO PAŠTU IŠ TREMTIES

asmenų N. L. atstovais prie vy 
riausybių kandidatūros turėtų 
būti sutartos, o formalų skyri
mą padarytų Diplomatijos Še
fas. Tai 
misas.

Tūlų 
i eiškiasi 
rencijos 
no, kad ji turėtų būti manifes- 
tacinio pobūdžio ir, galimas 
dalykas suderinta su Amerikos 
Lietuvių Kongresu; kiti ma
no, kad ji turėtų būti ir studi
jų ir vykdytinų nutarimų pobū 
ažio. Kiek Vlike jaučiama, ant 
rojo pobūdžio konferencijos 
siekia „nusišalinusieji“ arba 
„neįžengusieji“, bet abi šios rū 
šys, kad ir gerokai kritikuoda 
mos ir net niekindamos VLI- 
ką, vis dėlto siekia į jį kaip 
nors patekti. VLIKo- sferose, 
kaip tenka girdėti, šitos pas
tangos ypač gerai žinomos. 
Net esą tūlų raginimų tai pri
imti, tai grąžinti, tai reabili
tuoti.

Ką gi, atrodo, norai geri, tik 
tai priemonės ne visai kai kada 
tinkamos. Jeigu taip priemo
nės būtų kultūringesnės ir nuo 
širdesnės, gal, kas nors išeitų 
ir rimtesnio.

Jau galima pasakyti, kad 
Mažlietuvių įėjimas stiprina 
VLIKo autoritetą. Kažkaip 
juntama didesnė visos Lietu
vos vienybė. Labai malonu, 
kad pasibaigė bereikalingas ir 
žalingas nesutarimas, dėl ku
rio nesmagiai jaučiasi „rimtųjų 
argumentų“ prieš mažlietuvių 
dalyvavimą kėlėjai. . .

Atvyko Lietuvos Laisvės Ko 
miteto pirmininkas min. V. Si 
dzikauskas, su kuriuo^ sutarti ...

_____pasitarimai ir, galimas dalykas, lenkai neapkenčia 
VLI^nuowneT'j'og'skirtjnu bus tūli nutarimai, okupacijos.

kolchozų, 
prekyba.
„naujas 

sovietinė 
lengvatų,

VLIKas, kiek tenka patirti, 
dar tebegyvena sovietijos su
keltu neramumu. Ypač, kad 
„nusigyvenančios“, valstybės, 
kaip D. Britanija ir Prancūzi
ja, pačios nelabai sugebėda- 
mos paskutiniais laikais tvar
kytis ir ypač norėdamos atsi
gauti kaip vadovaujančios pa
saulinės jėgos, kurios dabar jau 
nurungiamos jaunųjų bei ky
lančių valstybių, kaip Jungti
nės Amerikos Valstybės — są 
moningai ar nesiorientuoda- 
mos pasiduoda Kremliaus pro
pagandai ir nesugeba numaty 
ti tolimesnės ateities. Iš to ky 
la pavojus taikai ir laisvei. Dar 
blogiau, kad dėl to jankcionuo 
jamaš smurtas ir vergija.

Savaime suprantama, kad 
VLIKas į šituos reiškinius ra
miai negali žiūrėti. Lygiai ir 
kitų Pabaltijo valstybių egzi- 
lai. Todėl į naująją Kremliaus 
„taikos ofenzyvą“ Pabaltijo re
zistentai rimtai reagavo plačiu 
memorandumu, kurį' pasirašė 
VLIKo pirmininkas M. Krupa 
vičius, Latvių Laisvės Centro 
Komiteto pirmininkas R. Lie- 
pinš ir Estijos Tautinio Komi
teto atstovas K. Selter.

Atydžiai sekami visi tarptau 
tiniai įvykiai ir konferencijų 
ruoša, kas liečia Bermudus ir 
panašiai. Kaip jau galima bu
vo pastebėti, susitikimai Wa
shingtone žymiai atvėsino be- 
atodairinį pasidavimą Krem
liaus naujai „taikos ofenzyvai“. 
Todėl susidaro tūla atvanga.

Laukiama aiŠkėjant Diplo
matų ir VLIKo nusistatymo 
dėl Romos susitarimų ir nesu
tartųjų punktų. Nesutarimas 
kai ką jau dabar pristabdo. Ma 
noma, kad Diplomatai pritars

Didelis lietuvių ir kitų pabaltiečių bičiulis, visadą. dalyvaująs visose pabaltiečių šventėse 
ir kitokiuose minėjimuose, Kanados parlamento narys ir Darbo Viceministeris PAUL CO 
TE (sėdi viduryje), .dideliame lietuvių ir kitų pabaltiečių, naujųjų kanadiečių būryje, 
kuris p. P. Cote iniciatyva buvo įvestas į Kanados piliečių tarpą. Greta p. Cote sėdi Ver 
duno miesto burmistras - majoras EDWARD WILSON, kurio burmistravimo srityje — 
Verdune — dabar yra išstatyta p. Paul Cote kandidatūra. Būryje matome ir daugelį lie 
tuvių — montrealiečių: p. Ratavičiūtę-Morkūnienę, p. Gečaitę-Jonelienę, p. Selenytę-Gur- 
činienę, p. Vienožinskaitę-Adamonienę, dr. A. Šidlauskaitę ir daugelį kitų.
VERDUNIEČIAI! BALSUODAMI UZPAULEMIL COTE UŽTIKRINSITE 
KANADOS PARLAMENTE DIDELĮ LIETUVIŲ BIČIULĮ IR MŪSŲ REIKALŲ RĖ 
MĖJA KANADOS SOSTINĖJE OTTAWOJE. (skelbimas).I>*

— Berija laikomas karo mo 
nisterijoje, stipriai saugomas 
ir tardytojas jam fabrikuota by 
lą, kuriai duomenis išgauna 
kankinimais.

— Mirė JAV kandidatas į 
prezidentus, konkuravęs Eisen 
hoverj, Robertas Taft

butų rimtas kompro-

nuomonių skirtumų 
dėl Veiksnių Konfe- 
pobūdžio. Vieni ma-

KANADOS PARLAMENTO RINKIMAI 
santvarką, turėtume dalyvauti 
rinkimuose — rugpjūčio 10 die 
ną eiti prie urnų ir paduoti 
savo balsus už tuos kandidatus, 
kuriuos mes laikome tinkamiau 
siais.

Reikia žinoti, kad visos dar
bovietės darbininkus būtinai 
turi atleisti balsuoti ir tą laiką 
privalo apmokėti. Toks yra 
rinkimų įstatymas. Nepraleis
kite progos balsuoti už demo
kratus, kurie spręs jūsų gyve 
nimo sąlygų klausimus.

Rugpjūčio 10 dieną, pirma
dienį, visoje Kanadoje bus fe 
deralinio parlamento rinkimai. 
Kanados partijos — konser- 
vatiriai, liberalai, socialistai ir 
komunistai — išstatė daug kan 
didatų, už kuriuos kiekvienas 
pilnateisis Kanados pilietis tu
ri teisę balsuoti pagal savo įsi 
tikinimus ir valią.

Visi gavusieji rinkiminės re
gistracijos lapelius turi teisę 
balsuoti. Mes, lietuviai, gerb
dami šios šalies demokratinę

Aiškinami tūli įvykiai, turė
ję vietos Anglijos salose, dėl 
kurių įvyko kai kurių pakiti
mų veiksniuose bei santykiuo
se.

Rugpjūčio 19—22 dienomis 
Luxemburge šaukiamas Libe
ralų Internacionalo metinis su 
važiavimas, kuris kelia susido
mėjimą. Lietuviai tame inter
nacionale dalyvauja. (hlj)

— Per paskutini VLIKo po 
sėdį palikta toliau ta pati Tau
tos Fondo valdyba tokio sąsta
to: pirmininkas — T Šidiškis, 
nariai — Dr. P. Karvelis ir J. 
Tyris.
Tarptautinės politinės padėties 

apžvalgą
padarė URT Valdytojas, iškel
damas tuos pavojus, kurie su
sidaro Lietuvos laisvinimo by
lai.

propagandos skyrių 
nutarta įjungti į informacinę 
Tarnybą.

— Vakariniame Berlyne da 
linamas Amerikos maistas. Per 
dieną atsilanko apie 80.000 ry 
tinės Vokietijos gyventojų at 
siimti maisto rišulių.

— „Robotničeska Dela“ pra 
neša, kad Bulgarijoje prasidė
jo darbininkų streikai.

— Eisenhoweris pasisakė, 
už Kersteno rezoliuciją.

— Rytinės Korėjos užs. r. 
ministeris pavarytas iš pareigų.

— Naujas lenkų laivo jūri
ninkas Jablonskis pabėgo į va
karus ir pasakoja apie tai, kaip 

sovietinės

PRASIDĖJO TREČIOJI VAI 
KŲ STOVYKLA 
VOKIETIJOJE.

Poilsio gryname ore ypač 
reikalingi lietuvių vaikučiai Vo 
kietijoje.

Ten įvyko jau dvi stovyklos. 
Trečia stovykla prasidėjo rug
pjūčio 1 d. prie Augsburgo: 
Holzhausen b. Batzenhofen, 
kurion užsirašė 150 vaikų.

Visuomenė dalinai parėmė 
šį reikalą.

Tačiau surinktų pinigų ir 
duoto maisto nepakanka pra
vesti paskutinę stovyklą. Rei
kia mažiausiai dar 1.500 dol., 
kad paskutinė stovykla galėtų 
tęstis 20 dienų.

Tad prašome visuomenės 
skubios paramos dar kartą:

Aukas siųskite: United Lit 
huanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc. 105 Grand St., Brook 
lyn 11, N. Y., USA.

DIDELĖ NELAIMĖ
Prieš kiek laiko Ben. Krikš

čiūnas važiavo mašina iškišęs 
per langą ranką. Pravažiuojan 
ti mašina jam tą ranką sutriuš
kino taip, kad jis turi ilgai gy
dytis ir abejojama, ar ranką ga 
Įima bus pagydyti. Tai paro
do, kad važiuoti reikia labai at 
sargiai. Štai, prieš kelias die
nas pilnas keleivių autobusas, 
susidūręs su sunkvežimiu nu
riedėjo į kanalą ir 20 žmonių 
prigėrė.

— D. Britanijos karo vado
vybė išmėtė Malajuose lape
lius, kuriuose kviečia komunis 
tų suvyliotus žmones pasiduoti.
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Kaip paremsime 
Vasario 16 gimnaziją

Kaso 1953 m. gegužės 21 d. 
„Tiesa“ Nr. 118(310);

.^Nepaisant didelių lėšų, ski
namų miestų sutvarkymui ir 
padidėjusių galimumų toms lė 
šoms įsisąvinti, eilėje respubli 
kos vietų miestų sutvarkymo 
darbai vykdomi nepatenkina
mai. Antai, Vilniaus miesto 
tarybos II sesijoje buvo grieš 
tai kritikuojamas miesto vykdo 
masis komitetas už atsilikimų 
vykdant butų statybos progra 
mą. Praėjusiais metais staty
binės organizacijos Vilniuje ne 
užbaigė eilės naujų gyvenamų 
jų namų statybos ir neperdavė 
miesto gyventojams apie 5 
tūkstančius kvadratinių metrų 

įgyvenamojo ploto. Šiais me-

įsisavintą tik 45 tūkstančiai. 
Vadinasi statybos - remonto 
kontora teįvykdė ketvirtadalį 
plano. Jiezne statybos vos ju 
da iš vietos.

Panemunės rajono cent
ras Garliava yra apleistas, tvo
ros apgriuvusios, apželdinimo 
darbai nevykdomi, mieste dide 
lė nešvara“.
KAIP VYKSTA DABAR LIE 

TUVOS PRAMONEI.
„Tieca“ 124(3107) nr. rašo:

„Reikia pasakyti, kad iki šiol 
respublikoje yra įmonių ir net 
ištisų pramonės šakų, kuriose 
ne tik silpnai jieškomi ir išnau 
dojami nauji vidiniai gamybos 
rezervai, bet dargi nęgailestin-

Nėra kalbos, kaip svarbu yra 
paruošti lietuviškąjį jaunimą 
ateičiai — svarbu jis ir išmoks
linti, ir išauklėti, ir išlaikyti lie 
tuviškoje bendruomenėje.

Kai atvykęs į geresnio gyve
nimo sąlygas mūsų jaunimas 
jau susidaro galimybes moks- 
lintis, likusiojo tremtyje — 
Vokietijoje — jaunimo padė
tis yra nepalyginamai sunkes
nė. Gal tiktai mažos išimtys 
gali savo prieaugliui sudaryti 
niokslinimosi sąlygas, daugu
mas gi šeimų, kurios yra nepa 
jėgios užsidirbti net sau pragy
venimo, jaunimas neturi jokių 
galimybių nei bendrai moks- 
lintis, nei įsigyti kokios specia 
lybės. Todėl, mūsų, kurie tu
rime galimybių aukoti vieną ki 
tą dolerį vargstančių tautiečių 
pagalbai, yra šventa pareiga 
jiems padėti.

Tremtyje veikia Vasario 16 
gimnazija, kurioje mokosi ne
mažas jaunimo būrys. Labai 
yra gražu, kad mūsų tautiečiai, 
atsikėlę į Ameriką, Australiją, 
Angliją išlaiko mokinius, ar tai 
aukodami pavieniui, ar tai su
simetę į būrelius. Ir vienu ir 
kitu atveju palaikytina ši graži 
iniciatyva ir pagirtina gera tau 
tiečių širdis padėti artimui, su
teikiant jam pagalbą. Neuž
mirškime Šio reikalo ir jam dė
kime aukas.

Dabar iškilo papildomas rei
kalas. Vasario 16 gimnazijai 
yra nupirkti namai, kurie su 
remontu atseis apie 300.000 
markių, arba apie 75.000 dole
rių. Tai tikrai mums visiems 
nedidelė suma, kurią^ apsidėję 
vienkartiniu mokesčni, sakysi 
me — po pusę dolerio, momen 
taliai padengtume.

KLB Krašto valdyba papra 
še dar KLB-LOK-o sudarytą
ją Vasario 16 gimnazijai remti 
komisiją tęsti gimnazijos rėmi
mo darbą ir pasiimti Vasario 16 
gimnazijai rūmų išpirkimo rei 
kalą, kiek jis liečia Kanadą ir 
joje apsigyvenusius tautiečius.

Vasario 16 gimnazijai remti 
komisija paskutiniame savo po 
sėdyje nutarė priimti šį įsipa
reigojimą ir kreiptis į Kanado

je gyvenančius visus tautiečius 
ūėl šių reikalų:

1. Visos lietuvų kolonijos 
prašomos Vasario 16 gimnazi
jos rėmimo reikalui išsirinkti 
komisijas, o kur to padaryti ne 
įmanoma, išsirinkti ar išskirti, 
paskirti bent po vieną asmenį, 
kuris būtų įpareigotas rūpintis 
šiuo reikalu.

2. Komisijos ar organizacijų 
įgaliotiniai prašomi telkti gim
nazijai išpirkti lėšas ir organi
zuoti būrelius, kurie išlaikytų 
gimnazijos mokinius.

3. Gimnazjia išprkti renka
ma vienkartinė auka — pusė 
dolerio. Kas gali, prašomas au 
koti daugiau, o kas gali mažiau 
— prašomas aukoti bent 25 
centus.

4. Vienam gimnazijos moki
niui išlaikyti reikia per mėnesį 
20 dolerių. Tam tikslui suda
romi gimnazijos mokinių rėmė 
jų būreliai, kurie kas mėnesį 
surenka ir siunčia po 20 dole
rių. Geliausia sudaryti būrelį 
iš 20 asmenų, kurių kiekvienas 
kas mėnesis aukotų po 1 dolerį.

PASTABA. Veikiantieji bu
leliai jokiu būdu neardytini, 
Kas juose dalyvauja, jokiu pre 
tekstu jie neturėtų iš tų būre
lių trauktis. Praktiką parodė, 
kad pasitraukus kam nors iš bū 
relio dažnu atveju visas būrelis 
Įširsta.

5. Visus pinigus prašoma 
siusti per Vasario 16 gimnazi
jai remti komisiją, kurios iždi
ninko adresas yra šis: Mr. Pra 
nas Šimelaitis, 2471 Allard 
Av., Verdun, Montreal, P. Q.

PASTABA 2. Šie jpatvarky- 
mai liečia tiktai Vasario 16 gim 
nazijos rtikalus. Visas gi tiem 
ties pradžios mokyklas apsiė
mė aprūpinti KLB Šalpos ko
misija, kuriai aukas reikia siųs 
ti šiuo adresu: Mrs. O. Indre 
lienė, 202 St. Clarens Avenue, 
Toronto, Ont. Mokyklų reika 
iu platinamieji ženkleliai per
duoti tai komisijai.

Visi Kanados lietuviai malo
niai prašomi šiuo reikalu susi
rūpinti ir nors ir nedidele au 
ka prisidėti tremtyje pasilikusį 
jaunimą paruošti gyvenimui 
tautai ir tėvynei Lietuvai.

tais Vilniuje užplanuota pasta 
tyti 58 gyvenamuosius namus, 
•padidintos lėšos kapitaliniam 
remontui. Tuo tarpu darbų re- 
zultai rodo, jog gyvenamųjų 
namų statybos ir remonto dar 
bai smarkiai atsilieka nuo pla
ninių užduočių. Dėl miesto 
šeimininkų nerangumo blogai 
yra sprendžiamas butų remon
tas.

Klaipėdos miesto vykdoma
sis komitetas susilpnino reiklu 
mą statybinėms organizaci
joms, dėl ko eilės objektų ati
davimas eksploatacijai yra už
delsiamas, statybos ir remon
to darbų kokybė yra žema, vals 
tybės interesams ir miesto 
ūkiui daromi dideli nuostoliai.

Vietos tarybų vykuomieji 
komitetai turi nemažus galimu 
mus sutvarkyti rajoninius cent 
rus. Tam tikslui yra skiria
mos lėšos iš biudžetų, kurias 
įsisavinti yra pirmoji vykdo
mųjų komitetų pareiga. Tuo 
tarpu dėl nepatenkinamo vado 
vavimo ir reiklumo statybos-re 
monto kontoroms eilėje vietų 
miesto sutvarkymo darbai yra 
apleisti. Štai, Kuršėnų staty
bos-remonto kontora jau ket
virtus metus kaip stato tarybų 
namus ir jokiu būdu negali jų 
užbaigti. Plungėje per pirmą 
jį šių metų ketvirtį turėjo būti 
atlikta statybos - remonto dar 
bų už 190 tūkstančių rublių, o

gai švaistomasi valstybinėmis 
lėšomis, nesilaikoma valstybi
nės ir finansinės drausmės, ga 
minamas brokas, blogai išnau
dojami gamybiniai pajėgumai.

Štai, respublikos odos-ava- 
lynės pramonei buvo duotas už 
davinys per š. m. I ketvirtį su 
mažinti produkcijos savikainą 
3,9 procento. Tačiau _pdos-ava 
lynės pramonės tresto įmonės 
visumoje ne tik nesumažino ga 
minių savikainos, bet dargi pa 
didino ją palyginti su pereitais 
metais 5 procentais. Kas sle
piasi už šių skaičių? Štai, pa
vyzdžiui, Kauno „Inkaro gu
mos - avalynės kombinate ga
minama labai daug broko ir 
menkarūšės produkcijos. Už
miršę apie valstybinę drausmę, 
kombinato vadovai neužtikrina 
asortimentinių užduočių įvyk 
dymo. Pirmajame ketvirtyje 
„Inkaras“ visiškai negamino 
vasarinės avalynės. Neįvykdy 
d. .nas asortimentinių užduo- 
č. į ir gamindamas broką, „In 
karo” kombinatas padaro vals 
1} bei didelius nuostolius.

Dėl menkos produkcijos ko
kybės didelius nuostolius tu- 
r' jo ir kai kurios siuvimo - tri 
1 otažo pramonės tresto įmo
nės. Telšių „Masčio“ trikota
žo fabrike, pavyzdžiui^ I ket
virtyje 34,2 procento visos pa 
gamintos produkcijos buvo 
pervesta į žemesnę rūšį".

BALTŲ FEDERACIJOS KANADOJE LIETUVIŲ SKY 
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NĖJIMO MASSEY HALL SALĖJE TORONTE.

p. ALDONĄ PINKEVIČIOTĘ 
ir

p. VYTAUTĄ KAŽEMĖKĄ, 
sukūrusius šeimos židinį, 

sveikiname ir linkime gražaus gyvenimo.
J. ii- G. Rukšėnai. -.1
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P. PETRĄ BRIKĮ 
ir

P. REGINĄ DĖDINAITĘ,
• sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina 
į ir linki gražios ateities

Torontiškiai draugai Petras Juodvalkis,
Juozas Laugalys ir 
Mečislovas Zubrickas. ,

:’.rB

Ką rašo kiti
APIE PILIETYBĘ.

„Pagrečiui pasireiškiančios 
akcijos pilietybės įsigijimo rei 
kalu, Lietuvos konsulas Čika
goje, P. Daudžvardis, „Margu 
čio“ bendradarbio paklaustas, 
kokia esanti konsulo pažiūra 
pilietybės įsigijimo reikalu, ši
taip atsakė:

„Pagal Lietuvos Konstituci
jos 13 str. ir Lietuvos Piliety
bės Įstatymo 20 str. Lietuvos 
pilietis, įsigijęs svetimą pilie
tybę, netenka Lietuvos piliety 
bės. Asmuo, netekęs Lietuvos

pilietybės, pagal Pilietybės jsta 
tymo 25 str. nustoja teisės Lie 
tuvoje turėti nekilnojamą tur
tą. Jo turimas nekilnojamas 
turtas likviduojamas. Primin- 
tina, kad pilietybės gali netek
ti ir tas Lietuvos pilietis, ku
ris bent dvejus metus išgyvena 
užsienyje be Lietuvos užsienio 
paso“.

Platesni aiškinimai, atrodo, 
nereikalingi. Jų nepateikė ir 
Lietuvos konsulas P. Daudž
vardis. Į įvairias šalis išvyku-

Kadangi „N. L.“ korespon
dento p. L. pranešimas apie bir 
želio m. 14 d. minėjimą kai-ku- 
riais atvejais neatitinka fak
tams, šiuo turime garbės pra
šyti patalpinti mūsų paaiškini
mą :

Minėjime dalyvavo ne 1.500 
klausytojų, kaip p. L. rašė, bet 
apie 3.000. Tai pripažino net 
vietinė anglų spauda. „Globė 
and Mail“ rašė apie 2.500, To
ronto „Daily Star“ žymėjo 3. 
000, Winnipego „Der Nord- 
vvesten“ rašė, jog apsilenkė 
daugiau negu 3.000 lankyto
jų. Kiekvienas lankytojas ga
lėjo įsitikinti, kad vijoje dau
giau kaip 3.000 talpinančioje 
salėje tik viršutiniame range 
buvo kiek tuščių vietų. Kadan 
gi tokia laikraštyje tilpusi ži
nia išeina į visą pasaulį ir ka
dangi mums lietuviams ir kar
tu visiems pabaltiečiams nėra 
visvien ar tokiame minėjime da 
lyvavo 1.500 arba 3.000 žmo
nių, mes jaučiamės priversti ši 
tą žinią atitaisyti.

Žinutės pabaigoje korespon- 

siems mūsų tremtiniams besku 
bant įsigyti vietos pilietybę, te 
reikėtų priminti ir kitą meda
lio pusę. Kiekvienos šalies pi
lietybė savo piliečiams uždeda 
tam tikrų įsipareigojimų. Pilie
čiams tokie įpareigojimai priva 
lomi. Lietuvis, tapęs kurios 
nors kitos valstybės piliečiu, 
tuo pačiu, net ir norėdamas, ne 
visada galės atlikti pareigas sa 
vo kraštui. O tatai turėtų pa
linkusiuose kitapilietybėn kel 
ti susimąstymą, ypač tuose, ku 
rie mano, atėjus metui, grįžti 
Lietuvon“. („Tremtis“ 91 nr.)

Savo laiku veikė potvarkis, 
pagal kurį, Amerikos ir kitų 
šalių lietuviai, sugrįžę į L,ietu 
vą ir panorėję tapti Lietuvos 
piliečiais, nebuvo reikalingi de 
šimties metų, kad įsigytų pilie 
tybę, — jie turėjo teisę įsigyti 
Lietuvos pilietybę nuo pareiš
kimo dienos.

dentas pažymėjo: Dėl rengėjų 
nerūpestingumo mūsų vėliava 
buvo netvarkoje. Nežinia, kur 
ir kame tą netvarką su vėliava 
pastebėjo. Mes, to vakaro ren 
gėjai, ir daugel dalyvių, su ku 
riais mes dėlto kalbėįome, jo
kios netvarkos su vėliava ne
pastebėjome. Lietuviška vėlia 
va yra šilkinė ir tik dviejų me
tų amžiaus ir scenoje atrodė la 
bai gerai.

Kai „T. Ž.“ koresp. šitam mi 
nėjimui aprašyti paskyrė 90 ei 
lučių, „Globe and Mail“ 83 ei
lutes ir vieną fotografiją, „To
ronto Daily Star“ 140 eilučių 
ir dvi fotografijas, galiausiai 
„Der Nordwesten“ 100 eilučių, 
p. L. — 39 eilutes.

Kai svetimieji laikraščiai da
vė ministerio p. Harris ir pir
mininko Lūšio gana plačias kai 
bos santraukas, p .L. pasitenki 
no posakiais: „Atidarymo kai 
bą tarė Baltijos Federacijos pir 
mininkas Lūšis. Po to kalbėjo 
iš eilės visų tautų atstovai. Ga 
le dar kalbėjo Baltų moterų ta 
rybos pirmininkė p. Kase- 
kamp.“

Korespondentas nė vienu žo 
dėlių neprisiminė lietuviškojo 
choro pasirodymo su ypatingai 
gerai parinkta ir tam vakarui 
pritaikyta programa ir labai ge 
ra interpretacija.

Federacijos valdyba iš savo 
pusės nereikalauja jokio pagy
rimo, nes ji gerai žino, tad vi
suomeninis ir politinis darbas 
yra baisiai nedėkingas dalykas. 
Bet ji yra nuomonės, kad šita
me liūdnų įvykių minėjime ne
gali būti jokių diskvalifikacijų.

Kiekvienas tame minėjime 
dalyvavęs asmuo pripažino, 
kad minėjimas praėjo nepapras 
tai tvaarkingai ir įspūdingai, tą 
pripažino ir daugel minėjime 
dalyvavusių kanadiečių — ang 
lų, su kuriais teko kalbėti.

Red. pastaba. Dėdama šį su 
švelnintą Baltų Fe
deracijos paaiškinimą, redak
cija turi pastebėti, kad lietuviš 
kosios spaudos bendradarbių

Kada mūsų tautiečiai pusba 
ūžiu gyveno dar Vokietijoje, 
kur turėjo pernešti visus karo 
baisumus ir pokarinius vargus, 
tai nevienas tada iš mūsų, o 
ypatingai vedusieji žmonės, 
galvodavo ir kalbėdavo, kaip 
via kur nors ramioje ir sauges 
nėję vietoje įsikurti, kur butų 
galima, kad ir sunkiai dirbant, 
ramiau pagyventi.

Daugelio svajonės net su 
kaupu išsipildė, nes šiandien 
esame ne tik sočiai pavelgę ir 
apsirengę, bet dar ir šiek tiek 
sutaupyti galime. Tą parodo 
įsigyti namai, automobiliai ir 
bankų knygutės. Tačiau tuo 
pačiu ’ laiku prasideda ir įvai
rios nelaimės — blogybės, ku
lių padorių ir rimtų žmonių tar 
pe neturėtų būti. _

Mat, atkutęs ir prasigyvenęs 
naujame krašte bernužėlis - 
-viengungis, nesurasdamas sau 
lietuvaitės, ar galų gale, kana
dietės merginos, dažnai brau
nasi į vedusios šeimos gyvni- 
mą ir išvadoje ne tik sukelia 
šeimoje nesantaiką, bet ir su
ardo — sugriauna šeimą, pa
likdamas nekaltus vaikučius 
našlaičiais.

Šių eilučių autoriaus nuomo
ne, ir pavyzdžiai, paimti, iš gy 
venimo parodo, kad už viską 
kalčiausios yra ištekėjusios mo 
terys, kurios dažnai, neturėda 
mos daug darbo ir nuobodžiau
jamos, pradeda vis labjau do
mėtis nevedusių vyrų- vienguri 
gių naujesniais kostiumais, gra 
žesniais kaklaraišiais, jaunes
niais veidais, o ypatingai nau
jų automobilių savininkais, dau 
giau negu jų pačių nuosavais 
šeimyninių vargų ir bėdų, o 
taip pat didesnių gyvenime 
reikalavimų spaudžiamais sa
vais vyrais ir savo šeimomis.

Savaime suprantama, kad jei 
gu padori moteriškė iš karto 
duotų suprasti „aplinkui spar
ną rėžiančiam donžuanui“, kad 
jo visos pastangos yra veltui ir 
susilaikytų kavalierus nuo pa
skatinančio tuščio flirto, tai 
tikrai iš to jokių nelaimių ne
būtų. Juk moterų per prievar 
tą niekas neima ir nevagia.

Nesinorėtų apie tokius daly
kus visai rašyti, tuo labjau, kad 
tas mūsų dabartiniu laiku vi
sais atžvilgiais neblogai, o gal 
būt, net visai gerai stovinčiai 
kolonijai garbės nesudaro, ta
čiau šios blogybės pas mus jau 
per dažnai kartojasi, tai reikia 
bent atsargiai, pavardžių nemi 
nint, tai iškelti viešumom.

Štai visai neseniai vienos sa
vaitės bėgyje net du tokius at 
sitikimus turėjome mūsų kolo
nijoje.

Viena mūsų kolonijos tautie 
tė, daugumai iš mūsų žinoma, 
kaipo perdėtai didelio įsivaizda 
vimo apie savo grožį, esmėje 
tuščia, jau ne kartą dėl nemo
kėjimo savęs ir savo jausmų su 
valdyti viešai apsiskandalinu- 
si, nutarė „nusikratyti vedybi 
niu jungu“ ir paėmusi „separa 
tion“ ir vyresniąją dukrelę, o 
palikusi antrąją mažametę, ypa 
tingai motinos reikalingą dūk 
relę ir su sužeista širdžia savo 
vyrą, išvyko laimės jieškoti į

ŠALINTINA BLOGYBĖ.
netoliese esančią kaimyninę lie 
tuvių koloniją, kuri pasižymi 
savo jaunų viengungių ir ge
rai kasyklose uždirbančių vy
rų gausumu. Pažymėtina, kad 
viršpaminėtos neprotingos žmo 
nos vyras yra žinomas kaipo 
rimtas, geras ir labai savo šei
mą mylįs žmogus, kuris nei gir 
tuokliauja, nei lošia kortomis 
ir dar pataikaudamas žmonai 
šį pavasarį nusipirko automobi 
lį. Kaip iš viso tokią beširdę 
vėjavaikę moterį galima pava
dinti ir kaip gali atsiliepti apie 
tokią motiną užaugę jos vai
kai?!

Keistas sutapimas, kad tą 
pačią dieną vienas mūsų kolo
nijos ramus, gero būdo ir visai 
nekaltai atrodantis bernužėlis 
susikrovė visą turtą į naują sa 
vo automobilį ir dar prisidėjo 
priedą — vieno tautiečio žmo
ną, išvyko nežinoma kryptimi, 
palikdamas nusiminusį, suar
dytu gyvenimu dar vieną vyrą 
ir mažametę našlaitę dukrelę. 
Kažkas panašu į amerikonišką 
„elopement'ą“?! 1 Kuo gi tas 
viskas baigsis? Ogi naujoji, 
karštoji meilė greitai perdegs 
ir moteris bus nusviesta į šalį, 
ir, turbūt, turės grįžti pas sa
vo seną vyrą, jei tas tik pri
ims. . .

Nereiktų mums sekti ištvir
kusių filmų artistų ar milionie- 
rių pavyzdžiais, ypatingai mū 
su padėtyje — svetimšaaliams, 
žmonėms be Tėvynės su neaiš 
kia padėtimi — miglotu ryto
jumi. Jeigu pas ką vedybinė 
meilė ir išgaruoja ar sumažėja, 
tai šeima turėtų pasilikti išlai
kyta dėl vaikučių, kad neišaug 
tų be tėvų gangsteriais ar gat
vės merginomis ir todėl, kad 
padoriam žmogui ir dar katali
kui, tai visoki „separation“ ar 
„divorsai“ yra nepakeliui ir ne’ 
priimtini.

Kiekvienoje šeimoje gali pa 
sitaikyti „dūmų” ir laikinų ne 
santaiką, tačiau tai išnyksta, 
susitaikoma ir vėl gyvenama, 
jei abi pusės turi bent kiek svei 
ko proto ir gerų norų. Tačiau 
dažniausiai šeima yra išardo
ma trečiojo asmens — įsibro
vėlio. Visa tai prisimindami 
šeimos galvos — vyrai, turėtų 
savo žmoneles, ypatingai tas, 
kurios pradeda perdaug nuobo 
džiauti ir reikšti esamu vedybi 
niu gyvenimu nepasitenkinimą, 
o taip pat statyti savo vyrui 
perdidelius reikalavimus, lai
kyti daugiau užimtas ar tai dar 
bu ar tai jaunąją kartą — prie 
auglį didinant, o visuomet rei
kia prisiminti seną rytiečių po 
saki, kad moteris gali nepavo
jingai draugauti tik su savo tė 
vu ar broliu. . .

Neaišku, kiek „N. L.” Redak 
torius šį straipsnelį apkarpys 
ir ką pridės, tačiau baigdamas, 
šių eilučių autorius pradėjo 
rimtai galvoti, kaip tas neeili
nis, vienas mūsų kolonijos tau
tietis, kad jaunų merginų trū
kumo klausimas yra tikrai svar 
bus, o gal net ir svarbesnis už 
šeštadienio lietuviškos mo
kyklos steigimo klausimą pas 
mus.

Nukentėjusių draugas.

KETVIRTADALIS MILIONO NEO-KANADEČIŲ BAL 
SUOJA PIRMĄ KARTĄ

Daugiau kaip ketvirtadalis 
miliono neo-kanadiečių turės 
balsavimo teisę pirmą kartą fe 
deraliniuose rinkimuose rug
pjūčio 10 d.

Kiekvienas Kanados pilietis, 
vyras ar moteris, kuris pasie
kė savo 21 metų amžių, turi 
balsavimo teisę. Jei jūs esate 
neo-kanadietis, kuris jau ga
vo pilietybę, jūsų pavardė tu
rėtų būti balsuotojų sąraše.

Balsuotojų sąrašą sudaro 
skaičiuotojai, kurie savo darbą 
pradėjo birželio mėn. 22 d. ap
lankydami kiekvieną -gyvena
mą vietą Kanadoje. Šie sąra
šai būna iškabinti prie telefo
no stulpų, medžių, pastatų ar
ba kitose patogiose vietose, 
kur piliečiai juos gali patikrin-

pagalbos spaudai darbas yra 
sunkus ir nemažiau nedėkin
gas, negu čia minimas politi
kų ir visuomeninikų. Galimas 
dalykas, kad aptrumpinimai pa 
daromi redakcijos. Tačiau čia 
tikrai nėra jokios blogos valios. 
Visi mes norime, kad viskas bū 
tų geriausiai.

ti ar jų pavardės yra šiuose są 
rašuose.

Jei jūs turite teisę balsuoti 
ir jūsų pavardė nėra sąraše, 
tai yra turbūt todėl, kad nie
kas nebuvo namuose, kai skai 
čiuotojas aplankė jūsų namą, 
arba galėjo būti ir tam tikras 
neapsižiūrėjimas. Jūs galite ir 
turėtumėte paduoti savo pa
vardę sąrašam

Kiekvienuose rinkimuose tu 
rimą valdininką, kuris yra be- 
partyvis. Jo pavardė ir adre
sas yra balsuotojų sąreše, ku
ns iškabintas jūsų kaimynystė 
je, Susisiekite su juo ir jis pa
darys, kad jūsų pavardė būtų 
įtraukta į balsuotojų sąrašą. 
Arba jūs galite susisiekti su 
kiekivenu oficialiu kandidatu 
jūsų apylinkėje arba nuvykti į 
kandiadto komiteto būstinę ir 
šios būstinės žmonės jums mie 
lai padės atlikti reikalingus žy 
gius patekti sąrašam Šis reika 
las nesunkus, jis jums absoliu
tiškai nieko nekainuoja ir jis 
yra verta jūsų pastangų, nes 
jus galite balsuoti, kaip jums 
patinka, laisvuose rinkimuose.

(CS).
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Nuo pat pirmos dienos, kai 
naujas Sovietų diktatorius pa
veldėjo Stalino sostą, visas pa
saulis klausia: „Koks žmogus 
yra Malenkov?“.

Į šį klausimą aš galiu atsa
kyti iš savo paties patyrimo, 
nes ištisus 18 metų ėjau parei 
gas Užsienio departamente.

Aš žinau, kad
Georgij M. Malinkov yra 

marksizmo fanatikas.
Aš žinau, kad Malenkovo kal
bos apie taiką yra nenuošir
džios. Būdamas užsispyrusio 
būdo, jis darys visa, kad So
vietų vyriausias planas pasau
liui užkariauti būtų tęsiamas.

Mes, kurie pažįstame Malen 
kovą, kaip Stalino ištikimą sek 
retorių, nenustebome, kai šių 
metų pradžioje jis užgrobė vai 
džią į savo mėsingas rankas. 
Šiam darbui jis buvo ruošia
mas per visą gyvenimą. Jis iš
moko įvairių manevravimo bū
dų. Malenkovas buvo Stalino 
žvaigždė.

Malenkovas išmoko, kaip pa 
naudoti taktinius ėjimus — vii 
kinimą bei pasitraukimą, jėgą 
bei žiaurumą. Bet jis niekad 
neišleis iš akių vyriausio So
vietų Sąjungos uždavinio, ku
ris privestų pasaulį prie komu
nizmo viešpatavimo.

Savo mankštą jis pradėjo 
1920 metais, kai ėjo žiauri ko
va su baltagvardiečiais. Būda
mas dar jaunuoliu, jis tapo vie 
no dalinio politiniu komisaru, 
ir pasižymėjo žiaurumu, naiki
nant komunizmo priešus. Jis 
be pasigailėjimo žudė buvusius 
tarnautojus, dvarininkus, dva
siškius ir kitokius buržujus.

Jo uolumas atkreipė į save 
Molotovo ir Stalino akis. Ma
lenkovas buvo iškviestas į 
Maskvą ir apdovanotas moks 
lo .laipsniu Technologijos Ins
titute, kuris buvo skirtas privi 
legiruotiems komunistams.

Vėliau Stalinas paskyrė Ma- 
lenkovą į partijos aparatą. Ke- 
leriems metams praėjus, jis ta 
po Stalino asmeninio sekreto
riaus pavaduotoju, ir netrukus 
užėmė jo vietą. 1930 metais 
jis buvo paskirtas partijos per 
sonalo viršininku ir pasidarė 
Orgbiuro nariu.

Ma’cnkovas turėio tai, ko
Stalinas buvo reikalingas: 

fanatizmą, praktiką, paklusnu
mą, nepaprastą atmintį ir suge 
bėjimą dirbti ilgas valandas.

Antrojo pasaulinio karo me
tu Malenkovas buvo smege
nys Sovietų oro laivyno ir ar
tilerijos produkcijai organizuo 
ti.

Malenkovas yra įsitikinęs, 
kad Marksas yra padaręs dide-

lę klaidą, ir kad Stalinas ją yra 
ištaisęs ir tuo būdu išgeioejęs 
komunizmo pasaulinę revoliu
ciją. Pagal Marksą darbinin
kai, vykstant industrializaci
jai vakarų pasaulyje, taps tiek 
nuskurę, kad Anglijoje, Pran
cūzų joe, Vokietijoje turės 
įvykti spontaniška proletaria
to revoliucija. Vėliau ta revo
liucija turės persimesti iš Va
karų į Rytus.

Tatai neįvyko. Vakarų tau
tos, atsiradus masinei gamy
bai, smarkiai pakėlė savo gy
venimo lygį. Todėl
Stalinas nutarė, kad revoliuci
ja turi eiti iš Rytų į Vakarus.

Būdamas dar jaunas, aš įsto 
jau į Užsienių ministeriją. Ei
damas tarnautojo pareigas, aš 
privalėjau atsiminti keturis 
dėsnius, kuriuos Malenkovas 
taip pat yra išmokęs ir jų ne 
atsisakys:

1. Sovietų Sąjunga yra pag 
rindas ir aruodas pasaulio re
voliucijai.

2. Revoliucija iš Sovietų Są 
jungos persimes į kolonialinius 
ir kitus atsilikusius kraštus, pa 
galiau ir į Vakarų tautas.

3. Ji plėsis tuo būdu, kad 
kapitalistinio pasaulio šalys vie 
na po kitos bus prijungiamos.

4. Karo ar taikos metu viso 
kios priemonės — prievarta 
bei apgaule — yra pateisina
mos komunizmo dominacijai 
atsiekti.

Kai 19:T9 metais buvo pasi
rašytas Hitlerio-Stalino pak
tas, visi Sovietų valdžios tar
nautojai žinojo, kad Europoje 
įvyks karas. Tuo metu aš bu-

KAS YRA GEORGU MALENKOV?
IGOR BOGOLEPOV.

(Iš žurnalo „See“, 1953
vau Sovietų ia_ijo tinklo už
sieniams viršininkus.

Viena Europos g u .ilgiausių 
stočių buvo Turi, E_. joje. So 
vietų Sąjungai užėmus Balti
jos kraštus — Estiją, Latviją 
ir Lietuvą — aš nuvykau į Tu 
ri tą stotį patikrinti.

Man buvo
įsakyta pasilikti Estijoje ir 
padėti deportuoti baltiečius

ir išvežti jų turtą į Sovietų 
Rusiją. Tuo būdu aš buvau pri 
verstas pasidaryti dalimi So
vietų administracijos, kuri nai 
kino visas žymes estų kultū
ros ir jų tautos.

Aš sekiau visas smulkmenes 
komunistų priemonių, kurio
mis buvo vykdomas užgrobi
mas. Pirmiausia buvo likviduo 
ti visi anti-komunistai vadai, 
uždarytos bažnyčios ir suko- 
munistintos mokyklos.

Vėliau aš buvau liudininku 
pirmosios deportacijos. Ji pra 
sidėjo 1941 metais birželio mė
nesį, ir tai buvo vienas iš šlykš 
čiausių genocido pavyzdžių. 
Estų namai buvo užpulti, vy
rai, moterys ir vaikai gabena
mi į geležinkelio stotis, talpi
nami į prekių vagonus, kurių 
maršrutas — Sovietų, priver
čiamojo darbo stovyklos. Tė
vai buvo atskirti nuo žmonų ir 
vaikų. Sunku buvo žiūrėti į 
tuos kankinimus.

Aš nutariau
pamėginti palengvinti tų 

baltiečių aukų likimą,
ir išvykau į Maskvą. Čia ma
no draugai išrūpino pasimaty
mą su Malenkovu.

Sargai mane įvedė į didžiulį 
kambarį, kuriame Malenkovas 
sėdėjo už savo stalo. Greta bu 
vo jo telefonas su speciale cent 
rine, junigančia visus Sovietų 
Sąjungos kampus.
rttmt* tmrttt'tttrtrt* ĮirTT'ttrt, titmmtr 

Jauna CBC radijo aktorė 
Peggi Loder.

Vasaros atostogų metu nesileisk! 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 
ranka 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 nėra 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.

m. Rugsėjo mėn.).

Aš atsisėdau priešais ir, žiū 
rėdamas į riebų, atbukusį vei
dą, pradėjau.

— Drauge Malenkov, aš tik 
atvykau iš Estijos. Mūsų po
litika atstumia pabaltiečius, 
kurie mums gali būti naudingi 
kovai prieš Hitlerio Vokietiją. 
Baltiečiai nekenčia vokiečių. 
Šitą neapykantą mes galime iš 
naudoti mūsų pačių reika
lams.

— Kuriuo būdu? — suurz
gė Malenkovas.

Aš nurodžiau, kad jfstai ir 
kiti pabaltiečiai būtų mūsų są 
jungininkai, jei partija elgtųsi 
su jais švelniau. Malenkovo 
veidas paraudo iš pykčio. Štai 
ga jis savo sunkiu kumščiu 
trenkė į talą.

— Kaip tamsta drįsti! — rė 
kė jis. — Kaip tamsta drįsti sa 
kyti tokius dalykus čia, part, 
centralnio komiteto būstinėje? 
Jokių estų ten nėra — ten yra 
estų kapitalistai iš vienos pu
sės ir estų darbininkai iš ki
tos 1

Toliau jis tęsė išdidžiai:
— Tautos yra niekis; tik 

proletariatas galima imti dė- 
mesin. Visi kapitalistai turi bū 
ti pašalinti. Bendruomenėje be 
klasių visi bus komunistais.

Estijoje, kaip ir visur kitur, 
mes pašalinsime visas tautines 

žymes.
Malenkovas dar vis rėkė ant 

manęs, kai suskambėjo telefo
nas. Mano laimei, skambino 
Stalinas. Malenkovas pradėjo 
kalbėti švelniu balsu, ir pamo
jo man išeiti.

Išėjęs, nuskubėjau į stotį, 
o iš ten į Estiją.

Karo metu pabėgau į Vaka
rus. Čia aš įsitikinau, kaip yra 
sunku laisvojo pasaulio žmo
gui suprasti komunistų vadų 
siekius ir prigimtį. Mes, kurie 

pažįstame Malenkova, esame 
apimti baimės ir nusiminimo, 
kad didžiųjų demokratijų va
dai dar vis tiki, jog jis gal dar 
atsisakys nuo pasaulinės revo 
liucijos ir gyvens taikoje su 
savo kaimynais.

Man berašant, Malenkovas 
kalba apie taiką. Pro geležinę 
uždangą jis rodo didelį arklį— 
Komunizmo taikos arklį, kuris 
yra daug didesnis ir daug pa
vojingesnis nekaip Trojos ark 
lys. Jis skelbia, kad visi skir
tumai tarp Rusijos ir Vakarų 
gali būti išspręsti taikiu būdu. 
Jis siūlo konferencijas, daro 
nuolaidas.

Kodėl Malenkovas kalba 
apie taiką.

„Taikos" sąvoka Vakarų pa 
šauliui reiškia draugišką tautų 
bendradarbiavimą. „Taikos" 
sąvoka Malenkovui reiškia už- 
slopinimą ir pašalinimą bet ku 
rios opozicijos komunizmui. 
Malenkovo pažiūra į visokios 
rūšies taikos sutartis yra ko
munistinė. Jis gerai atsimena, 
ką Leninas pasakė 1917 m. tai 
kos derybų metu su vokiečiais: 
„Ši taikos sutartis yra mažas 
manevras". Leninas taip pat 
pasakė: „Visos nuolaidos, ku
rias mes darome pasaulinei 
buržuazijai, yra karo tęsimas 
kitojė formoje“.

Pats Malenkovas 1947 m. 
skelbė: „Sovietų Sąjungos už
sienių politika yra nukreikta 
imperialistiniams kraštams už 
minuoti ir išsprogdinti“.

Malenkovas plepa apie tai
ką, norėdamas turėti laiko su

šluos keturis girdime 
per CBC.

cementuoti politines jėgas ir 
vadus, kurie su juo užėmė Sta 
lino vietą. Pasauliniam įtempi 
mui sumažėjus, bus proga su
rasti daugiau rėmėjų ir atsi
kratyti priešų.

Komunistų vadai taip pat no 
ri turėti laiko baigti mobiliza
vimą karo pramonės. Jų tiks
las yra jėga, imama iš Rusijos 
ir jos satelitų, kuri turėtų bū 
ti didesnė negu Vakarų Euro 
pos ir Amerikos. Pagal dabar
tinius apskaičiavimus tas tiks 
las bus atsiektas 1960 metais.

Malenkovas turi turėti lai
ko konsoliduoti paskutinio de 
šimtmečio laimėjimus. Rusi
jos dominuojamų kraštų suko- 
munistinimas tęsiamas be at
vangos.

Tas, kas pradėta Baltijos 
kraštuose 1940 m., eina prie 

galo Lenkijoje,
kituose Rytų Europos kraštuo 
• *. Vokietijoje, Austrijoje ir 
Kinijoje.

Ypatingai komunistai nori 
užbaigti Kinijos organizavimą.

Po mėginimų Korėjoje Ma- 
lenkovovas žino, kad Vakarų 
Europos ir Amerikos žmonės 
dar nėra atsigavę nuo paskuti
nio karo. Šiuo metu jis nori 
palenkti Vakarus prie kompro 
misų, kurie privestų laisvą pa 
šaulį prie katastrofos.

Ypatingai Malenkovas 
stengsis siekti, kad Vakarai su 
lėtintų ginklavimo pastangas, 
jis mėgins sukiršinti Vakarų 
sąjungininkus. Europoje jis 
darys žygių pakirsti NATO. 
Pietų Amerikoje stengsis pra
vesti komunistų infiltracijos 
programą.

Ginklas komunizmui 
nugalėti.

Vakarų tautos turi galingą 
ginklą prieš komunizmą ir jo 
apgaulingą „taikos“ propagan
dą. Tas ginklas gali užkirsti 
kelią komunizmui, sutraukyti 
pančius, kuriais apkaltos jo 
aukos, ir išvengti didesnio ka 
ro.

Tas ginklas yra rusų ir kitų 
pavergtų troškimas išsilaisvin 
ei iš komunizmo.

Malenkovas labjausia bijo 
laisvojo pasaulio, kuris gali pra 
dėti skatinimo žygius išsilais
vinti 800 miliony žmonių iš 
raudonųjų priespaudos. Jis ži 
no, kad laisvasis pasaulis gali 
sukelti viltį ir ryžtingumą 
Kremliaus vergų tarpe.

Neseniai prezidentas Eisen- 
howeris pasakė: „Niekuomet 
mes nesutiksime, kad bet kuri 
tauta būtų pavergta dėl taria
mos naudos, kurią mes galėtu
me turėti iš to”. Šis Eisenho-

Nukelta į 9 psl.

ATOSTOGAUJANT...
Man gana įdomu buvo suži

noti, kad Enciklopediją renka 
du poetai — Bernardas Braz 
džionis ir Petras Pilka.

Pasirodo, jie Bostone baigė 
linotipininkų kursus ir dabar 
renka Enciklopediją. Trečias 
linotipininkas yra senas prity
ręs „Spindulio“, iš Kauno, spe 
cialistas (gaila, pamečiau jo pa 
varde, rodos, p. Steponavičius).

— O spaudžiamąsias maši
nas kas ridens ?—klausiu, žiū
rėdamas į dvi spaudžiamąsias.

— Aš' pats, — atsako p. Ka 
počius.

— Kaip matau, jūsų spaus
tuvė turi viską, kas reikia L. 
Enciklopedijai spausdinti, — 
įsitikinęs sakau.

— Taip. Viskas yra. Ir dar 
bas jau eina vsu tempu, — at
sako p. Kapočius.

Pats matau, kaip Enciklope
dija rankama. Mums rodomos 
korektūros, rodomos iš Lietu
voje išleistos Enciklopedijos 
puslapiai.

— Matai,* Tamsta, kas iš 
anos Enciklopedijos lieka? — 
rodydamas man sako p. Kapo
čius.

Matau žiauriai išbraukytus 
lapus, su prierašais, jspraudo- 
mis, pataisomis.

— Bus tikrai visai nauja En 
ciklopedija! — choru sako ir 
p. Kapočuis ir p. Santvaras.

P. Kapočius mums rodo En 
ciklopedijai paruoštą virše
liams medžiagą, popierių, ku
riame Enciklopedija bus spaus
dinama, dailininko grafiko 
Steponavičiaus paruoštą

kią rašybą vartojate? — klau
siu.
— Patys tuo tarpu imame at 

sakomybę ir naudojame pu
siau jablonskinę ir pusiau Kal
bos Vadovo rašybą, nes senoji, 
kaip be galvotume, jau yra per 
senusi, — sako p. Santvaras. 
Ir su tuo negalima nesutikti.

(Skliaustuose man niežti pa
sakyti, kad kaip besistengtų 
jablonskinės šalininkai, jau jos 
neišlaikys, nes daugeliu atvejų 
ji yra persenusi ligi absurdo ir 
net žaloja mūsų kalbos taisyk
lingumą).

Apsidairę redakcijoje, kol 
vyr. red. prof. V. Biržiška pasi 
rodys, einame žiūrėti L. Enci
klopedijos spaustuvės ir admi
nistracijos, kurios yra tame pa 
čiame 366 W. Brodway name, 
bet įėjimas iš kitos gatvės.

Leidėją Juozą Kapočių ran
dame su visa šeima besidarbuo 
jančius. Kontora — nedidelė, 
bet labai skoningai ir jaukiai 
įrengta, pagal dailininko Vik
toro Andriušio projektą. Čia 
viskas yra, kas būtina. Net ir 
knygų platinimui. J. Kapočiui 
talkina dukrelė, mano mokinė 
iš Augustdorfo gimnazijos, ku
ri gražiai išmokusi angliškai ir 
laisvai tėveliui sekretoriauja. 
P. Kapočiuvienė dirba spaustu 
vėje ir administracijoje, kur 
tiktai reikia.

Leidėjai mums parodo visą 
spaustuvę. Ji užima tas pačias 
patalpas, kurias turėjo išsikė
lęs į Brooklyną „Darbininkas“. 
Ir linotipas tas pat, tiktai teko 
apsirūpinti naujais rašmenimis

3.
Lietuvių Enciklopedija — 

tai didelis dalykas. Aš pp. Au 
dickams esu nepaprastai dėkin 
gas, kad jie mane atvežė į Bos 
toną, kur galėjau pamatyti, 
kaip kuriasi Lietuvių Enciklo
pedija ir pats, kaip tas nepasiti 
kįs Tamošius, galėjau įsitikin
ti, kaip rimtai ji dirba.

L. E-jos redakcijoje terado
me vien sekretorių p. Santva
rą. Jis mums parodė redakci
ją ir paaiškino, kad Vyr. redak 
torius prof. Vaclovas Biržiška 
paprastai dirba namie, bet kas 
dien apie 1—2 valandą vis atei 
na redakcijon. Redakcijos na
riai — p. Girnius taip pat 
dirba namie, o ponas 
Čepėnas daugiau dirba redak
cijoje, bet jis yra išvykęs galu 
tinai susitvarkyti ir persikelti 
į Bostoną.

— Redakcija jau visai susi
tvarkiusi, tiktai vienas trūku
mas mums yra opus — negali
me susikalbėti su kalbininku. 
Jau bandėme ir su prof. Joni
ku ir su prof. Skardžium, — ir 
kol kas neturime nė vieno, nors 
jau abu pasižadėję atvykti dirb 
ti, —sako sekretorius St. Sant 
varas.

Suminima visokių spėlioji
mų, kodėl jie neatvyksta, bet, 
atrodo, kad vienas jų yra rim- 
čiausis: viena, ir vienas ir ki
tas jau pakenčiamai yra įsikū
rę ir apsitvarkę, ir, antras, — 
trūksta pasitikėjimo. Kai į vie 
ną krūvą suvedi abu argumen 
tus, tai ir gauni — kalbininko 
nėra. O jis labai reikalingas.

— Tai kaipgi veržiatės, ko

nuo mirties išsigelbėta. . . Vi
sa virtinė refleksų, kaip per 
miglas, bet ryškiais vaizdais 
reflektavo smegens, kai mes, 
netikėtai susitikę, dalinomės 
pirmaisiais įspūdžiais.

Kas gi Bostone dabar nežino 
pp. Aridriušių vaišingumo ir 
nuoširdumo? Žinoma, tuojau 
visi buvome pakviesti pas pp. 
Andriušius pietų. Tuo tarpu 
pasirodė ir vyr. red. prof. V. 
Biržiška.

— Kaip puikiai, profeso
riau, atrodai, — beveik nejučia 
pastebėjau, pamatęs profeso
rių.

— Tai, kaip manai, panie,— 
mes gi Enciklopedijos redakto
riai!. . . — tik ką neįsižeidęs 
atsikirto profesorius.

— Man malonu jus pasvei
kinti,— sakau, — nes užsimoji 
mas tikrai didelis, ir darbas, 
kaip matau, labai rimtai dirba
mas.

— Kitaip ir būti negali! Čia 
gi ne juokų darbas. Pasiruoš
ta visu rimtumu ir darbas turi 
būti dirbamas visu galimu rim
tumu. Ir jis bus rimtas, — pa
brėžia Vyriausias Redaktorius 
prof. Vaclovas Biržiška.

Profesorius dar priduria:
— Darbą esame pasisikrstę, 

kiek galima racionaliau, ir jis 
eina labai sparčiai.

— Labai gražu. Kad tiktai 
visuomenė nebūtų nejautri 
šiam dideliam reikalui, — sa
kau.

— Kol kas, atrodo, kad vis
kas eina gerai, ir tikimės, kad 
Enciklopedija išeis visai gera, 
daug geresnė, negu pirmoji, 
leistoji Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Rugsėjo pradžioje tiki 
mės patiekti prenumerato

ir visokiais ženklais, kurių En
ciklopedija būtina.

Enciklopedijos emblemą ir sa
ko :

— Lietuvių Enciklopedija 
bus daug geriau paruošta, to
buliau ir gražiau išleista kaip 
kad buvo Lietuvoje. Padaryta 
viskas, kad ji būtų galimai to
bula ir pritaikyta naudotis vi
siems lietuviams.

— Štai gi p. Andriušis pra
eina, — sušuko p. Santvaras. 
Tuojau jis ir užsuka į vidų.

— Na, iš kur gi čia dabar? 
— nustebęs jis klausia.

— Kaip matai. Pp. Audic
kai mane čia atsivežė. . . Tik
rai netikėtas po 1948 metų pir 
masis susitikimas, — glėbes
čiuojamės su bendro, likimo 
draugu.

O mintyse skrieja vaizdai: 
Tuščias Kaunas. Išsprogdinta 
radijo stotis. Pėsčia einame iš 
Kulautuvos panemuniais, ku
riuose besitraukią vokiečiai dės 
to šaudmenis, jau šiapus Ne
muno. Virtinės vežimais va
žiuojančių kaimo žmonių, vo
kiečių išvarytų, su galvijais. 
Karvių bliovimas, verksmas 
vaikų ir jų motinų. . . O pa- 
dairoje — nepaliaujamas pat
rankų griaudimas ir, sutemus, 
nuolatinis žibčiojimas. . . Ir 
taip nerami paskutinė 1944 m. 
liepos 28—29 d. naktis Kau
ne. . . Kaip per sapną su pa
gaugais dingteli:

— Jūs turite tuojau išva
žiuoti, greičiau bėgti, nes tuo
jau bus susprogdinta Telefonų 
stotis, — paskambino kažkoks 
vokietis vidunaktį. . . ■— O mes 
gyvenome visai arti tos sto
ties. . . Paskui bastymasis per 
Vokietiją, apkasų kasimai, bom 
bardavimai, kurių metu visko 
netekta, bet „kaip per plauką“ 

riams pirmąjį tomą.
Ta tema besikalbėdami vyks 

tame ir pas pp. Andriušius, ku 
rių butas čia pat. Maloni pa
žintis ar, gal, tiksliau -— atnau 
jinimas iš Kauno, nes p. And- 
riušienė yra dirbusį N. Lietu
vos ministerių kabinete, kur 
tekdavo susitikti.

Kas nesisvečiavo pas pp. An 
driušius, tiktai tie nežino, ko
kie jie vaišingi. O p. Viktoras 
Andriušis kulinarijos specialia 
tas, — niekas taip gražiai, me 
niškai, nemoka paruošti stalo, 
kaip jis.

Taigi, turėjome pietus, ko
kių, nors Amerika ir turtinga, 
bet labai ir labai tenka pajieš- 
koti pas geriausias šeiminin
kes. Galėjome tiktai gražiai 
pasidžiaugti ir kelti jaunosios 
poros sveikatą ir laimę.

Beje, ir pas pp. Andriušius 
viešėdami, mes negalėjome už 
miršti Enciklopedijos ir, ką 
kalbėję, ką belietę, vis grįžda
vome prie tos pačios Enciklo
pedijos. Ir malonu buvo, kad 
mielas profesorius energingas, 
judrus, „žemaitiškai užsispy
ręs“ tesėti pasiimtą darbą.

Visą pavakarį p. Andriušis 
paskyrė savo darbų, dailės dar 
bų, parodymui. Apie tai sekan 
tį kartą.

Pp. Andriušius tikimės dar 
pamatyti Montrealy, nes jie 
atostogų metu žada čia atsilan
kyti.

Kai visi" skirstėmės, buvo 
miela p. Andriušienei dėkoti už 
malonias vaišes. Eg, niekas 
taip gerai nepatarnauja ge
riems žmonių santykiams, kaip 
atvira širdis ir nuoširdumas, ką 
mes viešėdami pas juos patyrė 
ine, d. b,
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Iš visur ir apie viską
S Buffalo, N. Y., advokatas 
Edward Michael minėjo 101 
mef-ų savo amžiaus sukaktį. 
Tai gal seniausias advokatas 
Jungtinėse Valstijose.
B 28 metų kaimietė iš Wichi
ta Falls, Tex., paskelbė laikraš 
ty, kad ji parduoda savo vieną 
akį už 10.000 dol. Į jos skelbi
mą atsiliepė buvęs statybinin
kas Frank Benbow. Jo dakta
ras pataręs nupirkti kaimietės 
akį. Jis ją įstatysiąs buvusiam 
kontraktoriui, netekusiam kai
rės akies 1929 m.Moteris, par 
duodanti akį, sako, kad jai rei 
kalingi pinigai išbristi iš ūki
nių sunkumų.

B Gegužės 27 d. yra Kanados 
penkių seserų Dionne gimta
dienis. Bet gegužės 27-toji der 
linga ir Brazilijoj. Čia 1951 m. 
gegužės 27 d. Ituiutaboje, Mi
nas Geraes valstybėje, Nedi- 
me Derze Jorge, 28 metų, pa
gimdė 4 mergytes, kurios kiek 
viena svėrė po 2 kg 600 gr. 
Ketvirtuko motina su savo vy 
ru Anisio Demetrio Jorge jau 
turėjo du vaikus. Šios staiga 
padidėjusios šeimos tėvas ver
čiasi ryžių prekyba. Visos ke
turios Jorgių naujagimės gavo 
Marijos vardą: Maria de Aba 
dia, Maria da Gloria, Maria 
das Gracas ir Maria de Fatima. 
HI Neseniai įsikūrė aklųjų vie
nuolių kongregacija, taip va
dinamos „Aklosios šv. Pau
liaus Seserys“, kurios, jau tu
ri 25 aklas vienuoles.
S JA Valstybėse yra iš viso 
193 vyskupai, kurių 4 kardino
lai ir 26 arkivyskupai. Kunigų 
skaičius siekia 45.000, tarp jų 
16 tūkstančių vienuolių. Ame 
tikos katalikai išlaiko 71 dio- 
cezinę kunigų seminariją, 240 
augštųjų mokyklų, 9000 para
pinių pradžios mokyklų, 156 
vaikų darželius, 782 ligonines 
ir 119 specialių klinikų.
B Prof. Juozas Žilevičius, Lie
tuvių Enciklopedijos muzikos 
skyriaus redaktorius, jau bai
gė rengti medžiagą pirmajam 
tomui. Menininkams ir muzi
kos ir dainos srities darbuoto
jams jis yra asmeniškai išsiun 

ūnėjęs klausimus, į kuriuos jie 
pakviesti atsakyti, suteikiant 
apie save redaktoriui reikalin
gas žinias.
B JAV Kolumbo Vyčiams fi
nansuojant, į mikrofilmus per 
vedami Vatikano bibliotekoje 
esą neįvertinamai brangūs 
rankraščiai, dokumentai ir kny 
gos. Manoma nufilmuoti 10 
milionų objektų. Vienas fil
mas bus padėtas Amerikoje į 
saugią nuo atominės bombos 
slėptuvę, o kitu naudosis moks 
lininkai ir tyrinėtojai. Abu fil
mai bus St. Louis universiteto 
žinioje.
S Žurnalo „Studium“ nume
ris yra paskirtas kaikurių ana
pus geležinės uždangos esan
čių kraštų gyvenimo studi
joms. Šalia lenko Meištovi- 
čiaus, vengro Peter ir rumuno 
Carnatu straipsnių, leidinyje 
yra išspausdinta Stasio Lozo
raičio Jr., studija apie deporta
cijų techniką Lietuvoje.
S Agentūra „Kipa“ skelbia ne 
seniai į Austriją atbėgusio ru
so inžnieriaus pareiškimą. Jo 
suteiktomis žiniomis Joachim- 
tal uranijaus kasyklose šiuo 
metu dirba 150 pasaulinių ir 
apie 1 OCT vienuolių kunigų. 
Dauguma jų yra nuo 25 ik 30 
metų amžiaus ir ten atgabenti 
iš įvairių Čekoslovakijos kon
centracijos stovyklų.
a William Pomeroy yra buvęs 
amerikietis karys, kuris drau
ge su žmona buvo areštuotas 
Filipinuose ir už dalyvavimą 
komunistų sukilime nubaustas 
iki gyvos galvos kalėjimu. Ne 
seniai jis ir jo žmona perskai
tė socialines popiežių encikli
kas ir liko nustebintas jų turi
nio kilnumu. Jis stebėjos, ko
dėl komuinizmas ir Bažnyčia 
negalėtų bendradarbiauti sočia 
linėje srityje.
K Vatikanas ką tik išleido nau 
ją 13 pašto ženklų seriją, pava 
dintą „Šv. Petro Bazilika ir 
jos statytojai“, kuri pavaiz
duoja beveik 2.000 metų bazi
likos istoriją.
S Šv. Genovevos bažnyčioje 

per kun. F. Jokubausko mišias 
visas giesmes giedojo „Daina
vos“ choras. Jų klausėsi Rio 
de Janeiro lietuviai ir daug 
vietinių. Dainavietis Albertas 
Šiukšta iš Europos atvykęs 
prieš penkerius metus, tvarko
si dokumentus ir po kokio mė 
nėšio išvyks į Kanadą. Nese
niai ten išvykęs p. Jaseliūnas 
rašo iš Toronto, kad Kanada 
jam patinka.
a Ceda Pavlovič, Jugoslavijos 
pilietis, buvo gyvas pašarvo
tas kapinėse birželio 1 d. At
sitiko taip: Ceda Pavlovičius 
sumanė paimti karštą maudy
nę. Šlapia ranka siekė elekt
ros mygtuką, kad užsižiebus 
štgesą. Elektra jį nutrenkė. Jo 
moteris atrado jį be sąmonės 
ir skubiai pašauktas daktaras 
pripažino jį mirusiu. Tad val
džios sveikatos skyriaus patvar 
kymu, jo kūnas antrą dieną tu 
rėjo būti palaidotas. Ir prieš 
tą laidotuvių dieną buvo padė
tas į šaldytuvą kapinių koply
čioje. Po kiek laiko Pavlovi
čius atsibudo ir surado save be 
gulint grabe. Pajudinęs gra
bo viršų ir pakėlęs jį, išlipo ii 
grabo. Bet šaldytuvo durys bu 
vo užsklęstos. Jis šaukėsi pa
galbos. Kapų sargas, išgirdęs 
nepaprastą šauksmą, persigan 
do ir pabėgo. Ceda Pavlovičius, 
60 metų amžiaus, išėjęs į pen
siją juristas, per nelaimę atsi
dūręs numirėlių šaldytuve, iš 
visų plaučių šaukė: „Aš pakliu 
vau čia per klaidą I Leiskite ma 
ne laukan!” Kai kapinių sar
gas sugrįžo ir paliuosavo nelai 
mingąjį, Pavlovičius greitai bė 
go prie arčiausiai esančio tele
fono — pranešti savo moteriai, 
kad jis pareina namo ir yra la
bai išalkęs. Bet jo moteris įpuo 
lūs desperacijon, netekus vy
ro, o išgirdus jo balsą, apalpo. 
Tuomet Pavlovičius mėgino 
eiti pas gavo kaimynus. Pabel
dus jam į duris, kaimynas, pa
matęs „numirėlį“, persigando 
ir užtrenkė duris, nes manė, 
kad Pavlovičius tikrai mirė, ir 
tik vaidinasi. Galų gale, Pavlo 
vičius surado žmones, kurie nie 
ko nežinojo ir negirdėjo apie 
jo „mirtį". Tai jie ir padėjo 
„nabašnikui“ sugrįžti į namus.
mttttuurmtttti: asmmeaaat:: cMinttmtatmtm:
Taigi, nuo tada jis manęs nebe 
priima.

Tą naktį mudu dauį kalbėjo 
me. Jau švito, kai mudu išsi- 
skyrėva. Pasikalbėjimas su Po 
vilu buvo be galo man naudin 
gas, ne vien dėl to, kad iš jo 
sužinojau daug naujų faktų, 
bet ir todėl, jog aš turėjau pro 
gą patikrinti iš kitų girdėtus 
dalykus.

Tada aš paskutinį kartą Po
vilą mačiau. 1939 metais, jau 
man pabėgus iš Sovietų, praei
damas pro veną laikraščių kios 
ką, pastebėjau išstatytus rusiš 
kus laikraščius: ar tai buvo 
L-vestija, ar Pravda, dabar ne
atsimenu. Nusipirkau laikraš
tį ir ten pat gatvėje pradėjau 
jį žiūrinėti. Staiga viena eilutė 
viename iš paskutinių lapų 
man užėmė žadą. Ten buvo ra
šoma ape Povilo Alilujevo mir 
tį. „Pagaliau jau jis jį nudo
bė“ — dingtelėjo man mintis 
dar nesuspėjus net perskaity 
ti ištisai nekrologo. Ta žinu
tė sakė, „kad pranešama su di 
dėlių liūdesiu“, jog Raudono
sios armijos tankų pajėgų ko
misaras, Draugas Alilujevas 
staiga mirė, „eidamas savo tar 
nybos pareigas“.
Smunkantis Višinskis, trium- 

i fuojantis Višinskis.
Žmogus, kurį aš pažinojau ir 

kuris dar gyvena, tai Andrėj 
Višinskij, šių dienų nuolatinis 
Sovietų Sąjungos atstovas prie 
Jungtinių Tautų. Nežinodas 
slaptųjų Maskvos bylų faktų, 
pasaulis buvo linkęs manyti, 
kad prokuroras Višinskis buvo 
vienas iš svarbiausiųjų archi
tektų, kurie surentė tas bylas, 
ir kad jis turėjo didelės įtakos 
suimtųjų bolševikų likimui. Iš 
tikro Višinskio vaidmuo toli 

! gražu nebuvo toks reikšmin
gas.

Višinskis žinojo, kad teisia-
■ mieji buvo nekalti dėl jiems in 
’ kriminuojamųjų nusikalstamų-
■ jų darbų, kuriuos jie prisipaži

no esą padarę. Jis tai žinojo
: todėl, kad jis, kaip patyręs pro 

kuiroras, negalėjo nematyti to 
fakto, kad tie prisipažinimai

■ nebuvo paremti jokiais įrody- 
> mais, ir, antra vertus, dėlto, 
’ kad NKVD viršininkai iškėlė

KAIP KOVOTI SU KARŠTU VASAROS ORU.
gu lėkštė garuojančios vištie
nos sriubos, nes vištiena turi 
daugiau kalorijų.

3. Ar vasaros karščių metu 
turime vengti valgyti kiaulie
ną?

Nėra jokio pavojaus valgyti 
kiaulieną, jei ji yra virta. Jei
gu jūs valgote žalią, nevirtą ar 
nekeptą kiaulieną, jūs galite 
gauti trichinozį (trichinų su
keliamą ligą).

4) Ar šalti gėralai atšaldo?
Dr. Edward F. Adolph, fi

ziologijos profesorius Roches
ter universitete, atrado, kad 
šaltas gėralas nėra efektyvus 
— paveikiąs atšaldytojas, to
dėl, kad jis įsimaišo ir kliudo 
kūno normalios temperatūros 
reguliavimo mechanizmui.

5) Ar mūsų kūnui vasaros 
karščių metu reikalingas di
desnis kiekis druskos?

Daugelis žmonių galvoja, 
kad yra būtina vasaros karščių 
metu vartoti daugiau druskos 
valgant ar net priimant drus
kos tabletes, nes esą organiz
mas daug druskos prarandąs 
prakaituojant. Tačiau sulig 
National Research Cauncil duo 
menimis, normaliai kiekvienas 
suaugęs žmogus suvartoja 
kasdien nuo 10 ligi 15 gramų 
druskos, ko pilnai pakanka 
kompensuoti išprakaituotam 
kiekiui.

6) Kokią įtaką daro alkoho 
liniai gėrimai?. .

Alkoholio šildymo veikimas 
priklauso nuo suvartoto kiekio. 
Stiprus įsigėrimas, aišku, gero 
kai sušildo gėrėją, tačiau leng 
vas gėrimas, su dideliais pro
tarpiais, neturi pastebimo efek 
to.

7) Kaip perneša ir pakenčia 
karštį įvairios žmonių katago- 
rijos?

Nors tas vyrams skaityto
jams gali ir nepatikti, tačiau 
dr. Eugene F. Du Bois, fiziolo
gijos profesorius emeritas prie 
Cornell Medical College, tvir
tina, kad moterys daugiau per 
nešančios ir pakenčiančios karš 
H negu vyrai. Taipogi visa ei
lė fiziologų įrodinėja, kad ser
gą, pavargę žmonės sunkiau

Kiekvienas iš mūąų žinome 
daugiau taisyklių ir receptų ap 
saugoti save nuo karščio, negu 
apsisaugoti ir gydytis nuo šal
čio.

Mokslinės studijos išaiškino, 
kad beveik visos mums gerai 
žinomos taisyklės, patarimai ir 
rekomendacijos apsisaugoti 
nuo karšto oro visai nieko ne
padeda. Netgi daugelis iš tų 
taisyklių ar patarimų tikrai ga 
Ii padaryti jūsų vasaros meto 
gyvenimą sunkiai pakenčia
mą, o net ir pavojingą.

1. Ar vasaros karščių metu 
turėtume mažiau valgyti?

Daugelis iš mūsų yra visai 
įsitikinę, kad kuo mažiau val
gysime vasaros karščių metu, 
tuo lengviau pernešime karštį. 
Tačiau Pennsylvania State Col 
lege maitinimo laboratorija nu 
statė, kad daugelis žmonių va
saros karščių metų pasidaro 
tingūs ir nejudrūs, todėl, kad 
jie permažai valgo. Gydytojai 
ir dietų specialistai patvirtina, 
kad reikalingas kūno maitini
mui maisto kiekis turi būti skai 
čiuojamas ne pagal orą, bet pa 
gal reikalingą energijos kiekį: 
jeigu jūsų darbas ir veikla — 
aktyvumas yra vasaros metu 
toki patys, kaip ir žiemą, tai 
jums maitinimosi reikalavimai 
irgi turi būti panašūs.

2) Ar padeda kovai su va
saros karščiais šaltų valgių vai 
gymas?

Dr. L. Jean Bogert, maisto 
ekonomikos profesorius, dir
bąs Kansas State Agrikultūrai 
College ir jo bendradarbiai, iš- 
vedžioja ir įrodo, kad šilimos 
kiekis pagaminamas — išlei
džiamas bet kokio maisto, ma
žiau pareina nuo to maisto tem 
iieratūros, o kaip tik nuo to 
maisto turimų kalorijų. Tokiu 
būdu, nors jūs priimate mažą 
šilimos kiekį, kada jūs valgo
te šiltą maistą, tačiau galuti
nėje išvadoje, lėkštė šaltos viš 
tienos jus daugiau įkaitins, ne-

S Romoje San Paulo filmų 
kompanija pagamino 50 trum
pų filmų, kuriuos aiškinama 
10 Dievo įsakymų.

A. Army Medical Ser

perneša ir pakenčia karštį, kaip 
sveiki, o riebūs — nutukę žmo 
nes daugiau jautrūs karščiui, 
kaip ploni ar normalaus svo
rio. Sunkiau karštį perneša ar 
pakenčia senesnio amžiaus 
žmonės ir vaikai jaunesni, kaip 
aštuonęrių metų .

8) Ar jausitės 
karščių metu 
mažiau ' 
pan.?

U. S.
vice tyrinėjimai įrodė, kad jei
gu esate normalus ir sveikas 
žmogus, tai kuo Jabjau susilai
kysite nuo judėjimo ir bet ko
kio aktyvumo, tuo labjau būsi
te veikiamas karščio.

9) Ar galima leisti pūsti 
elektrinį vėdintuvą (ventiliato 
rių) tiesiai į save?

Galutinėje išvadoje atrasta, 
kad tai sveika, nes vėdintuvas 
pagreitina esančio ant jūsų kū 
no prakaito išgaravimą ir nu
pučia — išsklaido šilto oro 
sluogsnį, gaubiantį jūsų kūną. 
Geriausiems rezultatams pa
siekti, reikia laikyti vėdintuvą 
ant grindų ar prie grindų.

10) Ar oro temperatūros pa 
keitimas yra pavojingas?

Illinois universiteto medici
nos skyriaus mokslininkai ban
dymui perkeldavo grupę medi 
cinos studentų iš šaltų patalpų 
į karštas patalpas ir vėl atgal, 
nepastebėdami jokių susirgi
mų ar ligos efektų. Netgi toks 
pat bandymas buvo daromas 
su žmonėmis, kurie sirgo šir
dies ligomis ar bloga kraujo 
cirkuliacija ir šitie bandymą 
atliko lengvai, kaip ir sveiki.

Gydytojai dažnai pabrėžia, 
kad labai didelių karščių yra 
labai patartina ir protinga pe
riodiškai atsivėsinti pastate ar 
patalpoje, kurioje yra keičia
mas ir vėdinamas oras.

11) Ar patartina kaitroje 
šalti dušai (cold showers)?

Ekspertai sako, kad drungni 
(vėsūs, bet ne šalti) dušai jus 
tikrai atšaldys ir atgaivins. Ta 
čiau jie dar pataria dar papras 
tesnį dalyką: Pamirkyk ar su
vilgyk savo rankas ligi alkūnių 
vėsiame, bet ne šaltame van
denyje.

Sulietuvino : J. Skaržinškas.

vėsiau, jei 
l stengsitės kuo 

judėti, sportuoti ir

BAISIOSIOS STALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDR ORLOV 
XIII.

Nadežda turėjo brolį, Povilą 
Alilujevą, kuris su ja ir savo 
nauju svainiu 1919 metais apsi 
gyveno Kremliuje. Aš pats Po 
vilą Alilujevą pirmą kartą suti 
kau 1929 metais Sovietų Pre
kybos Delegacijoje Berlyne, 
kur jis buvo tada atsiųstas už
pirktų Vokietijoje lėktuvų mo 
torų ir kitų įvairių ginklavimo 
si reikmenų priežiūrai, 
vienas kitas iš plačios 
kolonijos Vokietijoje žinojo, 
kad jis buvo Stalino 
brolis. Povilas ir aš daugiau 
kaip dvejus metus kartu arti
mai dirbome. Aš atsimenu, 
kaip a§ nustebau, jam pirmą 
kartą įėjus į mano darbo kam
barį, dėl jo nepaprasto panašu 
mo į savo seserį. Jis buvo tų 
pačių, kaip ir jo sesuo, rytie
tiškų akių ir gražaus veido. II 
gainiui aš patyriau, kad jis tu
rėjo tų pačių kilnių dorovinių 
savybių, kurių žmonės pastebė 
davo jo seseryje: jis buvo tei
singas, nuoširdus ir nepapras
tai kuklus. Per tą laiką, kai 
mudu kartu dirbome, aš daug 
turėjau su juo pasikalbėjimų 
įvairiomis temomis ir apie dau 
gelį žmonių, bet retai apie Sta
liną. Mudu išsiskyrėme 1931 
metais, kada mane perkėlė į 
Maskvą. Sekančiais keleriais 
metais aš jį retai sutikdavau, 
nes kuomet aš gyvendavau 
Maskvoje, jis būdavo išvažia
vęs tarnybos reikalais į užsie
nį, arba priešingai.

1936 metais Povilas tapo 
Raudonosios armijos tankų pa 
jėgų komisaras. 1937 metais, 
sausio pabaigoje, man esant Is 
panijoje, gavau labai šiltą Po
vilo laišką, sveikinantį mane 
gavusį augščiausią Sovietų 
Sąjungos garbės ženklą — Le 
nino ordiną. Laiško prieraše, 
kuris man atrodė daug sakąs, 
jis rašė, kad jis būtų patenkin 
tas vėl su manim kartu dirbti 
ir sugestionavo, kad aS prašy-

Tik 
Sovietų

žmonos

čiau Maskvą jį paskirti prie ma 
nęs Ispanijoje.

1937 metais rudenį, vie
nos savo kelionės į Paryžių me 
tu, aš atlankiau Tarptautinę pa 
rodą ir užsuaku į Sovietų pavi 
lijoną. Man ten beapžiūrinė- 
jant išstatytus daiktus, staiga 
pajutau, kad kažkas iš užnu
gario man padėjo ant peties 
ranką. Atsisukęs pamačiau be 
sišypsantį Povilo veidą.

— Ką jūs veikiate Paryžiu
je? — nustebęs aš jo paklau
siau.

— Mane atsiuntė dirbti pa
rodoje, — atsakė jis su nepasi 
tenkinimo šypsena ir pažymėjo 
savo nereikšmingas pareigas 
pavilione.

Tą vakarą aš buvau vieno 
NKVD rezidento Prancūzijo
je pakviestas vakarienės. Aš 
Povilui užrašiau valgyklos ad
resą ir prašiau ateiti ten kartu 
praleisti vakarą.

Atvykęs į restoranų, jau ra
dau manęs laukiantį Povilą. Aš 
buvau nustebęs, kad Reziden
tas jo nepažinojo, ir aš juodu 
supažindinau. Kai į pabaigą 
vakarienės Povilas kelioms mi
nutėms pasišalino, Rezidentas, 
pasinaudodamas ta proga, man 
pašnabždėjo:

— Kad aš būčiau žinojęs, 
jog jūs jį norite čia pakviesti, 
aš būčiau jus įspėjęs to nedary 
ti. Mums įsakyta jį sekti. — 
Tai mane labai nustebino.

Po vakarienės nuėjova su Po 
vilu pasivaikščioti Senos pa
krantėmis. Aš jo paklausiau, 
kas atsitiko, kad jį pasiuntė 
dirbti parodoje?

— Visai paprastai: jie nori 
mane laikyti toliau nuo Mask
vos, — atsakė jis. Tada jis aty 
džiai į mane pažiūrėjo ir pa
klausė :

— Ar jūs nieko apie mane 
. negirdėjote?
. — Nieko, — atsakiau.
i — Paskutiniais metais įvy- 
i ko daug permainų. Turbūt jūs 
• žinote, kad mano sesuo mirė?

revoliucionierių. Nepaisant to, 
jis kiek galėdamas stengėsi už 
mėgsti draugiškus santykius 
su kitais teismo nariais.

Prokurorai ir teisėjai kas
dien po rytmetinės sesijos su
sitikdavo prie bendros arbatos. 
Šiuose susirinkimuose būdavo 
įdomių pasikalbėjimų, bet kai 
tik ten, į kambarį, įeidavo Vi
šinskis, — tuoj kalbos nutilda 
vo. Netrukus jis liovėsi lankę 
sis į mūsų susirinkimus.

Vieną kartą, mums besėdint 
prie arbatos, iš lėto durys atsi
darė ir Višinskis įsiliūkino. 
Kiekvienas sužiuro į jį Nejau 
kiai sutiktas, jis tuoj išsinešdi
no.

— Jis man negerai veikia 
virškinimą, — tarė Galkinas su 
nepasitenkinimo iškreiptu vei
du.

— Kodėl? — paklausiau aš.
— Menševikas, — paaiški

no šalia manęs sėdįs Nikolaj 
Niemcov.

— Iki 1920 metų jis dar ne 
apsisprendė, ar pripažinti, ar 
ne Sovietus.

— Didelis čia daiktas, kad 
jis menševikas, — kalbėjo Gal 
kinas. — Daug menševikų per 
ėjo pas mus ir gerai atlieka sa 
vo pareigas, bet tas žmogelis 
yra šlykštus karjeristas.

Senieji bolševikai pro pirš
tus žiūrėjo į tai, kad Višinskis 
buvo menševikas, bet jie nega 
Įėjo dovanoti to, jog jis po re
voliucijos pergalės per pilieti
nį karą dar trejus metus laukė 
ir nesikreipė su prašymu jį 
priimti į komunistų partiją.

Tdis metais, kai Višinskis 
atėjo dirbti į teismą, buvo pa
skelbtas partijos valymas: tai 
rieškė, kad kiekvienas komunis 
tas turėjo būti patikrintas, ar 
jis yra vertas pasilikti partijo
je. Pavyzdžiui, mano partijos 
skyriaus kontrolės komsiija 
mus visus kartu pakvietė. Po 
kelių klausimų, mūsų nario kor 
teles buvo mums grąžintos. Iš 
ėję iš apklausinėjimo, kiek sės 
telėjome šalimais komisijos 
kambario ir šnekučiavomės. 
Mes ten sėdėjome tuo laiku, 
kai Višinskiui atėjo eilė stoti į 
komisiją. Jam tai buvo labai

jam aikštėn jų paruoštų bylų 
silpnąsias puses, kad jis steng 
tusi jų nepaliesti teisme.

Tai ir viskas, ką Višinskis 
žinojo. Pagrindinės paslaptys 
jam nebuvo atidengtos. Nė vie 
nas NKVD viršininkas neturė 
jo teisės bet kaip Višinskiui už 
siminti apie Stalino duotas di 
rektyvas, apie tardymo proce
dūrą arba apie Stalino derybas, 
kurias jis pats vedė su svar
biausiais kaltinamaisiais. Vi
šinskis neturėjo jokios įtakos 
kaltinamųjų likimui, ir jis neži 
no jo, kokios bausmės jo lau
kia.

Šitų bylų teisme Višinskis 
su nepaprastu pasitenkinimu 
sutrempė paskutines, dar išli
kusias, Stalino aukų žmogaus 
didybės savybes. Jis suvedi
nėjo ne vien Stalino sąskaitas 
su kaltinamaisiais, bet ir savą 
sias. Višinskis turėjo nekokių 
patyrimų bendraudamas su se 
naisiais bolševikais ir jei jie 
būtų ir toliau turėję įtakos par 
tijoje, jis būtų pasilikęs pa
stumdėliu. Aš tai gerai žinau, 
neš Višinskis ir aš buvome ku
ri laiką Vyriausiojo Teismo ko 
legos prokurorai ir to pačio 
partijos skyriaus nariai.

Aš jau gana ilgokai buvau 
Vyriausiojo teismo prokuroru 
prieš ten ateisiant Višinskiui 
dirbti. Anų laikų teismo sūdė 
tį sudarė garbingi senieji bol
ševikai ir Lenino draugai — to 
kie žmonės kaip pirmutinis So 
vietų armijos vyriausias vadas 
Nikolaj Krilenko, Komunistų 
Partijos kontrolės Komisijos 
pirmininkas Aaronas Šolcas; 
Vyriausių apeliacinių rūmų pir 
mininkas Aleksandras Galki
nas. Jų būdingosios savybės 
buvo — retas kuklumas ir pa
prastumas. Jie rengėsi varga
nai ir pasitenkindavo mažu 
maisto kortelių daviniu.

1923 metais Višinskis pra
dėjo dirbti Vyriausiame teisme 
kaip prokuroras. Tarp tų tie
sių, kuklių ir natūralių žmonių, 
Višinskis atrodė esąs ne savo 
vietoj. Savo sveikinimosi ir 
rankos padavimu jis atrodė ce 
riamonialus dabita. Dėl savo 
staipymosi jis buvo labjau pa 
našus į caro činovniką, negu i 

opus dalykas, nes jis jau prieš x 
dvejus metus, per ankstyvesnį 
valymą buvo išmestas iš par
tijos ir tik per didelius sunku
mus po vienerių metų vėl buvo 
priimtas.

Pusė valandos praėjo, va
landa praėjo ir dar vis Višins
kis nepasirodė. Galų gale, jis 
išėjo raudonas, kiap vėžys, ir 
susijaudinęs. Komisija jam ne 
grąžino jo partijos bilieto: tai 
reiškė, kad jis vėl buvo išmes
tas. Jis nieko niekam nesakė, 
kas su juo atsitiko, nuėjo į ki
tą salės galą ir ėmė be paliovos 
žingsniuoti pirmyn ir atgal.

Sekančią dieną vienas mūsų 
sekretorių įbėgo į teismo salę 
su žinia, kad Višinskis isteriš
kai vaitoja teisėjo Šolco kamba 
ryje ir kad vienas senis nusku 
bėjo jam atnešt šalto vandens.

Šolcą jo draugai vadindavo 
„Partijos sąžine“, nes jis va
dovavo centrinei Kontrolės 
Komisijai, vyriausiam partijos 
teismui Sovietų Sąjungoje. Šol 
co jautri ir simpatinga širdis 
išgelbėjo Višinskį. Jis pakal
bėjo su kitais kontrolės komi
sijos nariais ir grąžino Višins
kiui partijos bilietą. Po kele- 
tos dienų, Šolcui atąjlankius 
pas mus į arbatą, Galkinas io 
paklausė, kodėl jis palaikė Vi
šinskį? Šolcas kaltai nusišyp 
sojo ir tarė:

— Ko jūs norite iš jo? Jis, 
vyras, stengiasi kiek galėda
mas įtikti: jis dirba, reikia jam 
duoti pasireikšti. Juk žmonės 
nėra gimę bolševikais, jais pa
sidaro. Jei jis neprisitaikins, 
mes vėl jį išmesime.

Trylikai metų praėjus, 1936 
metais liepos mėnesį, NKVD 
namuose man beeinant į savo 
darbo kambarį, vėl pamačiau 
senąjį Galkiną. Jį kalėjimo sar 
gybiniai vedė iŠ Boriso Berma 
no darbo kambario: Galkinas 
buvo suimtas. Labai slegian
čiai mane paveikė toks garbin
go teisėjo likimas. Aš nuvy
kau į Bermano kambarį ir pa
prašiau jį daryti viską, ką jis 
gali, jam padėti. Aš patyriau 
iš Bermano, kad Galkinas bu
vo suimtas Terpiantis Višinskio 
įskundimu... (d. b.)'
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Kaip ir kada skrisime i Marsą
RAŠO INŽ. J. BULOTA.

IV. RAKETOS.
Dabartinis reaktyvinis lėk

tuvas skrenda labai seniai žino 
mu ir, mechaniškai žiūrint, pa 
prasčiausiu principu. Jis skris 
damas atidarytomis žiotmis 
kas sekundę praryja ramaus 
oro stulpą lygų jo greičiui ir 
žioties diametrui. Taip dėl 50 
cm žiočių diametro ir 300 met 
rų per sekundę greičio prary
tas kas sekundę oras svertų 
apie 160 kilogramų. Šis kiekis 
oro turbinomis suspaustas ir 
sumaišytas su atatinkamu kie
kiu kuro, įšvirkštas į deginimo 
kamerą bus paverstas į augš- 
to spaudimo karštas dujas, ku 
rios per užpakalinę žiotį ir per 
tą pačią sekundę išsiverš su di 
dėlių sakysim vidutiniu 1000 
metrų per sek. ar daugiau grei 
čiu. Ta pati kinetinė gyvosios 
jėgos formulė mums pasakys, 
kad 0,5 . M . V2 lygu 0,5 X 
160|9,8 X 10002 lygu 8 . 106 
kg. metr. lygu 115.000 arklio 
jėgų galingumui.

Dalis šios jėgos stums reak- 
tyviškai lėktuvą į priekį, kita 
dalis šių dujų energijos išsi
sklaidys ore. Tokiu būdu 
sprausminis lėktuvas skrenda 
dėka pagauto ramaus oro jį su 
virškinant ir išmetant dideliu 
greičiu, atseit — lyg gavęs į 
ką atsispirti.

Raketos veikia tuo pačiu, ’ 
čia aprašytu, principu, o kad ' 
jos nepriklausytų nuo erdvės 
oro, kurio stratosferiniuose 
(virš 20 klm.) augščiuose ne
bėra, deguonį patogiausia skys 
tame pavidale turi pasiimti su 
savim.

Kad raketa nors porai minu
čių užtektų kuro ir deguonies 
išmesdama kas sekundę 100 ar 
daugiau klg. dujų, aišku, turi 
būti labai sunki ir per tai ne
gali tikėtis įgauti didelį grei
tį nei iškilti augštai. I.’___
aprašyti „NL“ USA vokiečių 
inžinierių laimėjimai su dvily
pėmis raketomis, j

ir šią milžinišką elektroninę 
energiją, paverčiant ją mums 
rūpima mechanine - reaktyvine 
energija.

Pavyzdžiui į 
mo kamerą su 
kai jau galimu 
spaudimu mes 
tirpdytą šviną 
nūs metų mirusio uran.jaus kū 
nas— ir čia pat to įšvirkštimo 
židinyje mes sprogdintume — 
gamintume — vykdytume ato 
minės energijos paliuosavimą 
n šio švino temperatūrą keltu- 
me pirma iki saulės paviršiaus, 
apie 6000°C., paskui gal iki 
lu.OOO'C. ir tt.

Tokioje temperatūroje švi
no garai pasiektų tiesiog neįti 
ketinus tūkstančius atmosferų 

Jie skaldytus! į 
mo nepamirštų tai ir su šios smulkiausias molekulines ir da 
rūšies medžiagų energija ne
gali tikėtis g 
patekti ant mėnulio ar kitur.

Tik naujas energijos šaltinis ______ _______________ ___
gali būti, kada nors žmogų nu tų atitinkamai atspari ir svar- 
neš ant kitų planetų. biausia^pakank^ai_atšaldoma, paga‘i^ins““naują ta7pch7mūię

kad švino garų tiksliau bei lygiagrečiai kai me

įgreitinti paskutinį sviedinį 
taip, ka djis išlėktų j dausas— 
taptų saulės sistemos meteori 
tu..

Čia reikia tuojaus pridurti, 
kad ar sudegintas klg. anglių, 
benzino ar išsprogdintas klg. 
sprogstamos medžiagos, šilumi 
nės energijos duoda apytikriai 
tiek pat, tai yra apie 10.000 di 
džiųjų kalorijų, tiktai tas ener 
gijos pasiliuosavimo laikas ir 
būdas yra nevienodi.

Kadangi žmogus pabūklinio _______
tipo raketų staigaus greitėji- spaudimus.

raketos išmeti- 
dabar praktiš- 
kokiuo norima 
įšvirkštume su 
(tai per milio-

_ . linai atomines dalelytes, na ir 
gyvas, kada nors žmorųą, veržtųsi į vigas puses 

milžinišku greičiu.
Jei mūsų raketos kamera bū

neš ant kitų planetų. 
V.

KULTORWttfKRCWIKA
MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS

pakivetė režisorium Antaną 
Škėmą režisuoti jo paties vei 
kalą, 3 veiksmų dramą „Pa
budimą“, kuris laimėjo Cleve- 
lande L. Kultūros Fondo kon 
kurse pirmą premiją.

Veikalas jau repetuojamas 
ir numatomas pastatyti rug
sėjo 12 d., Tautos šventės 
proga.

Vaidins aktoriai: B. Puke- 
levičiūtė, J. Akstinas, L. Ba
rauskas, A. Dikinis ir K. Ve-

lėktuvą, kuris tebuvo įgyven
dintas tik po 500 metų mate
matikos, chemijos ir tt. bei svar 
biausia metalurgijos nenuilsta 
mo progreso dėka.

Lygiai ir dabar mums belie
ka nekantriai palaukti, kada 
nenuilstamas atominės energi
jos mokslininkas - laborantas,

tai iš jos specialių žiočių, gali- lr atorninę 
ma tvirtinti, ]■—1

■ Nesismulkinant galime pa- ^oV^

NAUJI ENERGIJOS 
ŠALTINIAI.

energiją arba dar

suras
temperatūroms ir

dažnai yra puošiamas „Britani 
jos Lietuvis“.

■ — Baltijos Tyrimų Institu
tas sudarinėja visų Pabaltijo 
valstybių mokslininkų kartote 
ką. Tas darbas latviams ir es 
tams esą sekasi geriau, bet lie 
tuviai reikalą uždelsia. Lietu
vių skyrių veda Dr. V. Litas. 
Visi lietuviai mokslininkai pra 
šomi siųsti apie save žinias 
šiuo adresu: Dr. V. Litas, Au
gustdorf, b. Detmold, Germa
ny. Institutas vokiškai vadi
namas Baltisches Forschung- 
sinstitut.

— „Lietuvių Dienos“ ruo
šiasi išleisti „Amerikos lietu
vių vardyną“, kuriam, nusi
skundžiama, gavusieji anketas 
nesiunčią atsakymų. Girdėti, 
kad tų anketų siuntinėjimas bu 
vęs siauras ir parinktas, neap- 
imąs platesnių sluogsnių.

— Dailininkas J. Rimša da
bar turi parodą, kurioje išsta
tyti 24 nauji jo kūriniai. Dal
ininką spauda labai augštai 

vertina.
— Brazilijoje gyvenanti ra 

išytoja Karolė Požeraitė apie 
Įvtiail. J. Rimšą rašo knygą.

. — Choras „Pirmyn“, vado- 
Lietuvių Enciklopedijos re-^Vaujamas muz. K. Steponavi- 

dakcija taria nuoširdų lietuvis! 5£iaus, ruošia operetę „Cukrinis
lgliuvcitiiiia, Jiraicivviis , n pv w U

kurie yra atsiuntę fotografiniųjį,Carmen“.
nuotraukų tų Lietuvos vieto-jį __  Prof. Vaclovas Biržiška
vių, kurių vietovardžiai prasi-Fparašė „Senųjų lietuviškų kny- 
deda raide A. Panaudotos nuo*gų istoriją“, kurios pirmąją da 
traukos savinikams jau grąži- ų išleido Čikagos Lietuvių Lite 

ratūros Draugija (adresas — 
„Naujienos“).

— Dailininkai Anastazija 
ir Antanas Tamošaičiai vasa
ros metu savo „Lietuviškame 
kaimely" turi daug vasarotojų 
ir patys vasaroja, ruošdamiesi 
žiemos darbams. Šiemet pas 
juos vasarojo rašytojai ir kito
kį menininkai—pp. Valiai, pp. 
Nagiai, pp. Veselkos, p. Gim
butienė ir tt.

— Rugsėjo 27 d. Čikagos 
Orchestra Hali bus Metropo- 
liten operos sol. A. Brazio kon 
certas.

— Profesorius Dr. K. V. 
Buinevičius serga ir labai var 
gingai laikosi. Visi jo buvu
sieji studentai medikai, dabar 
—- gydytojai, prašomi savo pro 
fesorių paremti, adresu: Ins- 
bruk, Eugenstrasse 17, Aus
tria.

— Pianistas Andrius Kupre 
vičius vasarą leidžia Ameriko
je ir į Argentiną sugrįš tiktai 
rudenį. Prieš sugrįždamas jis 
dar turės koncertų.

— Anglijoje meno srity reiš 
kiasi Vincas Jokūbaitis, kuris 
pradžioje buvo drožinėtoju- 
dievdirbiu, bet Freiburge lan
kė Taikomosios Dailės Institu 
tą, vėliau studijavo pas Kasse 
lio Meno Akademijos profeso
rių Schmidtą skulptūrą ir da
bar Anglijoje dirba taikomojo 
meno įmonėje, kurioje projek
tuoja visokius reikmenis.

selka. Dekoracijas veikalui 
darys dail. J. Akstinas.

RAŠYTOJAS STASIUS 
BŪDAVAS

jau kuris laikas jaučia pastipu
sią sveikatų. Gydytojai patarė 
jam laikinai pasitraukti nuo 
tiesiogių pareigų ir kiek pailsė
ti. To nežiūrėdamas, jis ir to 
bau intensyviai dirba litaratū- 
rinėj kūryboj. Neseniai „Bend 
rijos“ leidykla Vokietijoj išlei 
do jo romano „Loreta“ antrąją 
peržiūrėtą laidą. Taip pat šią 
vasarą jis atidavė „Gabijai" iš 
leisti naujausią savo romaną 
„Uždraustas Stebuklas“. Be 
to, jis ir toliau ruošia spaudai 
savo apysakas iš knygnešių ga 
dynės, kurių pirmasis tomas 
„Varpai Skamba“ vardu pasi
rodė pereitais metais.

Šį pavasarį St. Būdavas ga
vo Amerikos pilietybę.

ENCIKLOPEDIJA VĖL 
PRAŠO FOTOGRAFIJŲ L*1“ 
r i.'.. i......i: ... rL.. - - ------------- su nepalyginamai, aukštoms

sakyti, kad mums dabar yra te Dav 10 kartu riideąniaid np- 5 ,.... _____ Y., > Kartų, aiaesniais, ne- spaudimams suvaldyti atatin- , , ~ .
gu dabartiniais išmetamais re- kamUs plienus Pagaliau visa dakclJa taria nuoširdų lietuvis! igiaus, ruošia operetę ,,Cukrinis 
aktyvinių kamerų dujų grei- eilė kit J mums dali °ai visiškai M dėkui visiems tautiečiams,^kareivėlis”, ir po to operą 

- -ai nežinomų problemų lauks is-
Taip, jei mes pakeltume tik sprendimo prieš sėdant į tarp 

10 kartų išmetamu dujų greitį, planetinę raketą, kaip pav., kos 
tai tam pačiam galingumui at- nloso spindulių veikla-apsauga 
siekti tereikėtų 100 kartų ma- nu.° M. gravitacijos nustojimo 
žiau balastinės medžiagos pa- veiklą į žmogaus kūną, raketų 
gal svorį, nes gyvosios jėgos krypties pakeitimo problema, 
formulėje greitis reiškiasi kvad aiškus, busimas reikalingumas 
rate. Aišku, kad su 100 kartų raketų kameras atšaldyti, bet 
mažesniu kiekiu balastinės me- kuo?!, nes mes būtume tuščio- 
džiagos ir tuo pačiu galingu- ae erdvėse ir dar be perstojimo 
mu raketos jau dabar galėtų bombarduojami karštų kosmo- 
iškilti į žymiai didesnius augš- &o miliardų-miliardų ir tt. spin 
čius, dūlių. Pasakytume, kad pasi-

imsime atatinkamą kiekį, pav., 
Teoretiškai galvojant gali- skysto azoto, bet tai jau reik- 

ma tikėtis, kad tuokiu princi- tų galvoti apie šimtus tonų, o 
pu einant išmetamų švino ar tada tikrai mūsų raketa nebe- . 
kito patogesnio elemento garų pakiltų, arba ir vėl daina be rimonys. 
greičiai skaičiuojami tukstan- galo Pirmam L. E. tomui atsiųs-
čiais metrų per sekundę bus Išvadoie. tarnnlanetine ra. « nemažas fotografijų pluokš- 

tas. Kai kurių Lietuvos vieto
vių, pvz., Alvito, L. E. Redak
cijai buvo paskolinta ar dova
nota net keliolika nuotraukų. 
Reikia tikėtis, kad nemažiau tė 
viškės mylėtojų atsiras ir tų 
tautiečių tarpe, kurių gimtinės 
vietovardžiai prasideda raide 
B. Jiems iš anksto tariame L.
E. redakcijos padėka ir paža- 

Leisiu čia dar pridurti, kad das, kad paskolintos fotografi

prieinami tik du energijos šal- , 
tini ai:
J. Šiluminis - cheminis arba 

molekuliarinis, taigi didelė 
masė ir dideli greičiai.

į.. Elektroninis - atominis arba 
beveik nulinė masė 
inšku didžiausiu 
šviesos greičiu.

į Firmas persunkus, 
pergreitas mūsų raketų reika
lui.

Vienintelė išeitis iš šių abie 
jų, padaryti tretįjį — vidutinį, 
kad būtų pakankamai greitas 
ii ne per daug sunkus. Kol 
kas elektroninę energiją mes 
temokame sunkiuose elektros 
motoruose paversti lėta mecha 
nine ar šilumine arba atominė 
se bombose staigia šilumine 
energija. Nei viena iš jų nie
kuomet nebus pritaikyta mūsų 

Neseniai tarPPlanetinėms raketoms.
Kai garsusis vokiečių inž. 

Diesel baigė konstruoti iki mū 
pėmis raketomis, pasiekiant slJ dienų plačiai paplitusį Die- 
per 400 mylių augštį, parodo sel*io motorą, tai jis buvo pa- 
gražią pažangą, bet tuomi be- siūlęs ir atsiekęs 6000 atmosfe 
veik nepadidina vilčių nuskris rL-‘ ipurkščiamos į cilinderius 
ti nuo žemės. alyvos spaudimą. Vęliau vis

Dabar mane paklaustumėte, dėlto praktika parodė, kad po 
kodelgi jau su sviediniu būtų keletas šimtų atmosferų spau- 
ir dabar galima pasiekti kokia dimo alyvos fiziniai ir kiti fe- 
pianetą, o su raketa tai dar tik nomenai sekė asimptotinę krei 
svajonė? ve, atseit nebekitėjo, todėl šian

Skirtumas glūdi tame, kad dle dizeliniai motorai tokių 
minėtame kalnų vamzdyje prak spaudimų ir ir nebevartoja. 
tiškai yra galima sudeginti ne- Tas pat ir su dujomis, gali- 
ribotas skaičius tonų sprogs- jas spausti, kiek nori, bet po 
tarnų medžiagų ir per tai įgrei- tam tikrų ribų jų išmetimo 
tinti palyginamai žymiai' leng greitis beveik nebekyla, 
vesnį sviedinį, kuris pagaliau Reik daleisti, kad atominės 
dar atsiskirdamas su žemele, energijos panaudojimo labora- 
gali palikti taip pat. neribotą torjios suka galvas ir jau turi 
kiekį kevalų, atseit, pasiimtu nemažai teorijų bei kokių ir 
sprogstamos medžiagos kiekiu praktiškų duomenų suvaldyti

su milži 
žinomu

o antras

narnos.
Šiuo metu jau yra nemaža 

suredaguotos medžiagos ir 
antrojo L. E. tomo — raidės 
B. Tad L. E. redakcija vėl 
kreipiasi į mieluosius tautie
čius, prašydama atsiųsti foto
grafinių nuotraukų, kas jų tu
ri, šių Lietuvos visetovių: Bab 
tai, Baisogala, Balbieriškis, 
Balninkai, Bartininkai,. Barz
dai, Betygala, Biržai, Buble- 
liai, Būdvietis, Butkiškė, But-

...... - -. ... A , - Išvadoje, tarpplanetinę ra- .„atsiekti ir gal prašokti Daleis ket pagarnins £ kokia USA ta 
kime, kad mes neužilgo (!) ar URSS sl ginkiavimo la 

boratonja, bet visa žmonija, 
pamažu žengdama pirmyn vi
sose mokslo srityse ar kaip ki
taip tai mes pavadintume, ir 
tuo galima tikėti, jei šios žmo
nijos neištiks kokia nors savi
žudybė ar panaši katastrofa.

kirne, kad mes i 
operuosime tokiomis atšaldo
momis raketų kameromis, kur 
atominės energijos būdu, ba- 
lastinių metalų garai bus išme 
tami su 30.000 mtr. per sekun 
cię greičiu ir tai būtų labai kuk 
lūs vos viena dešimt tūkstanti 
nė dalelė elektronų — šviesos 
greičio, o vis dėl to su tokia re 
aktyvinę kamera - raketa, pa- visos buvusios ir dar ilgai būsi jos bus grąžintos, 
siėmę keliolika klg. švino ba- mos pigios žurnalistikos žine- Fotografijas, tinkamas spau 
lasto ir pakankamai lėtai „be- lės apie tarpplanetines rakė- dai, prašome siųsti šiuo adre- 
sigamindami” raketos labora- tas, tebuvo ir tebus puiki prie su: Lietuvių Enciklopedija 
torijoje kokį puskilogramį mi- monė pakutenti mūsų pagun- 366 W. Broadway, So Boston 
neto Hėlijaus, galėtume drą- dų jausmus, ir vis dėlto net ir 27, Mass.
šiai patogioje kabinoje leistis šį būdą reikia priskaityti prie — Anglijoje kyla jaunas 
į mėnulį ar skristi iki Marso lėto žmonijos progreso, nes be daliininkas J. Kiburas, kuris 
ir toliau bei atgal. Čia mes vis šito, pav., aš čia dabar neau- Londono komercinio meno mo 
kalbame apie principus, taip kočiau keliolikos valandų dar- kykloje jau yra gavęs diplomą, 
kaip pavyzd., Leonardo de Vin bo, nei Jūs, mieli skaitytojai, bet dar tęsia studijas korespon 
ei, puikiai beveik iki detalių nesigaišintumėte mane beskai denciniu būdu. Jo piešiniais 
nubraižė šių dienų reaktyvinį tydami. d. b. — karikatūromis, šaržais —

NOEL RAMIREZ

Žmogus iš Sumatros
Tą popietę sugrįžo kumeliai iš pjūties ir pranešė, kad 

Kandidas, „EI Arenillo” ūkvedžio brolis, esąs arti mirties. 
Neseniai buvo sugrįžęs iš uosto, kur pagavo piktybinę karšt
ligę, neteikusią jokios vilties pagyti.

Visi mes nuėjome į mirštančio namus, kurie buvo už ko
kios pusės mylios nuo kuliamosios. Septintą valandą vaka
ro mirtis visam laikui užmerkė akis vargšui ūkininkui, kuris 
vieną dieną išėjo iš savo laukų jieškoti geresnio gyvenimo. .. 
bet kurį pačiupo nelemtas likimas, lyg kaį norėdamas nu
bausti už jo drąsų pasiryžimą.

Keturi kaimynai nuvyko į miestelį pasirūpinti karstu ir 
vaško žvakėmis. Jis gulėjo susuptas į drųbį. Aš mačiau jo 
veidą pamėlynavusį ir išbalusį.

Kambarin prigužėjo moterų, apsidengusių galvas juo
dom skarom ir pusbalsiu besimeldusių: vyrai buvo susimetę 
į kuklių namų koridorių, ir kalbėjosi patylomis, lyg bijodami 
pažadinti velionį.

Mirtis mus nuteikia nepaprastu iškilmingumu.
Apie dešimtą valandą sugrįžau į „EI Arenillo" namus. 

Vienas kumečių mane palydėjo, lyg norėdamas paimti ark
lį, reikalingą budynių namuose nuolatiniams siuntinėjimams 
į miestelį. Naktis buvo tirštai tamsi ir grąsinanti. Siaura pa 
šlaite, kuria leidomės, buvo pavojinga ir dieną, ir nebuvo re
tas atsitikimas, kad nakčia gyvuliai suklupdavo ir dažnai nu
riedėdavo. Priebutyje kumečiui įteikiau naktinę lempą, kad 
jis galėtų pasišviesti, ir likau vienui vienas tyliuose namuose.

„EI Arenillo“ namai buvo pastatas su begaliniais kori
doriais, skirtais kavai džiovinti. Aš turėjau kambarį augštai. 
Apačioje miegojo kumečiai. Įėjimo durys buvo užrakinamos 
stipriu užraktu.

Mane buvo apėmęs kažkoks neaiškus nerimas: velionis, 
vaistų kvapas, nakties baimė, absoliutinė vienuma, kurioje 
likau pirmą sykį tame milžiniškame pastate.

Atsiverčiau knygą, nes mačiau, kad miegas buvo toli 
nuo manęs. . .

Po kokio pusvalandžio nuaidėjo trys smarkus dužiai pne 
įėjimo durų. Aš sustingau ir pajutau gilią agoniją viduriuo
se kaip kad visad atsitinka mus užklupus kokiam fatalizmui,

kurio mes nelaukėme.
Reagavau greitai. Pagriebiau budėjimo lempą ir išėjau 

atidaryti. Kai atstūmiau velkę, vėjas praskyrė abu durų 
sparnus, ir nakties tamsoje žiburys apšvietė keistą žmogaus 
povyzą. Tokių žmonių čia aš niekad nebuvau matęs; tokių 
žmonių čia aš nebuvau matęs ir niekad nebematysiu! Jis 
turėjo gilias akis, švytinčias metaline šviesa; barzdą susivė
lusią ir požilius plaukus, milžinišką stuomenį ir šmėklos balsą.

Jam ištarus „labas vakaras”, lempa užgeso, ir aš likau 
lyg suakmenėjęs. Plaukai atsistojo piestu. Nežinojau, kas 
daryti mus supusioje baisioje tamsumoje. Kaip automatas 
atsakiau į pasveikinimą.

Iš savo paties silpnumo pasiėmiau jėgų, svyruodamas jį 
paklausiau, ar neturįs degtukų.

— Teturiu tik skiltuvą.
Man atsakė taip iš arti ir tokiu bailiu balsu, kad vėl ma

ne nukratė pagaugais.
Kaip galėjo užgęsti toji lempa, galvojau, jeigu ji yra 

speciali budėtojų lempa, kurios negali užpūsti audra ir turi 
pakankamai žibalo?

— Prašau atleisti, einu uždegti lempos.
Ir sugrįžau į mano kambarį. Aš nenorėjau, kad tasai 

žmogus tamsumoje mane sektų. Trumpas kelias nuo vartų 
ligi miegamojo man buvo žinomas kaip delnas, ir vistik vos 
nesuardžiau veido į vieną pastatą.

Apgraibom jieškojau degtukų, bet negalėjau įžiebti, nes 
mano rankos virpėjo. Galiausiai vėl įžiebiau šviesą ir sugrį
žau prie vartų, kur manęs laukė nejudąs žmogus.

— Mane užklupo naktis kavos medžių laukuose ir, no
rėdamas sutrumpinti kelią, pasukau takeliu, kurį man nuro
dė anų laukų, šiapus upės, mergaitė.

Tuo savo trumpu, taisyklinga ispanų kalba, paaiškinimu, 
žmogus man įgavo realų pavidalą.

— Prašau įeiti.
Užsklendžiau velkę ir ėjau pirmas, apšviesdamas kori

dorių.
— Neturiu nieko tamstai pasiūlyti pavalgyti, nes mirė 

ūkvedžio brolis ir visi nuėjo į budynes.
Vos tai ištaręs, supratau esant neišmintinga duoti tam 

žmogui žinoti, kad aš esu vienui vienas.
— Žinia, apačioje miega tarnaitės, bet kadangi dieną 

turi labai daug darbo, manau, būtų skriauda jas dabar ža
dinti. ...... ............ .j_____ _ - --i__

Nebuvo jokių tarnaičių. Žmogus nieko neatsakė.
Kai įėjime į kambarį, aš pasiskubinau jam pasiūlyti ci

garą, kurį pamačiau ant stalo. Kadangi man buvo sakęs tu- 
lįs skiltuvą, pagalvojau, kad gal rūko.

Priėmė cigarą, dantimis atkando galiuką ir jautulingai 
jį uždegė.

— Tamsta turėsi sunkią naktį, nes labai maža teturiu 
patogumų tamstai pasiūlyti.

— Tamsta dėl to nesijaudink; esu avarijos žmogus ir 
prie visko pripratęs. Jeigu tamsta nenori miego aš būsiu pa
tenkintas pasikalbėjimu.

— Savaime aišku, sėskis tamsta.
Man pasidarė lengviau, kad nelikau vienas. Jam pasiū

liau patogią, su atramomis, kėdę. O pats pasiprašiau leidimo 
atsigulti lovoje.

— Manau, pirmiausia tamsta panorėsi žinoti, kas aš esu. 
Nepažįstamasis man tai pasakė taip laisvai ir tokia įdo

mia išvaizda, kad nujaučiau turėsiąs malonų pasikalbėjimą. 
Nieko jam neatsakiau.

— Esu žmogus iš Sumatros. Taip visur mane vadina, 
ir kartais aš tariuos neturėjęs kito vardo.

— Tamsta esi gimęs Sumatros saloje?
— Taip, senjore; ir labai jaunas, beveik vaikas, pradė

jau keliauti po pasaulį. Puikiai kalbu devyniomis kalbomis. 
Esu buvęs kunigaikščiu ir esu buvęs elgetd. Buvau apsime
tęs pasiuntiniu, keliaujančiu incognito. Trejus metus esu 
gyvenęs anglių kasyklų dugne, nė vienos dienos nematyda
mas saulės. Kantabrijos jūroje, sudužus mūsų laivui, ant vie 
uos sijos išbuvau dvi dienas ir vieną naktį be vandens, be 
duonos, šaulės deginamas, paklydęs tamsybėse, pagaliau ban 
gos mane išmetė ant uolų, ir beveik pusgyvį žvejai mane pa
kėlė.

„Vieną dieną aš įėjau į Sinagogą ir ten įžeidžiau senuo
sius vyrus, ir kadangi juos įžeidžiau, moterys ir žydų vaikai 
mane persekiojo, keikdami kaip velnio apsėstą; tada savo stip 
ria lazda sukūliau galvas dviem moterim ir trims vaikams— 
visi pabėgo. Būrys jaunų ir stiprių vyrų, matę mano žyg
darbį, apsupo mane, liaupsindami kaip vadą. .. Esu pri- 
vęs „klajojąs žydas“.
klausęs visoms tikyboms. Visos religijos paliko manyje be
ribio liūdesio žarijas, nes visos man kalbėjo apie poirtį, apie 
amžinybę ir apie baisius dalykus.
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Moksto-rechmkos naujienos 1953-uju metu sukaktuvininkai
ORAS EINA ŠILTYN

Per paskutines kelias dešim
tis metų pastebėta, jog oras pa 
laipsniui enia šiltyn visuose že 
mės rutulio kampuose. Be to, 
oras darosi sausesnis.

Šį klausimą aiškina dr. Gil
bertas N. Plass, Baltimorės 
Johns Hopkins Universiteto 
profesirius Amerikos Geologų 
Sąjungos susirinkime Wa
shingtone. Fabrikai, trauki
niai, garlaiviai ir lėktuvai, var
todami kurui anglį, naftą, ga
zoliną, paleidžia oran daugybę 
anglies dvideginio dujų, šešis 
tūkstančius milionų tonų per 
metus. Taip metai po metų ir 
daugėja ore anglies dvideginio.

Tuo būdu dujos sudaro vis 
storesnį apsiautalą ore aplink 
žemės kamuolį.

Dvideginio dujų sluogsnis 
perleidžia saulės spindulius 
iki žemės paviršiui, bet prilai
ko spindulius nuo „išgaravi
mo“ atgal į dausas.

Tos dujos veikia panašiai, 
kaip stiklinis stogas šiltnamy
je, kur po stiklais auginamos 
daržovės, gėlės.

Dabar fabrikai, traukiniai ir 
kt. paskleidžia tiek minimų du 
jų, kad per 100 metų padaro 
orą pusantro laipsnio šiltesnį. 
Bet ■ dujos kuopiasi taip, kad 
2080 metais jų kiekis būtų jau 
antra tiek didesnis, negu da 
bar. Taigi oras galėtų pašiltė 
na šiltyn, tai labjau šildo ir iš- 
ti trimis iki keturių laipsnių.

O kuomet oras arti žemės ei 
tisus debesis. Mažėja šilumos 
laipsnio skirtumas tarp apati
nės debesų dalies ir vėsesnės 
viršutinės dalies. Be to, dujos 
trukdo šilumos išgaravimą iš 
viršutinės debesų dalies į dau
sas, kas šaldytų ypač viršuti
nes debesų dalis.

Jeigu viršutinė debesų dalis 
būna žymiai šaltsenė už apati
nę, tai sparčiai keičiasi oro sro 
vės pačiuose debesyse ; tuomet 
susidaro daugiau lietaus bei 
sniego.

Vadinasi, anglies dvideginio 
dujos, apsiausdamos debesis, 
trukdo sniegą ir lietų.
GREIČIAUSIS SKRIDIMAS

Amerikos lėktuvas atsiekė 
naują greičiausį skridimą: iš 
Amerikos į Angliją nuskrido 
per 4 valandas ir 46 minutes.

IŠRASTAS ANGLIES 
EKSTRAKTAS

Kohlozitas yra neseniai Vo 
kietijoj išrasta dirbtinė anglis, 
ypatingas šio kuro ekstraktas. 
Išradėjas prof. Uegner pareiš
kė, kad 5 gramai kohlozito pri
lygsta 25 kg anglių.
NAUJASIS VAISTAS ŽAIZ 

DOMS GYDYTI
Ohio Universiteto mokslinin 

kai surado, jog kristalinis che
mikalas trypsinas, kurio yra 
žarnose, tarnauja žaizdoms gy 

dyti. Armouro kompanija Či
kagoje, panaudodama' jų išra
dimą, ėmė gaminti Tryptarą.

Jisai išvalo arba „suvirški
na“ negyvąsias žaizdos dalis ir 
sparčiai gydo gyvąsias žaizdos 
dalis.

AUTOMOBILIAI IŠ 
MAGNEZIJOS

Magnezijos parodoje Wa
shingtone buvo demonstruoti 
nauji automobiliai padaryti iš 
magnezijos. Jie tesveria 132 
svarų, nes magnezija sveria tik 
ketvirtadalį to, ką sveria plie
nas.
JAU STATOMA TARPPLA- 

NETINĖ STOTIS
Tarpplanetinės Visatos Ty

rimo Draugijos narys, Dr. Me 
yer-Cords, gyvenąs Dusseldor 
fe, pareiškė, kad Amerikoje 
jau pradėta tarpplanetinės sto
ties statyba, tūkstanties mylių 
augštyje. Ši stotis, kaip jau 
anksčiau buvome rašę, skries- 
sianti aplink žemės rutulį, ture 
sianti nepaprastos reikšmės 
ateities karuose ir susisiekimui 
su kitomis planetomis. Dr. Me 
yer-Cords tvirtinąs, kad šiuo 
metu prie šio fantastinio dar
bo dirba per tūkstantis darbi
ninkų.

DIRBTINIO LIETAUS
IŠŠAUKIMAS 

pradedamas vis plačiau prakti
kuoti. Gegužės mėnesį, nak
čia iš 24-tos į 25-tą, po ilgos 
sausros Fortalezoje, Searos sos 
tinėje, iškrito 16 mm lietaus. 
Lietus buvo iššauktas dirbtiniu 
būdu, per bandymus, kuriuos 
atliko Žemės Ūkio Sekretarijos 
technikai Coso upės slėnyje, 
aplaistant debesis įelektrintu 
sodos chloro skiediniu. Dalį 
Brazilijos nuolat kankina saus 
ras, kitą dalį skandina atogrą
žų lietūs. Todėl čia vienur ki
tur vis daromi bandymai subur 
ti ir išsklaidyti debesis, kad 
žmogus galėtų kontroliuoti 
šiuos gamtos veiksmus. Pasta 
ruoju metu lietaus sukėlimo 
bandymuose padaryta didelė 
pažanga.

NETIKĖTI IŠRADIMAI.
Išrasti ką nors naujo nėra 

paprastas dalykas, ypatingai 
šiais laikais. Žmogaus protas 
nežino ribų ir nepažįsta kliū
čių. Tūkstančiai mokslininkų 
džiovina smegenis, norėdami 
siekti to, kas nepasiekta, lauk
ti ten, kur dar nepralaužta. 
Valstybės bandymams išlei
džia milionus. Pastatytos mo
derniškiausios laboratirijos, 
naudojami tobuliausi instru
mentai. Bet daugelis labai 
svarbių išradimų padaryta ne 
tikėtai.

Mokslininkas Daguere vie-

Balandžio 10 dieną suėjo 60 
metų, kai Šiaudinėje, Kidulių 
valsčiaus, gimė Vaclovas Sidzi 
kauskas, žinomasis politikos, 
diplomatijos ir visuomenės vei 
kėjas. Baigęs Veiverių moky
tojų seminariją ir studijavęs 
Friburgo (Šveicarijoje) uni
versitete, mokytojavo Lietuvo
je. Pirmam pasauliniam karui 
užėjus, išvyko į Maskvą, kur 
studijavo Maskvos universitete 
gamtos mokslus ir drauge dir
bo Lietuviams nukentėjusiems 
nuo karo šelpti komitete.

Karo bėgyje Rusijoje susi
kūrus Santaros partijai (a la 
rusų kadetai) V. Sidzikauskas 
buvo vienu iš pirmųjų jos na
rių.

Pasibaigus karui, rūpinosi 
lietuvių repatrijavimui iš Rusi
jos ir pats grįžo į Lietuvą, kur 
tuojau įsijungė į Lietuvos-vals 
tybės kūrybos darbus: dalyva
vo Valstybės Tarybos darbuo
se, Lietuvos derybose su Len
kija, gynė Lietuvą Tarptauti
niame Tribunole nuo vokiečių 
pasikėsinimų į Klaipėdos kraš 
tą.

V. Sidzikauskas buvo Lietu
vos atstovu Berlyne. Kurį lai- 

nį rytą bandė padaryti pirmą
ją foto plokštelę. Jis paėmė si 
dabro ir jį aprūkė jodo garais. 
Apšviesta plokštelė nereagavo. 
Daguere manė, kad bandymas 
nepavyko ir įmetė ją į spintelę, 
kurioje laikė savo chemikalus. 
Sekantį rytą nustebo, pamatęs 
plokštelėje ryškų vaizdą. 
Įmesta plokštelė pateko netoli 
buteliuko, kuriame buvo gyv
sidabrio druska. Per naktį vy 
kusi cheminė reakcija išaiški
no plokštelę. Taip per klaidą 
gimė pirmoji fotografinė plokš 
telė.

Panašiai atsirado ir linoleu
mas. Fred Woltonas užmiršo 
uždengti klijų puodą. Ryto
jaus dieną jis pastebėjo, kad 
paviršiuje susidarė lanksti plu 
telė. Jis atsiminė, kad valgo
mojo grindys yra labai blogos, 
kurioms iškloti jau seniai jieš- 
kojo kokios nors pigios ir leng 
vai valomos medžiagos. Nuo 
tos dienos jis pradėjo daryti 
įvairius bandymus su dažais ir 
klijais. 1863 m. linoleumas jau 
buvo rinkoje.

Štai bakalitas. Kaip sunku 
šiandien būtų įsivaizduoti gy
venimą be šios labai patogios 
ir pigios medžiagos. Telefo
nai, šukos, peleninės ir šimtai 
kitų dalykų padaromi iš jo. 
Šiandien mes galime juo nau 
dotis ir už tai dėkoti — katei. 
Ji, vaikščiodama po šeiminin
ko stalą, išvertė buteliuką for
maldehyde, kuris apipylė gulė 
jusį gabaliuką sūrio. Pastabus 
šeimininkas greitai susivokė, 
kad formaldehidu aplietas sū
ris virto kieta, atsparia medžią 
ga. Pradėjo daryti įvairius 

ką profesoriavo Prekybos Ins 
titute Klaipėdoje. Po rusų 
1940 metų okupacijos kurį lai 
ką dirbo Lietuvos kooperacijo
je, bet pradėjus NKVD kabin
tis, turėjo bėgti per sieną ir Vo 
kietijoje atsidūrė koncentraci
jos stovykloje, kurioje, kovoda 
mas su mirtimi, išbuvo ligi 
1942 metų, kada buvo paleistas 
policijos priežiūron. Tiktai na 
cių nugalėjimas atnešė laisvė.

V. Sidzikauskas vėl pasinėrė 
į veiksmingą politinį darbą: dir 
bo VLIKe, buvo jo Vykdo- 
sios tarybos pirmininku ir už
sienių reikalų vadovu.

Dabar V. Sidzikauskas jau 
antrus metus yra Lietuvos Lais 
vės Komiteto pirmininkas ir 
gyvai dalyvauja kovoje dėl so
vietuos pavergtų tautų laisvės.

V. Sidzikauskas yra labai 
energingo, judraus būdo as
muo, labai patyręs diplomatas, 
turįs plačių pažinčių visose Eu 
ropos sostinėse ir Amerikoje. 
Ypač plačiai jis dabar dalyvau
ja bendruose darbuose ir žy
giuose su Sovietijos pavergtų
jų tautų bei valstybių egzilais. 
Sėkmės jo darbuose ir geros 
sveikatos!

bandymus: jų išvadoje gimė 
bakalitas.

Nuolat skubąs Gillette, visa 
da besiskusdamas įsipjaudavo. 
Tai paskatino jį išrasti skuta
mąjį peiliuką ir skutamąją ma
šinėlę.

Juozapas Hudson nemokėjo 
garsiai švilpti, todėl jis išrado 
švilpuką.

Juozapas Giden gavo 250.00 
s.arų už išradimą spygliuotos 
v.-dos, kurią jis susapnavo.

Siebergeris tingėjo lipti laip 
tais. Žmonės jį vadino slun- 
k.um. Įpykęs, jis išraclo judan- 
c.us laiptus, kuriais dabar nau 
cojasi visame pasaulyje.

Prieš kelis šimtus metų žmo 
.lės maistą dėdavo į burną pirs 
tais. Mandagumo vadovėliuo
se tada buvo rašoma: „Tene- 
deda moterys maistą į burną 
abiem rankom. „Nedėk maisto 
į burną ta pačia ranka, kuria 
šnypštei nosį“. Vėliau atsira
do šakutės, bet jomis galėjo 
naudotis tik turtingieji. Gabus 
vokietis Kruppas, 1847 m., pra 
dėjo gaminti metalines šaku
tes ir tuojau pagarsėjo, kaip 
žmonijos geradėjas. Nuomo
nė apie jį pasikeitė, kai jis pra 
dėjo gaminti patrankas.

Penicilinas šiandien yra var 
das, kurį kartoja visa žmonija. 
Praėjusio karo metu, jis išgel
bėjo beveik pusę sužeistųjų 
nuo mirties. Atrastas jis buvo 
paprastu supuolimu: britų gy
dytojas Flemingas, atostogau
damas Šveicarijoje, pastebėjo, 
kad ganyklose, yra apvalios 
vietos, kurios skiriasi nuo vi
sos ganyklos. Jos atfųdė tarsi 
būtų skriestuvu specialiai iš-

Dėmesio šiam sąrašui!
VASARAI ATĖJUS PRAVARTU ATSIMINTI.

Vasarą, kada atostogaujama, dažnai nerandama, kaip „už
mušti laikas“. Visos atostogos virsta nieku, kartais — visai 
nemaloniu laiko praleidimu, jeigu jos praleidžiamos be aiš 
kesnio tikslo, be plano. Tačiau, kaip atostogas bandytumėt 
leisti niekad prasmingiau jų nepraleisite kaip su knyga, ku 
ri jums atstos sunkiai pasiekiamus draugus ir gimines. Kny 
ga jums suteiks ir paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką. Štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausis Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
Francois Mauriac. GYVAČIŲ LIZDAS. Romanas. . . 2,60 
Sukaktuvinis „VARPAS“ ...................................................... 1,00
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI.................................. 2,50
Balys Sruoga. GIESMĖ APIE GEDIMINĄ..................... 2,00
Juozas Grušas. PABUČIAVIMAS............. ......................... 1,00
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS.................................... 1,00
Balys Sruoga. KAZIMIERAS SAPIEGA............................. 2,50
Kazys Boruta. BALTARAGIO MALŪNAS.........................2,50
Ig. Šeinius. RAUDONASIS TVANAS ...........................3,50
A. Mickevičius. KONRADAS VALENRODAS .............1,50
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA..................................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................... 0,75
K. Binkis. LYRIKA..................................................................... 2,00
Vincas KRĖVĖ MICKEVIČIUS ........................................ 2,00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
J. Grabauskas. KELIAS Į PASISEKIMĄ............................ 2,00
August Gailit. TOMAS NIPERNADIS. Romanas........... 2,50
L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas. ... $ 2,50
Politinis žurnalas LIETUVA ............................................$ 0,50
Simonaitytė, AUGŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, rom. $ 3,50
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................... $ 2,—
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI .......................$ 1,—
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ................................$ 1,—-
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ......................................... $ 1,—
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI . . . .3,00
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI.............. ..............$ 1,—
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis.................. $ 0,75
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ................................................................ $ 1,50
Š. Ragana, SENAME DVARE, romanas .......................$ 2,—
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,—
Almanachas ŽEMĖ, 4 autoriai ..................................... $ 4,—
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .....................................$ 2,—
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas..............$ 2,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS..............$ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ................................$ 0,75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SūNUS, vaikams .... $ 0,75
S. Zobarskas, PER ŠALTį IR VĖJĄ, vaikams......... $ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ................................$ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRJŽIMAS......................................... $ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0.30
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ..............$ 0,30
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas................................ $ 1,—
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ..................$ 1,—
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės......... $ 0,75
Literatūros METRAŠTIS, 400 puslapių.................... $ 1,—
4 autoriai, PROZA................................................................ $ 1,25
Br. Pieteris, LAPĖS PASAKA.........................................$ 1,10
J. Gailius, KARTUVĖS................................................... $ 1,—
Maupassant, KAROLIAI, novelės .................................... $ 2,50
P. Lagerkvist, BARABAS, romanas ................................$ 2,25
Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA.............................................$ 3,50

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

Dėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

brėžtos. Tyrinėdamas paste
bėjo, kad taip yra todėl, kad to 
se vietose neauga kai kurie au
galai. Niekas negalėjo išaiš
kinti to keisto gamtos reiški
nio. Tik po nuodugnių tyrinę 
jimų Flemingas atrado, kad au 
girną sustabdo grybelis, gami
nąs peniciliną.

Daugiauusia idėjų, gal būt, 
žmogui davė pati gamta. Ste

bėdamas paukščius, jis išmoko 
skraidyti, iš žuvų plaukioti, 
nes gamta sugeba išspręsti 
kebliausius klausimus.

KEISDAMI ADRESUS
nepamirškite pasiųsti 25 et.
(smulkiais pašto ženklais).

„Vieną dieną su begaliniu švelnumu prisirišau prie ty
riausios, meiliausios, gražiausios ir išmintingiausios iš visų 
moterų. Mano širdis ilsėjosi jos meilėje su beribiu pasitikė
jimu. Viena proga, kai visi mane kaltino ir persekiojo, liu
dijo prieš mane, patyriau, jog moteris, kuria pasitikėjo mano 
dvasia, susibaudę prieš mane. . . Ir tada pagalvojau, kad jei
gu ji buvo man neištikima, niekad daugiau aš neberasiu išti
kimybės jokioje šios žemės moteryje.

„Girioje išgyvenau beveik ketverius metus, nekirpda- 
mas nei pįaukų nei nagų, tapau laukinių ir supratau, kad žmo 
gui nėra sunku sugrįžti į primityvią būklę; galėjau tvirtai įsi 
tikinti, kad esame žemės ir girios vaikai, niekas daugiau, nie
ką sdaugiau. Esu miegojęs karodamas medžių viršūnėse ir 
ant bedugnių, norėdamas išvengti žvėrių užpuolimo. Esu 
girdėjęs išalkusio tigro dainą ir taip pat esu girdėjęs paukš
čių maurojimą! . .“

— Kaip tai?
— Taip, senjore; pagal mano sielos būseną tigro stau

gimas man atrodė, kaip dainair paukščių burkavimas buvo 
panašus į maurojimą. Mano sieloje gyvena prieštaravimas ir 
abejonė kartu su nerūpestingu pasitikėjimu, su kuriuo kregž 
dės kuriasi apleistų bokštų pastogėse. Daugely vietų esu bu
vęs kalinys. Riaušių metu būdavau sulaikomas kaip šnipas. 
Dalyvavau Italijos karbonarų slaptuose posėdžiuose ir rusų 
komunistų klubuose Paryžiuje, Londone, New Yorke ir Bu
enos Airese.

„Kai buvau carų laikais Maskvoje, mane ištrėmė į Sibi 
ra, privengdami mano įtartinų rezervų. Žygiuojant per ste
pės, galvojau kaip pabėgti. Sibiro kalinys — tamsta juk zi 
nai — labjau už sargybinius ir mūrus ir geležimis apkaltas 
vienas pabėgau iš Sibiro, mečaiu iššūkį badui, sniegui, vil
kams ir visus juos nugalėjau.

„Lošiau Monte Carlo tuo metu, kai buvau apsimetęs am 
basadorium, incognito bekeliaujančiu, ir laimėjau daugiau pi 
nigų, negu betkas gali jų trokšti savo gyvenime. Ir pinigai 
iš mano rankų išslydo orgijoms bei šlykščiausioms puotoms. 
Vilkėjau šermuonėlių kailiais ir ištaigingiausiais šilkais, bet 
taip pat ir skarmalais. Esu buvęs tarp augšto luomo žmonių, 
tarp vidurinio ir tarp padugnių; dėl to pažįstu visą žmogaus 

didybę ir visą jo menkystę, o taip pat ir socialinį melą.
„Esu buvęs netoliese nuo Šventosios Žemės, kalnų vir

šūnėse, stebuklo naktį tarp paprastų ir šventų piemenų, ir 
verkiau besiklausydamas jų švelnių giesmių švelnumo, gie
damų Dievo Kūdikėlio garbei; kitas Kalėdas esu praleidęs 
didžiųjų miestų mūruose, tarp nusikaltimo, purvo, erezijos, 
piktžodžiavimo ir geidulingų aistrų; taip kad ir mano siela 
kartais apsivilkdavo šilkais, ir kartais prisipildydavo purvo.

* * *
Tasai žmogus kalbėjo trumpais periodais, gyvai, malo

niai, su didele erudicija. Man citavo vietas, paminklus, visą 
žmonių gminės kūrybą, kuria ji didžiuojasi, ir apie viską ži
nojo daugiau nei knygos. Buvo cinikas, bet išdidaus ir pa
garbaus cinizmo. Aš bandžiau jį sugėdinti, keletą kartų 
stipriai užsipuldamas jo doros stoką, ir tada įsiliepsnodavo 
jo žvilgsnis ir man atsakydavo kaip karalius ar kaip šeimi
ninkas. Davė man suprasti, kad jis yra mano svečias ir aš 
neprivalau jį įžeidinėti.

Bekalbėdamas išrūkė du cigarus. Gerokai po vidurnak
čio jį nulydėjau į patalpą, kurioje laikėme eksporto kavai 
pakavimo medžiagą. Pasijuto laimingas augštoje lovoje iš 
tuščių maišų, kurių vieną ištiesė, o kitu užsiklojo. Jam pali
kau lempą ir degtukų dėžutę.

Sekančią dieną saugojaus jį išbudinti, nes galvojau, kad 
kelionės nuovargis ir pasnikavimas jam davė teisę miegoti, 
kiek panorės. Bet kai priartėjo pusdienis, o Žmogus iš Su
matros nerodė jokio gyvybės ženklo, pasiunčiau tarną pa- 
klaustti, gal kartais jam ko reikia. Tarnas sugrįžo pasakyti, 
kad pakavimo kambaryje jo nebuvo.

Kaip galėjo tasai žmogus išeiti? To niekad negalėjau 
išsiaiškinti. Vienintelės durys buvo užrakintos stipriu už
raktu, o raktą aš laikiau po pagalve. Negalėjo nusileisti pro 
langą, nes ir per žemiausią šokdamas užsimuštų ir akrobatas.

Bet tikra tik tiek, kad apie šeštą valandą ryto gyven
tojai matė praeinant per miestelį Žmogų iš Sumatros, kurio 
dėka aš praleidau vieną baisiausių ir kartu įdomiausių mano 
gyvenime naktų.
duris yra saugomas bado, sniego ir stepių vilkų. Ir vis tik aš 

„EI Arenillo“ virėja, senoji Skolastika, sužinojusi apie 
nuotykį, labai išsigandusi užtikrino, kad tasai žmogus bu-

FROILAN TURCIOS

Geriausia išmalda
i

Visą apylinkę baisiai išgąsdino nelaimingas raupsuota
sis. Pasirodė staiga, sukalkėjęs, kirminų sugraužtas, prisi
dengęs skarmalais, drėgnais nuo kraujo, dvokiančiais rūgš
čiu maitos kvapu.

Botago smūgiais varomas iš kaimų ir viensėdžių, kaip 
pasiutęs šuo žiaurių vaikų gaujų nuožmiai persekiojamas, 
vilkosi mirdamas iš bado ir troškulio, ugninės saulės spirgi
namas per liepsnojančius smiltynus, su apipuvusiom kojom, 
pilnom kirminų.

Taip stumdėsi mėnesių mėnesiais, niekinga žmogiška mai 
ta, prisisotindamas mėšlu ir atsigerdamas kiaulių balose, kiek 
vieną dieną vis šlykštesnis, vis grasesnis.

II
Baisusis Mankąs Mena, neseniai išleistas iš kalėjimo, 

kur išpirko savo dvidešimtą žmogžudystę, buvo antras siau
bas apylinkėje, nelauktai nuožmių audrų nusiaubtoje. Toly
džio lijo čiurkšlėmis; siaubingi uraganai šluote šlavė bana
nų plantacijas, ir Atlanto bangos, kurčiai griausdamos, už
liedavo paplūdimius.

Vieną tų baisių naktų žmogžudys savo kambaryje prie 
lempos šviesos skaitė knygą apie tragiškus nuotykius, kai į 
jo duris kažkas pasibeldė trimis stipriais smūgiais.

Vienu kojos spyriu nustūmė storą velkę, slenkstyje pa
sirodydamas su dideliu revolveriu dešinėje. Šviesos pėde, nu- 
tysusiam į lauką, pamatė raupsuotąjį, nuo kurio varvėjo 
dumblas, su akimis, kaip žarijomis, išdžiūvusiose duobėse, su 
smakru iš gyvos mėsos, su maldaujančiom rankom.

— Prašau išmaldos! — suriko. — Esu alkanas! Mirš
tu iš bado!

Nepaprastas gailestis apvaldė bandito širdį.
— Esu alkanas! Mirštu iš badol
Vienu šūviu jį negyvai patiesęs, Mankas sušuko:
— Tai geriausia išmalda, kokią galiu tau duoti.

(Iš „Pietų kryžiaus padangėje“).
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OTTAWA ATSIŲSTA PAMINĖTI
M. Matukas. TIKROVĖS

MŪSŲ KR
Minint Birželinius išveži

mus, visų trijų tautybių: lie
tuvių, latvių ir estų vardu bu
vo nusiųstas J. E. Kanados mi- 
nisterių pirmininkui atatinka
mas raštas, apie kurį mūsų 
spaudoje jau buvo anksčiau mi 
nėta. Dabar yra gautas atsaky
mas, pasirašytas Ministerio 
Pirmininko sekretoriaus p. W. 
R. Martin. Jame J. E. Minis- 
teris pirmininkas už_Jam pa
reikštus linkėjimus reiškia nuo 
širdžių padėką, o iškeltuosius 
klausimus priima dėmesin.

— Daromi paruošiamieji žy 
giai įkurti Ottawoje anti-komu 
nistinį organų iš atstovų iš už 
geležinės uždangos esančių 
tautų. Iki šiol šia kryptimi ne 
didelę veiklų buvo išvystę tik 
pabaltiečiai, tačiau šios grupės 
čia yra nedidelės, kai tuo tar
pu kitų iš už geležinės uždan
gos tautų grupės yra žymiai 
gausingesnės.

Sault Ste

— Vietos apylinkės v-bai 
nepavyksta sudaryti atskirų 
šaipos reikalams tvarkyti insti 
tucijų Ottawoje, kaip to rei
kalauja centrinis organas, to
dėl tas funkcijas ji yra priveis 
ta vykdyti pati. Pastaruoju 
metu yra išsiuntinėta individu 
alūs raginimai paaukoti šalpos 
reikalams tam tikras minimali 
nes sumas, kurias prašoma 
įteikti v-bai (bi kuriam iš jos 
narių: Šidlauskaitė, Kubilius, 
Paškevičius) ne vėliau rugpjū
čio 8 dienos.

— Vietos tautietis p. Amb- 
razas liepos mėnesį atidarė sa
varankiškų biznį. Būdamas au 
to mechanikas išnuomavo mies 
to pakrašty gazolino stotį kar 
tu su mechanine dirbtuve, ku
rioje atlieka įvairius mechani
nius pataisymus. Naujųjam 
lietuviui verslininkui linkime 
sėkmės. A. P.

larie, On L

SUVOKIMAS (Filosofiniai 
pažinties klausimai,). Veikale 
aristoteliškai - tomistinėje ava 
šioje paliečiami šie pagrindiniai 
gnoseologiniai uaiykai: aj Tie 
sa ir tikrybė, b j ^ažjstančios 
galios, c) liesos pacunumas. 
išleido b. & J. Braziai Čikago
je, 60 psi. IBM šriftu. Adre
sas :• S. ir J. Braziai, 7215 So 
Sacramento Ave, Chicago, Ill., 
USA.

W. S. Reymont. KAIMIE
ČIAI. Romanas. Ill Pavasa- 
iris. Verte r', Neveravičius. 4/2 
puslapių. Išleido Nemunas, Či
kagoje.

F. Lavinskas u- A. Banišaus- 
kas. ANGLIAKASIŲ ATSI
MINIMAI. Su priedu „Milu- 
kiada“. 530 puslapių. Kama 3 
doleriai. Knyga įrišta į kietus, 
gražius viršelius ir gražiai at 
rodo, visai paruošta knygynui. 
Knyga gaunama „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 George St., Ville Lasal- 
le, Montreal, P. Q.

PELĖDA 6—7 nr. 1953 me 
tų. Daug aktualių karikatūrų

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

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

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$2.60
B. 20 sv. cukr.—$4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų$2.50
B. 20 sv. kv. miltų$3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv.cukraus

Reikalaukite pilno siuntinių surašo.
5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

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

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

1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4J4 sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gr. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

TRUMPOS NAUJIENOS. ir tekstų.

PAJIEŠKOMAI
— Palikimo reikalu pajieš- 

komi Jono Kielos (John Kel
ly arba J. Keller), kilusio iš 
Gelažių km., Vadoklių v., Pa
nevėžio ap., giminės. Pajieško 
mi taip pat Jono Kielos miru
sios sesers Viktorijos Klebonie 
nės vaikai, viena iš jų Marijo
na, ištekėjusi už Griniaus. Jieš 
komieji arba apie juos žinantie 
ji maloniai prašomi atsiliepti į 
Lietuvos Gen. Konsulatų New 
Yorke: 41 West 82nd Street, 
USA. (Bylos Nr. 10-3221).

KOMUNISTAI GIRIA
TASS pranešė, kad Dievo 

Kūno šventė —■ Devintinės 
Maskvoje Šv. Liudviko bažny 
čioje buvo labai iškilmingai 
švenčiama: rytą ir vakare pro 
cesijos, kurias vedė „dekanas“ 
kun. Josif Buturoądsz. Jo tvir 
tinimu, Maskvos gyventojai 
nekantriai laukę iš Rygos „vys 
kupo“ Peter Strod, kurį sovie 
tų žinių agentūra vadina ne 
tik vyskupu, bet ir „Apaštališ 
ku Liepojos vyskupijos Latvi
joje Administratoriumi ir Ry
gos Metropolijos Generaliniu 
Vikaru“. Šito „vyskupo“ pra

SI... BAŽNYČIOMIS.
Rūmų prelatas.

TASS pranešimas mini ir 
Lietuvą su Kaunu ir Vilniumi.

Kaune esą veikianti Kunigų 
Seminarija. Jos rektorius esąs 
kun. Kazimieras Sirūnas. Jo 
teigimu, šiais metais bus Įšven 
tinta šešiolika naujų kunigų: 
tiek pat maždaug kunigų buvę 
įšventinta kasmet paskutinių 
trylikos metų bėgyje.

Lietuvoje esu atvirų 700 baž 
nyčių; komunistų vyriausybė 
remianti senų bažnyčių atsta
tymą stambia finansine pagal
ba.

Kun. Kulbis, plačiai žino
mas Kanados ir U. S. A. lietu 
vių tarpe „skrajojančio kapelio 
no“ vardu, apie porų savaičių 
pabuvo mūsų kolonijoje, pava 
duodamas atostogaujantį nuo
latinį lietuvį kunigą.

Mūsų apylinkės valdyba lie 
pos 26 d. surengė pp. Skaržins 
kų ūkyje piknikų-gegužinę, ku 
lioje dalyvavo nemažas tautie 
čių skaičius. Būtų dar daugiau 
dalyvavusių svečių, jei ne iš 
vakaro lietus ir radijo nebūtų, 
tai dienai išpranašavęs nepa
lankų orą. Valdyba žada dar 
ir ateityje panašių pasilinksmi
nimų surengti.

Pirmas lietuvis dypukas mū 
sų kolonijoje gavęs Kanados 
pilietybę yra tautietis Kutke- 
vičius Eugenijus.

Tautietis A. Vizbaras sugrį 
žo atgal į mūsų koloniją iš 
Port Arthur sanatorijos, ta

čiau nors ir gerai atrodo, bet 
dar nedirba, o tikrina ir taiso 
sveikatą.

Vienas mūsų kolonijos tau
tietis — „farmeris“ savo var
dinių proga per šv. Vincentų 
gavo iš savo giminių -— porų 
veršelių.

Pas tautietį A. Motiejūnų 
spaudos knygų platinimo punk 
te 78 Tancred str. vėl gauta 
įdomių naujų knygų. Jeigu no 
tintiems kai kurių pageidauja
mų knygų ir nebūtų, tai per 
trumpų laikų parūpinama. Kny 
gas galima užsakyti ir telefonu 
(vakarais ir šventomis dieno
mis) — telefono Nr. 6-6133.

Mūsų mieste šiais metais už 
registruota keturi polio ligos 
atsitikimai. Paskutinis atvejis 
buvo ne kaip paprastai vaikas 
ar jaunesnio amžiaus, bet 39 
metų amžiaus kanadietė mote
ris. J. Sk.

MŪSŲ SPARNAI 4 nr. Kri 
kščioniškos minties lietuvių 
evangelikų reformatų žurna
las, 1953 metų birželio mėne
sio. Gausiai iliustruotas aktu
aliais atvaizdais. Adresas: 
4428 S. Western Ave, Chica
go 9, Ill., USA.

EVANGELIJOS ŽODIS, 7- 
22 nr. 1953 m. liepos mėnesio. 
Adresas: 327 So. LaSalle Stre 
et, Chicago 4, Ill., USA.
@8 50 tūkstančių Italijos ūki
ninkų suvažiavę į Romą aptar 
ti savo reikalų, surištų su že
mės ūkio reforma ir kitais ūkio 
klausimais.

PADĖKOS
Didelis bičiulių būrys mano 

gimimo ir vardo dienos proga 
padarė tikrą staigmena — ma
ne labai gražiai apdovanojo 
brangiomis dovanomis. Už tai 
ir už 
siems 
namų 
ačiū.

gražius linkėjimus vi- 
subuvimo dalyviams ir 
savininkui . tariu didelį 

Povilas Jocas.
* * * 

padėjimą surengti mums
p. Burbienei, 

Mikulėnams, pp. Verai-

Už . 
vestuvių vaišes 
pp.

nešimu, Latvijoje esą du vie
nuolynai ir 250 parapijų, ku
rios, jo žodžiais sakr.it, žydi. 
Komunistų vyriausybė remian 
Ii bažnyčių atnaujinimų; esan
ti penkerių metų kunigų semi 
narija. Iškeliaudamas į Lenin 
gradą ir Maskvą, jis pasakęs: 
„Kaip ir visų kanoniškų vizitą 
cijų proga, mes pašvęsime sa
vo maldas ir ten už parapiją, 
už mūsų krašto gerovę ir už 
pasaulio taikų“.

Romoje išleistame „Annua- 
rio Pontificio“ registęi deja, 
Peter Stro'd figūruoja ne kaip 
vyskupas, bet kaip Šv. Tėvo

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

a

St. CATHARINES, Ont.

čiams, pp. Žemaičiams, pp. Šul 
mistrams, p. Gaurienei, pp. 
Leknickams, pp. Valenčiū- 
nams, p. Stankevičienei, p. 
Kandižauskui ir p. Simaniūkš- 
čiui už pagiedojimą bažnyčioje 
mūsų nuširdžiausias ačiū.
Aldona ir Vytautas Kažemėkai

Vilniuje buvusios didelės re
liginės iškilmės (tur būt, kovo 
4 d.), kada Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje ant didžiojo alto
riaus buvę išstatyti šv. Kazi
miero palaikai (relikvijos).

Sunku pasakyti, kiek tiesos 
šitame TASSo pranešime, ta
čiau yra faktas, kad Kauno 
Arkivyskupijoje buvo kun. 
Kaz. Sirūnas, kuris pasiliko 
Lietuvoje. Savu metu jis buvo 
Šiaulių gimnazijos kapelionas, 
o paskutiniais Nepriklausomy
bės laikais Vytauto D. Univer 
siteto Teologijos - Filosofijos 
fakultete gilino savo studijas.
SS Prof. Vincas Krėvė, kurį lai 
ką dirbęs Pennsylvanios Uni
versitete, išėjo į pensiją. Jis 
gaus apie 80 dol. per mėnesį.
ES Rugpjūčo m. 27 — 30 die
nomis Statler Hotel, Boston, 
Mass., įvyks Lietuvos Vyčių 
jubilėjinis seimas 40 metų veik 
lai paminėti.

APYLINKĖS VALD
Birželio 28 d. St. Catharines 

įvyko apylinkės lietuvių susi
rinkimas naujai valdybai išrink 
ti. Į susirinkimų atsilankė tik 
apie dvidešimt žmonių, todėl 
nauja valdyba nebuvo iš ko 
rinkti, tačiau išeitis rasta. Ka 
dangi keturi v-bos nariai buvo 
pastiraukę dėl p. Vyšniausko, 
tai iškilo pasiūlymas — geriau 
tegu pasitraukia vienas,o ne ke

YBA VĖL YRA.
turi. Taip ir įvyko. Kai p. Vyš 
niauskas iš valdybos išėjo, tuo 
met kiti keturi į ja sugrįžo. 
Dabar jie yra pasikvietę dar 
viena narį, tai apylinkės valdy 
ba vėl pilnos sudėties.

Šiuo metu St. Catharines 
vykdoma Bendruomenės soli
darumo mokesčio rinkliava.

Stebėtojas.

&

I
 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalaiJonas ŽmuidzinasParyžiaus universiteto clip!, teisininkas:3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: P L 6580

Duodame ir kreditan

|j. GRAŽYS 
K SIUVU NAUJUS IR 
g TAISAU SERUS

* 8 KAILINIUS PALTUS. 
' « DUODU GERĄ KAILIŲ 
j 8 PASIRINKIMĄ.

y

2

FMMlttJtiT JEWELLERS!
BRONIUS AMBAKAS

g SPECIALISTAS IŠ EUROPOS
H B LOKSŲ— BRIKS Ų — PLYTELIŲ |
H dėjime
;; MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.
g Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. S
§________ KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR. §

363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 
78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 

be nuošimčių
Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA Bl LONGINES
S BULOVĄ 3 OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

SUPERIOR REAL ESTATE Co
RADIO ir TELEVIZIJA

*

*

Telefonas: HE 0100A. GAURYS.

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

DARBA ATLIEKU
S Ą 2 I NINGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visa dien/į.

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

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI

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

kybės, kainos prieinamos. 

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

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

Gerard Cool Alcide Blais,
4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av„ Ville Lasalle. 

YO 3323 TR. 7849.

RUfa
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

There is a 
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!
^-^FLAT^ 

SEMI-GLOSS 
GLOSS 
FINISHES

C. C. M. DVIRAČIAI 
*

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!

sakr.it
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI 1

Mann&Martei j
REALTORS |

1245 BLOOR ST. w.(prie Lansdowne)Te?. OL.8481 | 
Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo- g 
-pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei- g 

daujamuose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą. ♦

J. J. E L11 S, Realtor
383 RONCESVELLES AVĖ., TORONTO, ONT.

| i) r. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS

$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 
pajamos.

$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
va šildomas.

$4.000 įmokėti, $16.500, 
High Park-Bloor, 8 k., mū 
rinis, 2 vonios, garažas, 
prie puikaus susisiekimo, 
vandeniu-alyva šildomas.

$4.000 įmokėti, $19.000; 
High Park - Parkside Dr., 
mūrinis, garažas, vande
niu-alyva šild., 2 mod. vir
tuvės.

4.000 įmokėti, $13.700,High 
Park-Gorden; 7 k., mūr., 
alyvos-vand. šildymas, 2 
virtuvės, garažas.

'*$6.000 įmokėti, $14.800;
X Crawford Bloor; 9 k., mū 
a rinis, 2 virtuvės, šviesūs, 
v dideli k., vietos bent 3 ga 
<ę ražams, idealus nuomoti.

$4.000 įmokėti, $19.000; | 
Kingsway-Dundas; 8 k., g 
naujas gražus mūro rezi- g 
dencinis namas, 2 garažai, X 
žaidimų salė, vandens ir X 
alyvos šild.; vertas dau- v 
giau negu prašo. g

$4.500 įmokėti, $16.800; g 
High Park - Westminster, x 
10 k., mūrinis, atskiras, g 
dvigubas gaaražas, naujai g 
dekoruotas, tuojau galima g 
užimti. X

$3.000 įmokėti, $10.000; g 
Windermere -Bloor, 6 k., g 
atskiras, garažas, alyvos g 
šildymas, balansui vienas X 
morgičius. S

$3.000 įmokėti, $11.500 ;| 
mūrinis, alyva šildomas, g 
Dundas-Roncesvalles, 8 k., X 
dvigubas garažas. g

$3.000 įmokėti, $12.500, $ 
High Park - Sunnyside, 6 g 
k., mūrinis, alyva šildo- g 
mas, garažas. &

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

$3.000 įmokėti, $11.000; Blo g 
or-Clinton, mūrinis, gara- g 
žas, 7 dideli k., 2 virtuvės, g

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

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

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

TEISININKAS —

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
. ... TORONTO...........
Telefonas MI 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki
5 vv. ir pagal susitarimą. I

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

MŪSŲ ATSTOVAS
Zigmas UMBRAŽŪNAS

mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir 
padės išsirinkti. Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba 
TELEF.: įstaigos.OL. 8481 Namų ME 0667

S

Maloniai pranešame!
NAUJŲ

MIŲ
„FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVEŽI- 
PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS

Į MŪSŲ ATSTOVĄ
V. PESECKA

INFORMACIJA:
18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai.
PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO-

BE TO GREITAI IR

vakarais
DIDELIS
BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ,
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD 

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

ŠALPOS FONDO VEIKLA.
K. L. B. Šalpos Fonth> To

ronto Apyl. Komitetas motinos 
dienos minėjime ir prie lietu
vių bažnyčios rinko aukas su
šelpti Vokietijoj likusias moti
nas ir š. m. gegužės mėn. 27 
d. per BALFo Įgaliotinį Euro
poje I. Rugienių tas aukas pa
siuntė. Šiuo laiku jau yra gau 
ta už pasiųstas aukas daug pa 
dėkos laiškų, tad vieną iš jų 
skelbiame aukotojų ir visų lie
tuviu žiniai.

„Š. m. birželio mėn. 27 d. 
per BALFo įgaliotinį Vokieti
joje poną IA Rugienių pasiekė 
mane Jūsų gailestingumo ran
ka sunkioje mano ligoje ir pa
dėtyje. Gavau 26,75 D. M. iš 
Jūsų surinktų aukų vargin
goms motinoms sušelpti. Tai 
didelė man moralinė ir mate
rialinė parama už kurią nuo
širdžiausiai dėkoju Jums ir vi
siems geraširdžiams aukoto
jams, lai gerasis Dievas atlygi
na Jums šimteriopai. Žmonių 
patarlė sako, kad Gerasis Die
vas neuždeda sunkesnio kryže 
lio žmogui negu jis gali pakel
ti. Deja, mano gyvenimo kry
žius jau man vienai nepakelia
mas. Nuo 1944 m. sunkiai ser 
gu astma, tik neilgus laiko tar 
pus galėjau išeiti iš ligoninės, 
o dabar ir vėl joje kelintas mė 
nuo. Išsekiau, sudžiūvau, be- 
sveriu vos 40 kg. Jaučiu, kad 
jau paskutinės mano jėgos su
nyko. Nebaugintų mane ka- 
cetiškai sudžiūvęs mano kūnas, 
jei neturėčiau nemažiau nelai-

mingo sūnelio — 13-kos metų 
berniuko, kuris nuo 1945 me
tų serga sunkia epilepsijos 
(nuomario) forma ir taip pat 
tik trumpiems laikotarpiams 
grįžta iš ligoninės pas mane. 
Bet kai jis grįžta, geriau sa
kant savo vaikui meilės ir il
gesio. graužiama parsivežu, tai 
savo nuolatiniais mirimais iš
čiulpia paskutines mano jėgas 
ii paguldo mane ligoninėn, 
pats likdamas tik pasišventusio 
žmogaus globai, kol vėl ir jį 
paima kuri ligoninė. Taip vyks 
ta mirtina kova dėl gyvenimo 
su mirtimi ir vargu. Ir nėra 
brangesnio žmogaus, didesnio 
susiraminimo ir vilties, kai pa
tiri savųjų tautiečių gailestin
gumo ! Jūs brangieji Kanados 
Lietuviai verti tikrai giliausios 
į -dėkos, kad savo prakaitu pel 
,.ytą auką skyrėte vargingoms 
n lotinoms! Viena iš tokių aš 
esu ir dar kartą nuoširdžiai 
jums dėkoju už Jūsų gailes
tingumą ir prašau Dievo Gau
sios Jums visiems Jo palaimos.

Paulina Viltrakienė, Mun 
chen 54, Opalstr. 15. U. S. Zo 
ne, Germany. — 28.6.53 m.“ 

Tautiečiai! Negi neskauda 
mums širdies, kada likusieji 
mūsų sesės - broliai Europoje
kovoja su bado ir mirties šmėk pirkdami ar 
la. Atrodo, kad nereiktų jokių X 
raginimų aukoti Jų šelpimui, **■ 
nes tik mūsų aukos tegali juos si 
išgelbėti iš bado nagų ir paleng H 
t inti jų sunkią benamių naštą.

Dabartiniu laiku KLB Šal-

pos Fondo Toronto Apyl. K- 
tas vykdo aukų rinkimą apsilan 
kant tautiečių namuose, negai
lėkime keletos dolerių paauko
ti šiam tikrai būtinam reika
lui, o Dievas Jus laimins už ar 
timo meilę.

K. L. B. Šalpos Fondo 
Toronto Apylinkės Komitetas.

KARALIŠKA KANADOS 
RAITOJI POLICIJA

Royal Canadian Mounted 
Police buvo įkurta pradžioje 
kaipo North West Mounted Po 
lice tuoj po Britų Šiaurės Ame 
rikos Akto priėmimo. 1873 me 
tais jie pradėjo savo ilgą ke
lionę, kad aprėptų Vakarinės 
Kanados lygumas, sutaikintų 
kariaujančius indėnus ir ap
saugotų kraštą nuo nuotykių 
jieškotojų. Dvejų metų bėgy
je jie pilnai įsikūrė ir įsigijo in 
dėnų vadų, kaip ir žmonių pa
lankumą. (CS).

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

PARDUODAM! 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 7t>57

. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St. Toronto.

A.

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

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

Tel. LL 9626.

c v
LO 2710

MICHAEL KOPRIVIC4.
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto, 
parduodami namus pasitarkit su mumis, 

mielai jums patarnausimi

KE 1118
J. GREEN

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 
mumis — mielai Jums patarnausimi

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

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

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. JUOZAPAITL5

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

561—567 KEELE Str. 
vienas blokas į pietus 
nuo St. Clair 
TORONTO, Ont.

Biuro telef. 
JU 4773 

Namų CE 1-3444

Dr. A.Pacevicius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. 

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

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

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

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

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE 

PIRKIMO PARDAVIMO
NUOSAVYBIŲ
IŠTAIGOJE

I
SERKSNYS Antanas j

Taiso įvairių rūšių laikrodžius..Darbas garantuojamas 1 m. H 
Taip pat taiso auksinius žiedus ir kt. aukso išdirbinius. S 
256 Crawford ir Dundas g-vių kampas, TORONTO. :j

| DANUTĖ 5TRAZDAITĖ §

g 321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON'S BEAUTY SALON j
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosimas, 
dažo ir kerpa plaukus- Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS
Kontraktorius K. TRUMPICKAS

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

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

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

Pirkdami ar parduo
dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

Ridout
Mil ('.Hit UM1TĮB,

rr

Mes turime šimtus 
{vairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

A. Kirsonis V. Morkis 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

John J.ELL1S,
REAL ESTATE

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

TARS IR PATARNAUS

P.LEONAS
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425

1072 BLOOR ST. W„ TORONTO, Ont.

REAL ESTATE

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

PARDAVĖJĄ:

J.Rukšą
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193

DR. K. ZI MAiMIENE
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.
Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 
laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798.
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HAMILTON NORINTIEMS PIRKTI TABAKO ŪKIUS.
Nelaukite rudens. Dabar pats geriausias laikas apsižiūrėti, 

matant tabaką lauke ir jį palyginus su kitų ūkių tabaku, 
galima susidaryti tikresnį vaizdą.

KAS YRA GEORGU MALENKOV?
Atkelta iš 3

ARTIMIAUSIĄ GEGUŽINĘ
Hamiltone rengia T. Fondas. 
Ji įvyks rugpjūčio mėn. 15 d. 
„The Bam“ (2 ir 25 kelio san 
kryžoje) vienkiemyje.

Kaip teko patirti

nomis buvo suimtas KCMP In 
ternational Harvester fabrike 
Hamiltąne. Savo pavardę jis 
buvo pakeitęs iš Jenisch į John 
Krack. Kbr.

Pav.: 150 akrų, 45 sodinimo teisė, nauji pastatai, gera mašine
rija, kaina: S 70.000 ir $ 10.000 įmėkėti,

180 akrų, 50 sodinimo teisė, 7 džiovyklos, geri kiti pastatai, 
gera mašinerija, kaina: $ 70.000 ir $ 12.000 įmokėti.

JUOZAS ŽEMAITIS
113 Norfolk St. S., Simcoe, Ont., telefonas; 1243M.

J. E. vyskup. V. Padolskis į 
Hamiltoną atvyks rugsėjo m. 
pirmoje pusėje.

HLDMT „Aukuras“ 
1953-54 sezono atidarymui 
ruošia naują premjerą. Ji įvyks 
rugsėjo mėn. pabaigoje.

KL B-nės Hamiltono valdyba 
spalio mėn. 11 d. į Hamiltoną 
pakvietė Čikagos „Pirmyn“ 
chorą ved. K. Stephens-Stepo 
navičiaus.

1946 m. pabėgęs iš belaisvių 
stovyklos Cooksville vienas 
vokiečių kareivis, šiomis die-

ŠAUNI VESTUVIŲ PUOTA
Vytautui ir Aldonai Kaže- 

mėkams, susituokusiems Mont 
realy, atvykus į Hamiltoną, tė 
vų buvo suruoštos puikios ves
tuvinės vaišės, kuriose dalyva
vo didelis būrys žmonių, be ko 
kita ir iš Montrealio — pp. Šul 
rnistraitės, p. Akstinas su žmo
na, p. Stankevičius, p. Dani
liauskas ir. tt.
LANKOSI VASAROTOJAI

Šį savaitgalį Hamiltone buvo 
matyti daug žmonių iš kitų 
lietuvių gyvenamų vietovių, be 
ko kita iš Montrealio pp. San- 
kaitytės, p. P. Adamonis ir kt.

S.

Wildwood, Alta.
ALBERTOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS WILDWOOD
Nenuilstamai besidarbuojant 

kun. B. Jurkšiui lietuvybės la
bui Edmontone, kaipo Albertos 
centre, netik Edmontono ir ne 
tolimos apylinkės, bet galima 
sakyti ir visos Albertos lietu
viai pasižymi dideliu vieningu 
mu, kas įrodo, kad liepos 12 d. 
ruoštoje Wildwood apylinkės 
lietuvių gegužinėje susirinko 
apie 300 lietuvių. Žinoma, di
desnėse lietuvių kolonijose tiek 
lietuvių vienoje vietoje yra 
menkniekis, bet čia, kur vos 
keli šimtai lietuvių gyvena iš
simėtę po visą Albertos provin 
ciją, tai jau nepaprastas daly
kas. Kiti važiavo 300 mylių ir 
daugiau.

Minėtą dieną 10 vai. ryto vi 
si susirinko Wildwood R. K. 
bažnyčioj, kur kun. Jurkšis, at 
važiavęs su visais kitais Edmon

tone gyvenančiais lietuviais, at 
laikė lietuviškas pamaldas. Po 
pamaldų visi patraukė į šalia 
Wildwood esantį pp. Montvi
lų ūkį, kur wildwoodiečių jau 
buvo baigiama kepti visa kiau
lė, kaip anglai sako barbague 
pig ir svečius priimti paruošta 
visokios kitokios gėrybės. Mi
nėtas barbague daugumui lie
tuvių, ypač vėliau atvykusioms 
j Kanadą, buvo didelė naujeny 
bė, jie netik kad nebuvo raga 
vę tokio valgio, bet nebuvo ir 
matę.

Visi prie bendro stalo pasi
vaišinę, vieni šalia esančiame 
ežere maudėsi, kiti sodo me
džių pavėsyje šoko, žaidė ir 
dainavo, naudodamiesi visą 
laiką veikusiu gausiu bufetu. 
Pertraukos buvo užpildomos 
įvairiu sportu, rungtynėmis.

Traukimas virvės, kuriame prie 
šingose pusėse dalyvavo wild- 
woodieciai ir edmontoniečiai, 
baigėsi lygiomis, nes vyrai wild 
woodieciai nutraukė edmonto- 
niečius, o moterys edmontonie 
lės — wildwoodietes. Visi bu
vo linksmi ir patenkinti, kad 
kiekvienas sukūrė daug naujų 
pažinčių ir atnaujino senų.

Visas gegužinės pelnas, 160 
dol., paskirtas Edmontono ir 
apylinkės lietuvių namo staty 
bai.

Gegužinės suruoišme dau
giausia pasidarbavo Kastantas 
Tauginas, Antanas Rudinskas 
ir p. Rasimai. Svečių priėmi
mui broliai Rudinskai padova
nojo kiaulę, o visi kiti wildwo- 
odiečiai prisidėjo sūriais, kum 
piais ir visokiomis kitomis gė
rybėmis. Baigiant tenka pa
linkėti, kad būtų ir daugiau pa 
našių subuvimų.

Pas Wildwood hotelio savi
ninkus pp. Zabielus savaitę lai
ko svečiavosi atvažiavę iš Wey 
burn Sask, irgi didelio hotelio 
savininkai — jų žentas Anta
nas Bražėnas su šeima. Braze 
nai anksčiau gyveno Edmonto
ne, labai pavyzdingi lietuviai. 
Išvažiuodami paaukavo 100 
dol. lietuvių namo reikalams. 
Wildwood yra už 80 mylių į 
vakarus nuo Edmontono.

WABAMUN, ALTA.
Šioje vietoje, pusiaukelėj, 

tarp Edmontono ir Wildwood, 
prieš metus laiko pp. Sližiai nu 
sipirko gražų hotelį. Kadangi 
Sližiai tikri lietuviai patriotai, 
Wildwood apylinkės lietuviai,

susitarę su Edmontono lietu
viais, liepos 19 dieną ponams 
Sližiams padarė staigmeną jų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
ir metinių Įsikūrimo minėtame 
lietely sukaktuvių proga. Nors 
tą dieną smarkiai lijo, bet su
tartu laiku iš abiejų pusių pa
sirodė virtinės automobilių, iš 
kurių pasipylė didelis būrys 
vienminčių. Susiradus jubilia 
tus, prasidėjo vaišės, kurių me 
tu sukatuvininkams įteiktos 
gražios dovanos, sugiedota il
giausių metų ir palinkėta lai
mingai sulauktą auksinių ir 
deimantinių sukaktuvių ir gero 
pasisekimo naujoje vietoje. Po 
to sekė šokiai, žaidimai ir dai
nos. Sukaktuvininkai paauka
vo 200 dol. lietuvių namo Ed
montone statybai ir pažadėjo 
dar 300 dol., kada jų reikės.

Pažymėtina, kad Sližiai tu
ri vieną dukrelę, Birutę, kuri 
prieš porą mėn. Edmontone su 
dideliais pažymėjimais baigė 
slaugės mokyklą. Tajrroga tė 
vai dovanų nupirko jai naują 
automobilį. Nors Birutė girnų 
si ir augusi Kanadoje, bet gra
žiai kalba lietuviškai. Linkėti
na jaunai slaugei laimingos 
ateities ir sulig jos ir jos tėve
lių pageidavimu susirasti pa
vyzdingą lietuvį. Dalyvavęs.

KEISDAMI ADRESUS 
nepamirškite pasiųsti 25 et. 
(smulkiais pašto ženklais).

werio drąsus ir naujas idealas 
taikai atsiekti laisvės pagalba 
Malenkovui yra nepriimtinas.

Sovietų delegatai buvo pake 
lę triukšmą Jungtinėse Tauto
se 1951 m. prieš Charles J. 
Kersten, kuris įnešė pasiūlymą 
į Kongresą paskirti 100 milio- 
nų dolerių remti ne tik pabė
gėlius, bet ir tuos, kurie gyve
na už geležinės uždangos.

Gerai pažindamas komuniz
mą, aš esu tikras, kad gyven
tojų pasipriešinimas viduje Ma 
lenkovui yra daug pavojinges
nis nekaip USA atominės bom
bos.

Pavergtų tautų išsilaisvini
mo troškimas yra didžiausias 
pavojus komunizmui. Suduo
dami smūgį diktatūros siste
mai iš vidaus, jūs pataikysite 
į pačią jos širdį. O laisvosios 
tautos turi pakankamai jėgos 
tam smūgiui suduoti. Tam 
tikslui jos gali panaudoti psi
chologinę strategiją — kiek
viena proga kaltinant Sovietų 
vadus kaip užpuolikus ir iške
liant aikštėn jų „taikos“ apgau 
lingumą. Jos gali skatinti di- 
zertyravimą iš Raudonosios 
Armijos dalinių. Jos gali su
kurti išlaisvinimo kariuomenę, 
sudarytą iš tautybių, kurios 
dabar yra Sovietų pavergtos.

Ar iš to galėtų kilti 
pasaulinis karas?

Anaiptol. Vidaus reziste- 
cija komunizmo pavergtuose 
kraštuose Malenkovui sudary
tų daug rūpesčių. Tatai sustab 
dytų Sovietų agresiją, kuri ir 
yra vienintelė priežastis pašau 
liniam karui kilti.

psl.
Kadangi komunizmas pasi

žymi dinamine ekspansija, tai 
komunistinė revoliucija nesu
stos ties 38-ąja lygiagrete Ko
rėjoje, ties Elbės upe Europo
je ar kuria kita riba. Jis atsi
trauks vien susitikęs pranašes
nę jėgą.

Ta jėga gali pasireikšti žy
giais, padedančiais komunizmo 
vergams sutraukyti savo pan
čius. Jei demokratinės tautos 
remtų išsilaisvinimo judėjimą 
už geležinės uždangos, tai tuo 
būdu vergijos valstybė subyrė 
tų daug greičiau negu galima 
įsivaizduoti.

K. D. Kanaidaitis.

DĖL APSIDRAUDIMO.
Butai brangūs, o su vaikais 

iš viso sunku išsinuomoti, tad 
nenorint teko pirktis namą.

Tik sudarius dokumentus, 
prisistatė draudimo agentas, 
nes namo draudimas netrukus 
baigsis. Nors kai namas buvo 
apdraustas, mūsų vietovė ne
buvo prijungta prie vandientie 
kio, bet agentas pasakė, kad 
draudimo kaina ir dabar lie
ka ta pati už 1000 dol. 15,75 
dol.

Paskambinau Albertui Nor- 
keliūnui. Maniau, kad jei ne 
tiek pat, tai brangiau ims, bet 
geriau savam duosiu uždirbti. 
F. Norkeliūnas paskaičiavo ir 
pasakė, kad už 1000 dol. reikia 
mokėti 13,5. Už 10.000 dol.—
90 dol. Ar neskriaudžia savo 
kišenes tie, kurie draudžiasi 
pas svetimuosius?

Stp. Paulauskas.

| Dr. Roman Pniewski I
« Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. S
» Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. » 
S 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. g
K Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

$ DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS S

E LUXE CLEANERS
a Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. «
$ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. g

I
ž

LIŪDESIO VALANDOJ V

KREIPKITĖS PAS 1Laidotuvių Direktorių į

C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM $

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 'į 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. TeL YO 3440 |MMMMUWMMtMMMMHMMtMMMMKMMMMWUMMWt

I GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

D. E. BELANGER & SONS
| 15 METŲ JOSŲ TARNYBOJE
| GARANTUOTAS DARBAS.
I 259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

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

Siuvėjas

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

MONTREAL

MAMERTAS MAČIUKAS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ g
SIUVĖJAS. t

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 į rytus nuo De la ROCHE)

Res.tel. RA 2-1726.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ — 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

LJouoLADYGOS 1 
Į baldu studijoje

„ARTIS“ 1 
[ priimami užsakymai ir pa- J 
[ taisymai sofų, fotelių 

(chesterfields). „St. Lo- ■ 
uis Textiles” medžiagų ir II 

į baldų atstovybė fabriko JJ 
kainomis. y

Av. Verdun-Regina kampas n
L TR. 0952

1
391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL, j 

CAPI1OI FVRNHURF CO,. I 
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų : 
ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. S 
Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. J. RUSSELL yra : 
krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui. : 

TEL.: LA 8621.

S________________________________ _________________ ________ _____________________________________________ ______________
> rmrTInrjtxxirxTirinrrimxrxrirrxDArii miiiiimmnnniiiŲiyriniiM******1

I SAMUEL'S i
■: CAR MARKET INC. I
| MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO- | 
§ MOBILI ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- | 

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS g 
| MIESTE. |
x * * v
K PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS > 
8 GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET 3 
3 KUR KITUR MIESTE. g
S * * <3
X TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME |
S VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ. g

g TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR g 
| SKAMBINKITE ė
X Lietuvi ui atstovui X
g Mr. HENRY ADOMONIUI g

x *r a

| Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager <
A 8945 Lajeunesse, Mont re a L ''
$ Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681.

iLietuviška moterų kirpykla Į
ĮDARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- g

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. \ 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon). S 

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. g

A. J. Norkeliunasj
| PER SAVO AGENTŪRĄ |

I MONTREAL ENTERPRISES Reg’d | 
S AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, t 
| NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- | 
8 GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- | 
g RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA |
g VIJOSE DRAUDIMO SRITYSE. g 
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 | 

g Tel. CL 2363 |
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JUSU VISU IŠBANDYTAS PAUL E. COTE 
DRAUGAS

JUSU LIBERALU 
KANDIDATAS VERDUN’E

--------PASLAUGUS REIKALE PAGELBĖTI
KIEKVIENAM

--------AKTYVUS MAŽUMŲ GRUPIŲ GYNĖJAS

--------PRITYRĘS IR UŽSITARNAVĘS ATSTOVAS

--------UŽ TIKRAI DEMOKRATIŠKĄ VYRIAUSYBĘ

--------Už GALIMYBIŲ LYGYBĘ VISIEMS PILIEČIAMS

BE SKIRTUMŲ

--------UŽ DIDINGESNĘ IR TURTINGESNĘ KANADĄ

RUGPJŪČIO 10

Balsuokite už COTE
VYRĄ, KURĮ JŪS PAŽĮSTATE—KURIS PAŽĮSTA JUS

UŽTIKRINKITE SAVO ATEITĮ

Bals, už ST. LAURENT
KANADOS DIDĮJĮ VADĄ.

moktireal torWnt o
ŠĮ SEKMADIENĮ VĖL BUS PIKNIKAS

tuvių ekskursija.
Tautiečiai prašomi įsidėmėti 

šiuos dalykus ir nepraliesti pro 
gų-

ATVYKO IŠ ANGLIJOS
Liepos 29 d. iš Anglijos at

vyko į Montreal} inžinierius 
Petras Kubilius ir čia pastoviai 
apsigyveno. Jis jau ir darbą tu 
ii. Naujam montrealiečiui lin
kime Kanadoje geriau įsikurti 
negu Anglijoje.

SUGRĮŽO Iš ATOSTOGŲ
Visuomenės veikėjai — Pet

ronėlė ir Jonas Juškevičiai su 
visa šeima ir pp. Makulių 
šeima atostogas pralei
do JAV —■ Platsburge, kame 
taip gi lankėsi ir TF atstovė 
M .Arlauskaitė.

LANKĖSI HAMILTONE 
pp. Pinkevičiai, palydėję ten 
dukrą Aldoną, ištĖekėjusią už 
V. Kažemėko.

LIETUVIS VERDUNO 
RADIOFONE.

Alis Stankevičius dirba pro 
gramų vedėju Verduno CKVL 
radiofone ir prancūzų spaudo
je. Šiomis dienomis jis buvo pa 
siųstas į žmogžudyste išgarsė
jusią Gaspe vietą, kame buvo 
užmušti amerikiečiai, atvykę 
medžioti meškų. Nors Toron
to Staro ir CBC koresponden
tai ten sėdėjo jau kelias dienas, 
bet p. Stankevičius sugebėjo 
anksčiau jų surinkti žinių ir jas 
paskelbti anksčiau užeitus su 
tomis detalėmis, kurios kitiems 
paaiškėjo tiktai po tardymo. 
Malonu, kad mūsų tautietis da
ro sau rimtą darbo kelią ir kad 
jam šioje srityje sekasi.
RENKAMAS BENDRUOME 

NĖS NARIO MOKESTIS
Kas sekmadienis KLB Mont 

realio apyl. v-bos iždininkas 
Jonas Lukoševičius po pamal
dų AV parapijos salėje priima 
nario mokestį po 3,60 centų. 
Bendruomenės valdymą malo
niai prašo tautiečius mokėti na 
rio mokesčius.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Rugpjūčio 1 d. AV bažny

čioje sutuokti Regina Dėdinai 
lė ir Petras Brinkis, kurių šliū 
bo ir mišių metu giedojo sol. 
A. Paškevičienė ir p. Sima- 
r.iūkštis. Vestuvių puota vyko 
pas p. B. Dikinienę, Verdune. 
Gausių dalyvių tarpe buvo ir 
iš JAV atvykęs jaunosios tė
vas su kita dukra .

Šį šeštadienį, rugp. 8 d., Auš 
ros Vartų bažnyčioje bus Re
ginos Liesunaitytės šliūbas su 
prof. J. Pokūnu.

SIŪLOMAS DARBAS
Yra namiį darbininkės dar

bas labai geromis sąlygomis. 
Teirautis telefonu: GR 7128.

Moterims siūlomas darbas. 
Teirautis pas p. Bitnerienę, Vii 
le Lasalle.

VIEŠI MONREALY
Pas pp. Gražius iveši iš 

Stamfordo, Conn., p.. Valušai- 
tis su žmona.

Mūsų susitarimu, ankstyves 
niu, sekančią gegužinę buvo nu 
sistatyta ruošti kiek vėliau, bet 
pasirodė, kad tautiečiai įvyku 
siais popietiniais subuvimais la 
bai patenkinti ir prisispyrę pra 
šo daugiau gegužinių-piknikų.

Eilei tautiečių pareiškus pa 
geidavimą, ;gegužinė-piknikas 
yra ruošiama ir šį sekmadienį, 
rugpjūčio 9 dieną. Oficiali pra 
džia skelbiama 1 valandą po pie 
tų, bet tautiečiai prašomi vyk
ti tokiu laiku, kuris kam yra 
patogesnis.

Praeitomis sekmadienio die 
nomis nebuvo giedro ir šilto 
oro, todėl pilnai išnaudoti gra 
žias gamtos sąlygas, kokios yra 
pp. Vekterių vasarvietėje, ne
buvo galima: maudytis buvo 
peršalta, saulės buvo permaža. 
Tikėsimės, kad šio sekmadie
nio, rugpj. 9 dienos, oras bus 
palenkesnis ir galima bus pasi
maudyti ir saulėje pasišildyti, 
pasideginti. Jeigu gi pasitaiky 
tų blogas, lietingas, oras, tai ge 
gužinė - piknikas bus nukeltas 
į kitą sekmadienį ir apie tai bus 
paskelbta NL-je.

Kadangi paaiškėjo, jog mė
gėjų pasišokti yra daug, tai 
šiam sekmadieniui bus pasrū- 
pinta naujausiomis plokštelė
mis, naujausia šokių muzika.

Visi tautiečiai maloniai kvie 
čiami atsilankyti.

Iš anksto pranešama, kad nu 
matomoje rugpjūčio 30 dienos 
gegužinėje žada dalyvauti iš 
Hamiltono tai dienai atvyks
tąs Hamiltono B-nės Valdybos 
vicepirmininkas p. K. Baronas, 
kuris ta proga, tikmasi, pada
rys Montrealio lietuviams pra 
nešimą apie Lietuvių Dieną, ku 
ri rugsėjo 5—7 dienomis yra 
ruošiama Hamiltone ir į kurią 
ruošiasi vykti ir Montrealio lie

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.

| DANTŲ GYDYTOJAS : 

j Dr. J. MALIŠKA į 

: t priima: 9 a- m. — 10 p. m. t 
i 5303 Verdun A., Verdun, |

Telef.: TR 4547. |

Dr.E.AndrukaitisI
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236 .

:i D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

š. m. rugpjūčio 16 d. pas
J. V E K T E R Į - MASCOUCHE

:: rengia

Į gegužinę I

i
 Visi tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti. H 

SMAGIAI PRALEISKITELAIKĄ IR PASIŠOKITE | 

PRIE SMUIKO IR AKORDEONO MUZIKOS. H

LANKĖSI MONTREALY IR 
NL REDAKCIJOJE

Iš Čikagos kun. Sugintas, vie 
šėjęs pas pp. Gorius ir pp. Gau 
rius ir Klemas Žukauskas, vie
šėjęs pas p. Jurgutavičių ir pp. 
Gaurius, lankėsi NL redakcijo 
je, kuria proga p. Žukauskas 
,,NL“ paramai paaukojo 10 do
lerių, už ką jam didelis ačiū. 
P. Žukauskas iš tremties buvo 
emigravęs į Braziliją ir ten gy 
veno S. Paulo, kur anksčiau lie 
tuvių klebonu buvo kun. Sugin 
tas. Pasipasakota daug prisi
minimų iš Lietuvos ir Brazili
jos.

Iš Čikagos lankėsi Alex Tor 
nau su motina, užsukę ir pas p. 
p. iGrinius ir Kardelius.

Iš JAV, Cambridge, lankėti 
Antanina Jankauskaitė, čia su 
siradusi savo sesers p.Grudzins 
kienės, gyvenančios Ontario 
prov., adresą. P-lei Jankau:.- 
kaitei Kanada labai patiku i. 
Ji su p. Stankevičiene viešėjo 
pas pp. Snapkauskus, kurie Vii 
lašale baigia statyti savo na
mus.

NL redakcijoje atsilankė bro 
liai Jocai, Adomas ir Povilas, 
Church gat. turį savo restora 
ną, kurį dabar dar daugiau pra 
plėtę ir sėkmingai dirba. Povi
las Jocas NL paremti paaukojo 
10 dol. Didelis ir nuoširdus 
ačiū.

Iš Kirkland Lake, Ont., Va 
lentinas Bernotas, besilanky
damas, atnaujino NL prenume 
latą ir laikraščiui paremti pa
aukojo 5 dol. Didelis ir nuo
širdus jam ačiū. Jis pasakoja, 
kad toje aukso kasyklų vieto
vėje gyvena dar 3 lietuvių šei
mos, o ketvirta, pp. Bartkų, 
šeima jau persikėlė į Hamilto
ną.

Jaunoji Vytauto ir Aldonos 
PinkevičiiStės-Kažemėkų pora, 
atsilankiusi redakcijoje, NL 
naudai paaukojo 5 dol. Dide
lis ir nuoširdus ačiū.

Lankėsi NL bendradarbis p. 
Kojelaitis, prieš 2-jus metus 
įsigijęs tabako ūkį, su toron- 
teičiais — Jonu Jablonskiu ir 
Eduardu Valeška.

Sekmadienį, rugpjūčio 9 d. Pine Grove Camp, prie Que 
en Elisabeth Highway, 1 mylia už Cooksville, važiuo
jant iš Toronto kairėj pusėj prieš Credit River tiltą, 

ruošiama
GEGUŽINĖ

Visi lietuviai kviečiami atvykti. Kas iš Toronto nori 
važiuoti bendra susisiekimo priemone, iki penktadienio 
rugpj. 7d. vakaro užsiregistruoja pas Kasiulį, tel. ME 
7668. Liet. Ev. Moterų Ratelio Valdyba Toronte.

PASISEKUSI EGUŽ1NĖ - 
- PIKNIKAS

Rugpjūčio 2 dienos KLCT 
ir NL gegužinė praėjo taipgi 
gražiai, kaip ir liepos 26 die
nos gegužinė. Galima sakyti, 
kad abi gegužines aplankė maž 
daug toks pat tautiečių skai- 
č is. Automobilių buvo šuva-
žiavę apie 100. Daug svečių iš 
tolimesnių Kanados vietų: To
ronto — Alina ir Petras Šal- 
i >s, Juozas Spreinantis, Anta 
ras Širvydas, Bronius Misile- 
v įčius, Jonas Morkūnas ; iš Ot 
awos — Algirdas ir Linas Siu r 
uos; iš Porcupine — p. Volun 
gienė; iš Windsoro — p. Kai- 
zerytė ir pp. Dumčiai; iš JAV, 
Rfochesterio — p. Kazlauskai
tė, M. Levickienė ir Silva su 
Ona Butrimai ir tt.

Malonu konstatuoti, kad į 
pikniką atsilankė daug anksty
vosios imigracijos tautiečių ir 
jų jaunimo, čia gimusio ir au
gusio, kaip ir naujausios imigra 
cijos tautiečių, kurie visi gra
žiai bendravo.

Šokių mėgėjai turyo progos 
pasišokti iki valiai. Daugelis 
sudarė naujų pažinčių ir už
mezgė artimesnių saitų.

Už tai šeimininkui p. J. 
Vekteriui, kuris pareiškė dide
lį džentelmeniškumą ir nuošir 
durną, talkininkams — p. M.
Lcknickienei, p. Onutei Sala-

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

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUŠKAITIS
932 Dunda* West. Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

lytei ir p. K. Kiaušui’, talkinu
siam savo automobiliu, o taipo
gi visiems atsilankiusiems į 
pikniką ir aukojusiems „NL“— 
didelis ir nuoširdus ačiū.
ANGLŲ KALBOS KURSAI
YMCA-oje pradedami šį pir
madienį, rugpjūčio 10 dieną 7 
valandą vakaro centrinės YM 
CA-os patalpose, 5550 Park 
Avenue. Tai yra anglų kalbos 
kursai pradedantiems mokytis 
anglų kalbą. Savaitėje bus dvi 
pamokos — pirmadieniais ir g PIRMOJI LIETUVIŲ X
trečiadieniais, 7 vai. vak. X . ■» ■ T “ x

serga klubo | Real Estate Įstaiga g
BARMANAS | TORONTE. |

DLK Vytauto klubo barma g NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA | 
nas Jonas Vaitiekūnas jau ku- g VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR g 
ris laikas serga ir negali dirbti. 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. g

AL GARBENS - Garbenis l
REAL ESATE and BUSINESS BROKER g 

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

PASITARIMAS BAŽNY
Prieš keletą dienų liet, tė

vai pranciškonai savo patalpo
se buvo susikvietę bažnyčios 
sklypo ir plano klausimu savo 
bažnytinį komitetą ir keletą 
Toronto inžinierių. Užpirkto 
College gatvėje sklypo klausi
mu daly v. pasisakė neigiamai: 
sklypas per arti senosios liet, 
bažnyčios (nepilna mylia), per 
daug nusidėvėjęs ir lietuvių ap 
leistas distriktas.

Vėliau buvo susipažinta ir 
su inž. Ąlfr. Kulpavičiaus pa
ruoštu idėjiniu eskiziniu planu. 
Ir manomos bažnyčias projek 
tas dalyviuose nesukėlų didelio 
entuziazmo: jis labai kompli-
kuotas ir brangus. Esant Col
lege gatvėj gana judėjimo atž

g

i

Raštinė: O Liver 4451 8

iDr. P.MORKIS f
DANTŲ GYDYTOJAS S

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4.
į rytus nuo Dufferin St. i

| Margis Vaistinė
JONAS V. M A R G I S — VAISTININKAS f;

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

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

ČIOS STATYMO REIKALU, 
vilgiu apmirusiai, o lietuviams 
apsigyvenus toli nuo High Par 
ko rajone, didelių ir brangių 
pastatų statymas Toronto se
namiestyje vargu ar būtų tin
kamas eksploatavimui ir nuo
mavimams. Daugelis dalyvių 
tev. Pranciškonams siūlė par
duoti užpirktąjį sklypą, ir ge
resnio pajieškoti High Parko 
rajone. V. L

VLADAS JOCAS 
šiomis dienomis persikėlė į 
naujai įsigytus namus prie 
High parko.

Ta proga p. Jocą aplankė bro 
Irai iš Montrealio Adomas ir 
Juozas Jocai su žmonomis.

IŠVYKO ATOSTOGŲ
KLCT narys ir NL platinto 

jas p. H. Adamonis su šeima iš 
vyko atostogų ir lankysis Nia
garoje ir kitose vietose.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

tarimą tel. ME 2933

3

g

SI SEKMADIENĮ, RUGPJ. 9 D., VISI Į „N. L." GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ!!!
ŠĮ SEKMADIENĮ, RUGPJŪ- SARVIETĖJE - PIKNIKAS. KIU DIENOS METU. LĖJE PASIŠILDYTI. TAIP TO PIE IX BULVARU, O MASCOUCHE (MASKUŠ),
ČIO MĖNESIO 9 DIENĄ, OFICIALI GEGUŽINĖS PATARTINA: PASIIMTI GI — MAUDYMOSI KOS- PERVAŽIAVUS BACK RI- LAUKIAMI ATSILAK
TOJE PAČIOJE VIETOJE, PRADŽIA 1 VALANDĄ PO KOKĮ NORS PATIESALĄ, TIUMĄ. VER TILTĄ, SUKTI DEŠI- KANT VISI TAUTIEČIAI
PRIE MASCOUCHE MIES- PIETŲ, BET VISUOMENĖ KURĮ PASIKLOJUS GALI- VYKTI Į GEGUŽINĘ - NĖN IR VAŽIUOTI 18-TU
TELIO, P. J. VAKERIO VA- TEN KVIEČIAMA BET KO MA BŪTŲ PAILSĖTI, SAU- PIKNIKĄ REIKIA IŠ MIES KELIU LIGI MIESTELIO Rengėjai,
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