
LISAUSKAS VLADAS 
31 NORWOOD AVE 
BROOKLYN 8 N Y iUSA

LIETUVA
INDEPENDENT

Nr. 33 (331) KAINA 10 et.

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

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

Authorized as 
second class mail, Post Office Department,Ottawa 

ADRESAS:
7722 GEORGE ST., VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P.Q. CANADA

LITHUANIA

MONTREAL, 1953 m. RUGPJUČIO-AUGUST 26 d.

Visa eilė politiniu perversmų
Praėjusi savaitė pasižymėjo 

perversmais. Per ivieną 
vaitę įvyko net

TRYS POLITINIAI 
PERVERSMAI.

Didžiausį dėmesį patraukė, 
žinoma, Irano perversmas, ku 
ris buvo 
premjierui, 
Mossadeghui, 
imti Irano valdžią į savo ran
kas, karalius Reza Pahlevi ban 
dė pasipriešinti ir vieton Mos 
sadegho buvo paskyręs prem 
jeru generolą Zahedi, bet Mos 
sadegh pasipriešino ir Zahedi 
turėjo bėgti, kaip vėliau pa
aiškėjo, į jam ir šachui ištiki
mą Azerbaidžaną. Bet kai Mos 
sadeghtj šalininaki paskelbė 
šachą pakarsią, šis ir gi pabė
go lėktuvu į Iraką, o vėliau ir 
i Romą.

Bet neilgai tęsėsi Irano in- 
terregnumas. Gen. Zahedi 
mobilizavo ištikimas jėgas, 
šachiškai kalbant, padarė

ŠACH IR MAT.
Šachas jau sugrįžo į Tehe

raną, kur minia „į gabalus su
draskė „Mossadegho užs. r. 
min. Fatemi ir Zahedi sąmoks 
lo išdavėją min. Moazami. Pa
čiam Mossadeghui pavyko pa 
bėgti iš padegtų jo namų, bet 
vėliau surastam gen. Zahedi 
padavė ranką ir pasakė: „Te 
būnie taika su tavim“. Kara
lius prašė apsaugoti jo gyvy
bę. Galima, kad jis bus išsiųs 
tas iš Irano. O karalius trium 
fališkai grįžo į sostą. Spėja
ma, kad Irano politika dabar 
bus nuosaikesnė ir nebus mė
tomas! į kraštutinumus, kaip 
tai buvo prie Mossadegh.

Irane jau pradėti apsidrau
dimo nuo kominvazijos veiks 
mai, kai prieš tai komunistai, 
pataikaudami 
niems jausmams, 
įsigalį ir pradėję 
sauvaliauti. Šis 
kainavo per 300

POLITINIS PERVERSMAS 
KAŠMIRE.

Kašmiras, kurio prigulimy- 
bės klausimas nuo Indijos pa 
sidalinimo nebuvo išspręstas, 
taip pat pergyveno tūlą kri
zę. Kašmiro vice premjeras 
nuvertė ir apkaltino išdavyste 
premjerą. Esą šis perversmas 
esąs suplanuotas Indijos prem 
jero Nehru, kuris bando Kaš- 
mirą prijungti prie Indijos. 
Kaip žinoma, neseniai vyku
sios Indijos ir Pakistano de
rybos dėl Kašmiro pasibaigė 
nesusitarimu. Dabar susitarta 
dėl plebiscito.

POLITINIS PERVERSMAS 
MAROKE.

Ten vyksta kova už nepri
klausomybę, kurią tačiau pran 
cūzai savaip sukombinuoja, 
kad Marokas pasiliktų jos ži
nioje. Maroke kovojo sulto
nas Sidi ben Youssef su Ma- 
rokešo paša Thami ei Glaeui. 
Šiam pasisekė karine jėga pri
spirti pirmąjį, ir prancūzam, 
kaip augščiausiam arbitrui, 
nieko neliko daugiau kaip pa
tarti sultonui pasitraukti, į Kor 
siką. Prancūzai pasirūpino, 
kad sultono opareigos sultono 
tarybos būtų perduotos Fez 
pašai Ben Molay Arafa.

Nepatikrintos žinios ateina 
iš Sirijos, kad esąs

NUŽUDYTAS SIRIJOS 
DIKTATORIUS

pulkininkas Shisehekly, kuris 
perversmo priemonėmis buvo 
įsitaisęs Sirijos diktatoriaus 
sostą. Tiesa, jis 1949 m. pa
sodino j kalėjimą gen. Sami

sa-

sudėtingas. Buv. 
pagarsėjusiam 
sumanius pa-

su
ir

nacionalisti- 
jau buvo be 

pavojingai 
perversmas 

gyvybių.

PRICE 10 et. XIII METAI

Pasaulinė švykių savaitė
Hannawi, kuris anksčiau nu
žudė prezidentą Husni Zay- 
im.

Šiame perversmų įkarštyje 
JTO pilnatis užsikirto
DĖL POLITINĖS KOMISI
JOS KORĖJOS KLAUSIMUI 

SPRĘSTI, 
manevruoja į super- 
kaip „neutrali“ vals
Karo sukurstytoja,

Rusija 
arbitrus, 
tybė. . . 
rėmėja ir palaikytoja bando 
nusiplauti rankas nors prieš 
savo žmones. . . Žinoma, iš to 
nieko neišeis, bet darbas tor- 
mozuojamas, o žmonės akiplė 
šiškiausiu būdu mulkinami.

Mums labai svarbi žinia, kad
KERSTENĄS IŠVYKSTA į

EUROPĄ, 
remiamas ALTo ir lydimas 
LIC dir. p. Kižytės. Ten se
natorius Kerstenas zonduos dir 
vą, kaip geriau padaryti ty
rimus apie Rusijos įsiverži
mą į Pabaltijo valstybes. Pri
leidžiama, kad sen. Kerstenas 
painformuos Italijos, Prancū
zijos, Vokietijos ir Pirėnų 
valstybes apie JAV laikyseną 
Pabaltijo atžvilgiu ir tuo pa
skatinsiąs kaikurias jų atsta
tyti Pabaltijo nepriklausomy
bės pripažinimą. Visi lietuviai 
visur ir visada remia sen. 
resteno žygius, nukreiptus 
statyti Pabaltijo valstybių 
priklausomybę.

SERGA MINISTERIS 
B. K. BALUTIS

Iš Anglijos pranešama, kad 
labai rimtai širdies priepuo
liu susirgo N. Lietuvos minis 
teris Anglijoje B. K. Balutis. 
Jis jau sugrįžo iš ligoninės, 
bet jo sveikata esanti reikalin 
ga rimto poilsio, — praneša 
patarėjas p. Balickas.

RUSIJA IŠBANDŽIUSI 
VANDENILINĘ BOMBĄ
Rusija oficialiai pranešė, o 

Amerikos instrumentai užre
gistravo, kad rugpjūčio 12 die 
ną, keturiom dienom po Ma-

Ke 
at- 
ne-

lenkovo pareiškimo Kremliuje 
praėjus, kad Rusijoje išsprog
dinta vandenilinė bomba.

ŽYDAI REIKALAUJA 
JERUZALĖS

Pasaulinis žydų kongresas, 
įvykęs Genevoje, pasisakė, kad 
Jeruzalė turi būti ne neutra
lus miestas, bet, Izraelio sos
tinė; nes Jeruzalė yra žydų re
ligijos ir kultūros lopšys ir 
centras.

NAUJA SOVIETINĖ' 
SENSACIJĄ

Visa pasaulinė spauda skel
bia, kad dingęs be žinios Sta
lino sūnus Vasilij Stalin-Džu- 
gašvili, kuris esant tėvui gy
vam turėjo aviacijos vadovy
bę. Dabar niekas nežino, kur 
tas Vasilij Stalin - Džugaš- 
vili dingo?

RUMUNIJOJE PRASIDĖ
JO MAIŠTAI

Iš Rumunijos pranešama, 
kad daugely Rumunijos vietų, 
kaip miestai Galacas, Bukareš 
tas ir kiti, prasidėję darbinin
kų maištai. Darbininkai rei
kalauja normalių gyvenimo ,są 
lygų ir laisvės.

— Vakariečiai sutiko svars 
tyti bet kokį Rusijos pasiūly
mą dėl Austrijos taikos sutar 
ties.

— Kremliuje rytįnės Vo- 
kieijos atstovai tarėsi su Rusi 
jos valdžia dėl ateities. Krem
liaus statytiniai nieko nereika 
lavo, o tiktai laukė nurodymų.

— Guseppe Pella sudarė 
Italijos ministerių kabinetą.

— 25 vienmotoriai JAV 
lėktuvai perskrido per Atlan
tą ir 17 jų nusileido Anglijo
je, o 8 Maroke.

— Demokratų 
į JAV prezidentus 
sonas sugrįžo po 
kelionės aplink pasaulį ir pa
reiškė, kad paskutiniu metu 
Amerikos prestižas pasaulyje 
yra sumažėjęs.

LIETUVIŲ DIENOJE 
HAMILTONE

dalyvaus Lietuvos Laisvės Ko 
miteto sekretorius Dr. Trima
kas ir pasakys svarbią politinę 
kalbą.

Plačiau apie Lietuvių Die
ną Montrealio visuomenei pa 
darys pranešimą rugpj. 29 d. 
atvykstąs į Montrealį Dienos 
organizatorius p. K. Baronas, 
kuris sekmadienį, rugpjūčio 
30 dieną, piknike kalbės ir pla 
čiai išaiškins visus Dienos re- 
kalus.

KANADOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ

Sąjungos Valdybai išrinkti 
balsavimas baigiamas rugsėjo 
1 d. Visiems užsiregistravu
siems buvo pasiųsti balsavimo 
lapai su kandidatų sąrašu. Pra 
šome visus studentus skubiai 
prisiųsti savo balsus.

Studentų Klubas.
X----XX ” XX" XX X

kandidatas 
A. Steven- 
pusmetinės

ATIDAROMA KANADOS
Kanados valstybinė paroda 

(Canadian National Exhibi
tion) šiais metais atžymės sa 
vo 75-metį.

Paroda bus atidaryta kas
dieną, išskyrus sekmadienius, 
nuo rugpjūčio 28, iki rugsėjo 
12 d.

Maršalas Viscount Montgo 
mery of Alamein oficialiai pa
skelbs 75-tą CNE atidaromą. 
Kiekvienas ras joje įdomumų: 
bus ilgiausias takas Dominijo 
je su žaidimais, jojimu, pri
zais ir naujuoju bangų žaidi
mu, vėliausi išsivystymai 
moksle bei industrijoje, ap
imant automobilių parodą su 
naujausiais Amerikos bei kitų 
automobilių modeliais ir daug 
kitų, kaip „grandstand“ pasi
rodymas, arklių paroda, spor 
t opasirodymai, ^moters stebuk 
lų pasaulis, žemės ūkio paro
da, čiuožimo pasirodymas ir 
lietuvių paroda.

Kas vakaras bus parodyta 
„Tautų Kavalkada“ (Cavalca 
de of Nations) sporto aikšte
lėje, kuri yra parodos vakari
nėje dalyje.

Rugsėjo 3 d. yra muzikos 
diena ir šią dieną dainininkų, 
muzikantų bei šokėjų grupės, 
kurios atstovaus tam tikrą 
skaičių etninių grupių, vaikš
tinės parodoje. Tą pačią dieną 
bus keletas muzikos varžybų.

Koliseume nt*o rugpjūčito 
29 d., iki rugsėjo 3 d. bus vi-

pasiro-

metais 
virimo

VALSTYBINĖ PARODA 
durvasarinis čiuožimo 
dymas.

Naujas dalykas šiais 
bus „Neo-kanadiečių
mokykla“, kuri pailiustruos et 
ninių kultūrų įvairuiją Kana 
doje. Kiekvieną dieną 11 vai. 
prieš piet „Kitchen Theatre“, 
kuris yra koliseume, vakarinia 
me pastate, bus paruošti pilni 
pietūs sulig vienos Kanados 
etninės grupės, kurias suda
lo: japonai, vengrai, šveicarai, 
italai, suomiai, vokiečiai, ško
tai, ukrainiečiai, danai, vie
niečiai, prancūzai, lenkai ir ki 
niečiai.

Šių metų sporto pasirody
mas apims 1953 metų Kana
dos olimpinius treniravimo 
plano baigminius žaidimus. 
Prie ežero pakraščio bus pa
saulio pirmenybės vyrų bei 
moterų Maratono plaukime, 
kaip ir vandens slidinėjimas 
bei motorinių laivelių linkty- 
nės. Pasaulio vandens slidi
nėjimo pirmenybėse dalyvaus 
varžytojai iš Belgijos, Danijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Vo
kietijos, Austrijos, Lebanano, 
Italijos, Meksikos ir iš įvairių 
Jungt. Valstybių bei 
dalių .(CS).

— Rugpjūčio 8 d. 
Adelė Doveikytė už 
Vestuvėse buvo daug svečių, 
kurių tarpe ir dėdė Kl. Dovei 
ka iš Toronto.

APIE VYKSTANČIUS 
STREIKUS.

Praeitos savaitės įvykis — 
Norandos - Timmins kasėjų 
streikas — patraukė ir dar pa 
trauks nemažos šio krašto vi
suomenės dalies dėmesį. Įvai 
iriuose sluogsnuiose jis įvai
riai komentuojamos.

Apskritai imant, tai yra de 
mokratijose natūralūs reiški
nys darbininkų kovoje su darb 
daviais. Streikas yra stipriau 
šia darbininkų kovos priemo
nė, per kurią pasiekia pagei
daujamų rezultatų, turinčių 
pagerinti darbo sąlygas. To
kiu būdu visuomenė sociališ- 
kai vystosi, progresuoja, eina 
į priekį. Vis dėlto streikai, 
nors ir kultūringai ir civilizuo 
tai vedami, yra grumtynės, ku 
rios neapseina be aukų.

Streikų didžiausiomis auko 
mis, kaip žinome, būna ne di
dieji įmonininkai, stambūs ka 
pitalistai, bet paprasti darbi
ninkai. Jeigu kuris streikas 
greitai baigiasi, darbininkai 
nieko nepraranda, nes už su
gaišto laiko nuostolius jie gau 
na kompensaciją padidintų al
gų ir kitų lengvatų pavidale. 
Bet jeigu streikas ilgas ir ne
vaisingas, nemaža dalis darbi
ninkų praranda visas savo san 
taupas ir patenka, kartais, į 
didelį skurdą. Be to, ilgas ne 
darbas ilgo streiko atveju la
bai žalingai veikia nedirbančių 
jų bei jų šeimų moralę. Kadan 
gi tarp 1.600 Norandos kom
panijos ir apie 750 Timminso 
dirbančiųjų yra ir tam tikras 
skaičius mūsų tautiečių, tai jų 
reikalu čia ir nogėtųsi pakal
bėti.

Kanados

ištekėjo
S. Kis.

KĄ DARO MAŽOSIOS LIETUVOS VOKIEČIAI 
IR KAIP JUOS REMIA DIDVOKIEČIAI.

tys bus atgautos“, tai vis vien 
esą reikia palaikyti glaudžius 
giminystės ryšius.

Įdomiausia kalba buvo su- 
vokietėjusio lietuvio Rudolfo 
Naujoko (tai rodo jo pavardė, 
kaip ir Kakio, kuris dedasi di 
dėsniu vokiečiu, negu tikri vo 
kiečiai). Įdomus R. Naujoko 
prisipažinimas, kad Mannhei 
mas suteikęs paramos, „tada, 
kada mums nebuvo dar taip 
bloga“... Naujokas, gal savo 
lietuviška prigimtimi, suabejo 
jo Grossmannsschtu — didy
bės manijos naudingumu ir su 
sigundymais panaudoti silpnės 
niam fizinę jėgą.

R. Naujokas, nors ir abejo
damas, bet jau nesitiki sugrįž 
ti į 1937 metų sienų ribas. Bet 
„Jei būtų įmanomos 1937 me
tų sienos, tai mes, klaipėdie
čiai, atsidurtume anapus“. 
Atseit, neišvengiamai Klaipė
da būtų Lietuvos. Pagaliau 
R. Naujokas visai realiai ima 
galvoti ir atvirai pasisako: 
„Nėra reikalo, kad Reicho sie
nų linijos būtų sustingusios. 
Savaime suprantama, kad ir 
Lietuvos užnūgaris (Hinter
land) gautų tai, kas jam gy
vybiškai ir ūkiškai reikalin
ga“.

Atrodytų, kad vokiečiai, ga 
limas dalykas, paveikti senti
mentų, kad Lietuvos žmonės, 
nežiūrint Hitlerinės Vokieti
jos jiems ir jų Tėvynei pada
rytų skriaudų, vis dėlto vokie 
čiams po karo nebuvo nei kers 
tingi, nei neatjaučia jų bėdų— 
net ir rezoliucijoje, kuri buvo 
priimta Landsmannschaften 
Ostpreussen vadovybės, pasi
sakanti, tiesa, kad „klaipėdie
čiai savo tėviškės neatsisako", 
bet jau reikalauja įgyvendinti 
Atlanto Chartos apsisprendi
mo dėsnius, tačiau „neperver
tinant, kaip ligšiol kad buvo, 
tautinių valstybių sienų“.

Taigi, kol kas grojama mi
noriniais tonais, bet ar neateis 
apetitas jeigu taip pasitaikytų 
proga „paragauti“ tų pačių 
vaisių, kuriuos Hitleris ban
dė ir dėl kurių vertingumo 
Naujokas kol kas abejoja, bet 
tvirtai neišsižada. (hlj).

su- 
vos

Be abejojimų mums labai 
įdomu, kaip galvoja ir elgiasi 
didvokiečiai ir ką daro Mažo
sios Lietuvos vokiečiai. Gy
vendami Vokietijoje, mes ste 
bime jų galvoseną ir jų dar
bus.

Atsiminkime, kad kai Klai
pėdos kraštas buvo prijungtas 
prie Lietuvos, jau 1925 me
tais Mannheimo (vakarinės 
Vokietijos, esančios prie Rei 
no) vokiečiai, Mannheimo 
miesto taryba, nutarė globoti 
Klaipėdos miestą, ir tai buvo 
ne gražūs žodžiai, bet realūs 
darbai: Mannheimas (grei
čiausiai tiktai oficialiai, o fak 
tiškai Vokietijos valdžia) 
Klaipėdai visą laiką siuntė pi 
nigus •— rėmė Klaipėdos vo
kiečių teatrą, mokytojus, val
dininkus, draugijas, sutei
kiant tam visam, kas vokiška, 
stambias pinigų sumas. Ir 
mes žinome, kokį gvoltą Klai 
pėdos vokiečiai kėlė Hitlerio 
laikais, o su savim jie sugebė 
jo varyti ir Klaipėdos krašto 
lietuvius — tai „paskatini
mais“ tuo pingiu, tai panau
dojant teroro priemones, tai 
spaudžiant ekonomiškai, tai 
^grojant nepakankamu .vieti
nių žmonių susipratimu. Te
gul Hitleriu jie, atplėšus Klai 
pėda nuo Lietuvos, ir nusivy 
lė, bet ligi tol jie vis dėlto su
gebėjo sudaryti vaizdą, kad 
Klaipėdos kraštas „nori būti 
grąžintas prie Vokietijos”...

Ir, kaip sakoma, „istorija 
kartojasi“. Štai, rugpjūčio 1 
—2 dienomis tas pat Man
nheimas pakartojo savo įsipa
reigojimus Klaipėdos vokie
čiams, kurie tą dieną buvo 
sirinkę į Rosengarden salę,
sutalpinusią 2.500 asmenų. Čia 
buvo iškilmingos kalbos ir 
kartoti pažadai. Ir tai buvo 
ne visa, nes kalbėjęs Arbeits- 
gemeinschaft der Memelary- 
der pirmininkas R. Meyer pri 
pažino, kad „Tai, kas mums 
rūpi, šiuo metu labjau turi bū 
ti pergyventa, negu gali būti 
išsakoma žodžiais“. . .

Tegul burmistras ir abejoja, 
kad „jei ir ne visos turėtos sri 

radęs ryšium su darbo suma
žėjimu didžiuosiuose Jabrikuo 
se, įvairiose kitose pramonės 
šakose, miškuose, žemdirbys
tėje. Pavyzdžiui Montrealyje 
lėktuvų fabrikai (Canadair) ir 
radijo ir elektros reikmenų 
fabrikai (Northern Electric) 
atleido tūkstančius darbinin
kų. Taip pat ir kitos įmonės 
pristabdė savo veiklą. Bando 
ma aiškintis, kad pagamintų 
prekių jau esanti perproduk
cija, jų nesą kur dėti. Kiti 
ima jau kalbėti apie artėjančią 
depresiją arba ekonominę kri 
zę. Kiek teisingi ar klaidingi 
tokie spėliojimai, žinoma, pa
rodys netolima ateitis.

Ką visa tai turi bendra su 
Norandos - Timminso strei
ku? O štai ką. Iš gerai infor 
muotų asmenų, simpatizuojan 
čių darbininkų judėjimui, te
ko nugirsti, kad šis Norandos- 
Timminso streikas šiuo metu, 
ar tik nebus inspiruotas pačių 
darbdavių? Vario paklausa 
rinkoje esanti žymiai sumažė
jusi, todėl kompanijų savinin 
kams, suinteresuotiems išlai
kyti, už vis labjau, vario kai
nos stabilitetą, šiuo metu vi
sai pravartu būtų sumažinti 
vario iškasimą. Tai, žinoma, 
reiškia, kad vario kasyklų 
streikas galėtų užsitęsti labai 
ilgai, padarydamas didžiulės 
žalos darbininkams ir mažai 
paliesdamas pačias kompani- 

žas nedarbas (400.000), atsi- jas, (Kad kapitalas grumty-

Bet pirmiausia tiesiogiai 
apie pat Norandos - Timmin- 
so kasyklų streiką. Kokios 
yra šio streiko streikuojan
tiems perspektyvos.

O šio streiko perspektyvos, 
deja, atrodo nelinksmos, kad 
dėl to verta ir nerimas kelti. 
Šių eilučių autoriui, gerai pa
žinusiam anas vietines darbo 
sąlygas, nekyla abejonių, 
kad reikalingumas streiko mi 
nėtoje vietoje jau yra reiški
nys pilnai pribrendęs. Taip 
pat jam Unijų reikalavimai at 
rodo nė kiek neperdėti. Vis 
dėl to skelbti streikas dabarti 
nėse laiko sąlygose yra daly
kas perdėm nedėkingas, ir štai 
kodėl.

Musų gyvenamame krašte
šiuo inetu pastebimas nema-

pa-

nėse negailestingas, prisimins 
kiekvienas, atsimindamas kvie 
čių deginimus ir pupelių ka
vos skandinimus, kai norėta 
išlaikyti jų rinkos kaina).

Iš šių išvedžiojimų nenorė
tume daryti jokių kategoriškų 
išvadų: duok Dieve, kad mes 
apsiriktume. Vis dėlto faktai 
kalba už save. Dėl to pras
minga tiesiogiai suinteresuo
tiems mūsų tautiečiams pa
mąstyti apie tai, padaryti savo 
išvadas ir nesėdėti rankas su
dėjus (juk ne vien tik kasyklo 
se Kanados darbininkai dil
ba!?), laukiant pavasario. 
Taip pat norėtume priminti 
mūsiškiams, kaip įsitvirtinu
siems miestuose: ar nevertėtų 
pasižiūrėti, ar jo fabrike, ar 
įmonėj neatsirastų kokios lais 
vos vietelės kitam savo broliui 
tautiečiui?

Tebūna prisimintini Cicero
no žodžiai: Videant Consules 
ne quid detrimentum respub- 
lica capiat! (Tebudi konsulai, 
kad respublikai nebūtų pada
ryta žalos). J. Petraškevičius.

DALYVAVO ISTORIKŲ 
KONGRESE

Daktarė Deveikytė - Nava- 
kienė kelias savaites dalyvavo 
pasauliniame istorikų kongre
se Londone, kur turėjo labai 
įdomių patyrimų. Dabar Dak
tarė jau sugrįžo į Paryžių, kur 
ji nuolat gyvena.
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Sauja Lietuvos žemės
Argi kam nors reikėtų pri

minti, kad kadaise, Lietuvo
je, motina prie ratelio mokė 
vaikus gimtojo žodžio skai
tyti iš knygų, atneštų gyvybės 
kaina, per sieną, gimtinėn. Vi 
si atsimena ir tą skulptūrą — 
Vargo mokyklą. Ir štai, šian
dien visa tai reikia prikelti są 
monėn, reikia kalbėti apie tai, 
ligi žodis taps krauju. Krau
ju, davusiu mūsų kraštui iais 
vę. Krauju, vėl liejamu už 
laisvę.

Sunku kalbėti apie dalykus, 
kurie visiems žinomi, kuriuos 
visi supranta, apie kuriuos 
nėra reikalo diskutuoti. Sun
ku todėl, kad nežiūrint jų sa
vaime suprantamumo, mūsų 
buityje jie ima išblėsti. Žmo
nės pasiklauso, numoja ranka, 
tardami: Ką jis čia mums aiš 
kiną — argi mes patys to ne
suprantam !

Kad lietuviškoji šeštadieni
nė mokykla yra beveik vienin
telis konkretus lietuvybės iš
laikytojas svetimam krašte — 
argi tai nėra kiekvienam aiš
ku? Kad mūsų jaunimas tose 
mokyylose beišgirsta apie sa
vo kraštą, savo kalbą, savo li
teratūrą, apie ilgą ir skaudžią 
Lietuvos praeitį, išmargintą 
kunigaikščių žygiais ir vergijų 
retežiais, arba Nepriklausomy 
bės prisikėlimą ir sparčius jos 
pažangos žingsnius — argi ir 
tai nėra kiekvienam aišku? 
Kad, šeštadieninėms mokyk
loms išnykus, pamažu, bet ne 
begrįžtamai, išnyks ir mūsų 
vaikų tautinė sąmonė — argi 
dėl to būtų galimai ginčytis? 
Visa tai yra taip aišku, ir vis- 
dėlto nevisi lietuvių tėvų vai
kai lanko tas vargo mokyklas. 
Daug smulkių, nereikšmingų 
kliūčų pastoja kelią, mes už
mirštame didelius dalykus var 
dan mažųjų, ir mūsų vaikai ne 

P. ANTOSĘ VINICKAITĘ 
ir

P. JUOZĄ RADISEVIČIŲ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 

sveikina ir saulėto gyvenimo linki 
Kowkash‘o bendradarbiai.

Ką rašo kiti
KAIP SUMAŽINTI PARTIJŲ SKAIČIŲ?

„Daugelis mūsų, prisižiūrė 
ję Amerikoj ar Anglijoj į „dvie 
jų partijų“ sistemą ir, be to, 
matydami Prancūzijos ar Ita
lijos bei kitų kraštų vargus su 
„daugpartine“ sistema, pro
tarpiais ima svarstyti, ar ne
reiktų siekti, kad ir lietuvių 
tautos politinėje veikloje (da 
bar, ir ypač laisvoje Lietuvo
je) beliktų tik dvi, ar bent ne 
daugiau kaip kokios keturios 
politinės partijos", — rašo 
„Dirvoje“ V. Rastenis.

Imdamas gvildenti tą klau
simą, V. Rastenis pastebi, kad 
„yra nemaža „šalin partijas“ 
šūkio šalininkų, yra taip pat 
tokių, kurie mano, kad visdėl 
to net ir menkiausia politinė 
grupė turi turėti jai pritinka
mą įtaką“.

Be to, V. R. pastebi:
„Dažnai pabrėžiama, kad 

politinėspartijo s yra prasmin
gos ir praktiškai įmanomos tik 
nepriklausomos valstybės plot 
mėje, o, pavyzdžiui, išeivijo
je, kovoajnt tik dėl valstybės 
atkūrimo, jos yra tiesiog nesą 
monė“.

Bet. . .
„Politinės partijos gimsta 

ne būtinai tik nepriklausomo 
se valstybėse. Jos gimsta, 
kai tik prasideda politinis vei
kimas, o jis yra galimas ir ta
da, kai atitinkamos nepriklau
somos valstybės dar nėra.

gauna to maisto, kuris bran
gesnis už puikiausius valgius, 
lengvai perkamus šiame kraš 
te.

Mąkytojai, kurie be jokio 
atlyginimo dirba šeštadieninė 
se mokyklose, paaukodami sa
vo laisvalaikį, prašo mūsų tik
tai vieno: kad mūsų vaikai lan 
kytų pamokas, lankytų jas re
guliariai ir mokytųsi lietuviš
ko rašto, lietuviškosios min
ties ir meilės Lietuvai. Tai 
tikrai nedaug! Ir tie keli cen 
tai, sudedami mokykloms išlai 
kyti, apsimokės vieną dieną 
šimteriopai, kai bus laikas 
grįžti namo, kai mus pasitiks 
priespaudą nešusieji, kai mus 
pasitiks kovoję giriose, kai 
mus pasitiks už savo žemę ir 
žodį mirusių kryžiai, arba, 
kas čia liks, turės ryšį su mū
sų visų motina — Lietuvių 
Tauta.

Yra daug svarbių ir milži
niškų uždavinių, nuveiktinų, 
kol buvojame čia, svetimam 
krašte. Jie visi gerai mums 
žinomi. Bet iš visų jų pats 
svarbiausias: išmokyti savo 
vaikus lietuvių kalbos, lietu
vių tautos ir Lietuvos meilės, 
į jų sąmonę įdiegti tą bran
giausią ilgesį, kuris iš visų ša
lių mus vieną dieną turės par 
vesti namo, arba, kas čia liks, 
sieti su visu tautos kamienu.

Šeštadieninė mokykla yra to 
ji mažytė sala, kurioje išliksi
me gyvi, svetimybės vande
nims užliejus visa kita; ji yra 
toji sauja Lietuvos žemės, ku 
rią atsinešėme į čia, kad mums 
kalbėtų apie paliktus namus, 
amžinai laukiančius mūsų, 
apie mūsų kovas už tautos 
laisvę, apie mūsų garbingąją 
istoriją, apie mūsų grąžiąją 
kalbą, kurią labai augštai ver
tina viso pasaulio mokslinin
kai.

Yra natūralu, kad politinia
me veikime atsiranda nuomo
nių skirtumai ir gimsta skir
tingos politinės partijos, vis- 
tiek, kokiose aplinkybėse tas 
politinis veikimas vyktų. O 
pagaliau, ar nėra to paties kul 
tūriniame veikime “

Rimtai išnagrinėjęs ir pa
tiekęs logiškų įrodymų, kad 
net žiauriausiose diktatūrose, 
kokios buvo Hitlerio bei Mus 
solinio ir dabar tebesančjos 
komunistų diktatūroje, vis 
dėlto veikia partijos, ne viena 
partija, — V. Rastenis rašo 
apie partijų skaičiaus suma
žinimą. Jis rašo, kad tiktai 
rinkimų įstatymas gali prie to 
vesti. V. R. sako, kad mažori- 
tarinė rinkimų sistema, kokia 
yra Amerikoje ir Anglijoje, 
tai gali padaryti.

„Mažoritarinė sistema pro
teguoja daugumą, ir tai grynai 
praktiškais sumetimais — kad 
valdžia galėtų būti pastoves
nė. Ji neužkerta kelio kitu 
atveju susidaryti kitokiai 
daugumai, bet tam tikram pe 
riodui čia pripažįstama tik 
daugumos valia. Tai yra vie
nintelis būdas apriboti partijų 
skaičiui valdančiuose organuo 
se, bet ne visuomenėje.

Taigi ir mūsų, lietuviškoje 
visuomenėje partijų skaičius 
gali apriboti ne koki nors da
bartiniai tarppartiniai susita-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NAUJOS VILTYS
„Refugee Relief

Rugpjūčio 13 d. New Yor
ke Roosevelto viešbutyje įvyko 
svarbi American Committee 
on Special Migration ir Nario 
nal Catholic Resettlement 
Council bendra konfreeneija, 
kurios uždavinys buvo nuo
dugniai išnagrinėja naują imi
gracijos įstatymą — Public 
Law 203, vadinamą „Refu
gee Relief Act of 1953“ ir ap
tarti būdus ir priemones prak 
tiškai jį vykdyti.

Daugeliui tremtinių jis su 
teikia naujų galimybių patek
ti į Jungtines Amerikos Vals
tybes. Ypač šis įstatymas svar 
bus mums lietuviams, kurių 
kvota tiek maža, kad kai ku
riems lietuviams tremtiniams, 
užsiregistravusiems Amerikos 
konsulatuose vykti į Ameri
ką, eilė gauti vizą būtų atėju
si po 50 ir daugiau metų. Įs 
tatymas lietuvių tremtinių atž 
vilgiu yra palankus ir duoda 
galimybių buvusiems DP Eu
ropoje, o taip pat vėliau atbė
gusiems iš už anapus geleži
nės uždangos lietuviams, ku
rie negalėjo naudotis DP įsta 
tymu, lygiai vokiečių kilmės 
pabėgėliams, gimusiems Lietu 
voje (vadinamiems repatri- 
jantams) pagreitintai atvykti 
į Ameriką.

Įstatymą vykdys Valstybės 
Departamentas „Bureau of Se 
eurity and Consular Affairs“ 
administratorius, kuriuo yra 
Mr. Scott McLeod, ir Ameri
kos konsulai.

1) Prezidentas pasirašė įs
tatymą 1953 m. rugpjūčio 7 
d. ir pagal jį konsulai galės 
pradėti duoti vizas 1953 m. 
gruodžio 7 d. . statymas ga
lios iki 1956 metų gruodžio 
31 d.

2) Įstatymas leidžia duoti 
pabėgėliams, nešlaičiams iki 
10 metų amžiaus ir kai kurių 
tautybių giminėms 214.000 ne 
kvotinių vizų, vadinas, šios 
vizos nebus įskaitytos kvotų 
sąskaiton, kaip kad buvo pa
gal DP įstatymą.

3) Įstatymas apima pabė
gėlius, kurie randasi Vakadą 
Vokietijoje ir vakarinėje Ber
lyno dalyje, Austrijoje, Pran
cūzijoje, Rortįugalijoje, Nor
vegijoje, Belgijoje, Olandijo
je, Liuksemburge, Danijoje, 
Italijoje, Graikijoje, Turkijo
je, Švedijoje, Irane, Triesto 
laisvoje teritorijoje ir Toli
muosiuose Rytuose.

Nuo įstatymo vėlesnės in
terpretacijos paaiškės, ar pabė 
geliai Anglijoje galės šiuo įs
tatymu naudotis.

Pabėgėliai galės gauti vizas 
tiktai tuo atveju, jei vizos iš
davimo metu jie randasi augs 
čiau išvardintose šalyse.

Vokiečių pabėgėliai (Ger
man expellees), kurių grupėn 
įeina taip vadinami repatrijan- 
tai, galės gauti vizas tiktai tuo 
atveju, jei jie dar randasi Va
karų Vokietijoje, vakarutėje 
Berlyno dalyje ir Austrijoje.

3) Sekanti vizų skaičiai įs 
tatymo yra paskirti:
a) Vokiečių pabėgėliams (Ger
man expellees)............ 55.000

b) Pabėgėliams, esantiems Va 
karų Vokietijoje, Berlyno va

rimai susilieti ar kaip kitaip 
susitvarkyti. Praktiškai tai 
gali padaryti tik rinkimų įsta
tymas, galimas išleisti jau tik 
veikiančioje savoje valstybėje, 
fei smulkioms mandatų apskai 
čiavimo būdas grupėms nepa
lankus, jos esti priverstos jung 
tis, susitarti, arba pasitraukti 
iš kovos. Smulkesnės grupės 
tad stengiasi išsikovoti savo 
nuomonių pripažinimą stam
besniuose politiniuose jungi
niuose, tampa sub-partijomis, 
bet į valdžios organus jos tie
siogiai nebapatenka.

Jei norima, kad ateityje par 
rijų būtų „nei perdaug, nei 
per maža“, reikia suplanuoti 
ir savo laiku įpiršti tokį rinki
mų įstatymą, kuris savaime 
verstų partijas atitinkamai su 
sigrupuoti. Kokiais pagrin
dais ir kas su kuo susigrupuos, 
apie tai jau pagalvos pačios su 
interesuotos grupės, kai ma
tys, iki kokio laipsnio reikia 
grupuotis, kad neliktum už 
durų. Šiuo metu nėra autori
teto, kuris kaip nors galėtų re 
guliuoti susigrupavimu skai
čių“.

IR GALIMYBĖS.
Act of 1953“.
karinėje dalyje ir Austrijo
je .....................................35.000

c) Pabėgėliams, esantiems Eu
ropos kontinento NATO kraš 
tuose, Švedijoje ir Ira
ne ...........  10.000

d) Buvusiems Lenkijos Armi
jos kariams Anglijoje 2.000

e) Našlaičiams iki 10 metų
amžiaus ........................ 4.000

f) Laikinai atvykusioms į JA
V ir norintiems likti pagal šį 
įstatymą Amerikoje. . 5.000

g) Italų pabėgėliams Italijo
je . ................................ 45.000

h) italų giminėms .... 15.000
i) Graikų pabėgėliams Graiki
joje ............................... 15.000
j) Graikų giminėms . . 2.000
k) Olandų pabėgėliams 15.000
l) Olandų giminėms . . 2.000
m) Tolimų Rytų pabėgėliams

(ne aziatų kilmės) . . 2.000
n) Tolimų Rytų pabėgėliams)

(aziatų kilmės) .......... 3.000
o) Kiniečiams pabėg... 2.000
p) Arabų pabėgėliams . 2.000

Atrodo, kad lietuviai trem
tiniai galės gauti vizų iš kon
tingentų, išskaičiuotų nuo „a“ 
iki „f“ imtinai.

5) Kiekvienas pabėgėlis, 
kuris norės pasinaudoti šiuo 
įstatymu, turės gauti iš Ame
rikos piliečio ar piliečių darbo 
ir buto garantiją ir užtikrini
mą, kad jis netaps visuomenei 
našta.

Garantijoje reikės tiksliai 
nurodyti darbovietės* adresą, 
darbo rūšį ir sąlygas, o taip 
pat buto adresą ir rūšį.

Garantijų forma netrukus 
Administratoriaus įstaigos bus 
nustatyta ir BALFo įstaiga, 
visiems suinteresuotiems as
menims, kurie yra atsiuntę ar 
atsiųs savo adresus, pasi- 
stengs tas formas su paaiškini 
mais kuo greičiausiai išsiunti
nėti, kai tik jos bus paruoštos 
ir išspausdintos.

8) Duodant vizas, pirmeny 
bės bus duota:
a) asmenims, kurių patarnavi 
mai ar sugebėjimai reikalingi

Amerikoje ir toje srityje jie 
dirbs,

b) Amerikos piliečių tėvams,
c) legaliai atvykusių svetimša
lių žmonoms ar vyrams, ne- 
vedusiems ir dar neturin
tiems 21 metų amžiaus vai
kams, posūniams ir poduk
roms ir įsūnytiems iki 1953 
m. liepos 1 d. vaikams,

d) Amerikos piliečių broliams, 
seserims, sūnums ir dukroms.

i Šiuo metu yra labai svar
bu, kad kiekvienas pabĮgėhs, 
kuris norės vykti į Ameriką, 
skubiausiai užsiregistruotų 
Amerikos konsulate, jei ligi 
šiol nėra to padaręs., BALFo 
pirm. Kan. prof. J. B. Kon
čius'. išsiuntė BALFo įgalioti- 
niajms Europoje atitinkamas 
instrukcijas ir tas jau vykdo
ma.

BALFas, norėdamas suinte
resuotus asmenis kuo greičiau 
šiai blankais aprūpinti, kai tik 
bus išleisti, prašo suįptereįuo- 
tus asmenis, jeigu ligi šiol nė
ra to padarę, pranešti savo ad 
resą BALFo įstaigai:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

BALF'o Centras.

MIRĖ LATVIJOS ATSTO
VAS WASHINGTONE
Nesiseka latviams su diplo 

matais.' Mirus 1949 metais 
Latvijos atstovui Washingto
ne, jo vieton buvo paskirtas 
Julius Feldmanis, bet ir šis š. 
nj, rugpjūčio 16 dieną mirė.

Julius Feldmanis buvo pa
tyręs diplomatas ir politikas. 
Jis 1915 metais buvo baigęs 
teisę Maskvos universitete ir 
tarnavo Rusijos kariuomenėje. 
Nuo 1921 metų jis visą laiką 
buvo Latvijos užsienių reika
lų ministerijos tarnyboje pa
čioje užsienių reikalų ministe
rijoje ir užsieniuose — Pary
žiuje, prie Tautų Sąjungos, 
Berne, Danijoje ir pagaliau 
Washingtone.

Būdamas užsienių tarny
boje, jis yra pasižymėjęs kaip 
politikas tarptautiniu mastu 
ir, ge ko kita, buvo pirminin
ku komisijos, kuri tvarkė Ira 
ko asyrų reiaklus.

Ryšium su J. Feldmanio 
mirtimi, JAV Valstybės De
partamentas Latvijos diploma 
tų šefui Ozolinsui pareiškė už 
uojautą.
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TAUTOS FONDAS
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE

» 1953 m. pirmo pusmečio 
veiklos apyskaita. 

Balansas 1953 m. liepos mėn. 1 d.
Saldo 1953 m. liepos 1 d........................................... $ 2.735,31;
Išlaidos ......................................................................... $ 2.346,72;
Aukotojai iki 1953 m. sausio 1 d......................... $ 2.386,57;
Aukotojai iki 1953 m. liepos 1 d.....................  . $ 2.694,69;
Procentai 1953 m...................................................... $ 0,77;

6

$ 5.082,1
Pajamos:

Lietuvių kolonijos Kanadoje:
1. Hamilton, Ont. . ...-...................... $ 1.120,00;
2. Welland, Ont.................................... $ 302,00;
3. Sault Ste-Marie, Ont...................... $ 218,40;
4. Edmonton, Alta............................... $ 209,50;
5. Montreal, Que.................................. $ 200,11;
6. Ft. William & Kowskash, Ont. $ 170,75;
7. Vancouver, B. C............................. $ 130,71;
8. Windsor, Ont............  $ 102,00;

Kitos kol. surinkę mažiau $50,00 $ 241,22;
Procentai Banke .......................... $ 0,77;

Viso_______   $ 2.695,46.
Išlaidos:

1. Išmokėjimai VLIK’ui ................
2. Paštas, telefonas............................. .
3. Rašomoji medžiaga .....................
4. Inventorius ............. .........................
5. Muitas ................................................

$ 2.303,09;
$ 8,18;
$ 2,23;
$ 5,00;
$ 0,50;

6. Susisiekimas ............ ......................
7. Kitos išlaidos .............................    .

Viso................

$ 25,92;
$ 1,80;
$ 2.346,72.

Ataskaita.
Viso turėta pajamų ......... ........................... . $ 2.695,46;
Saldo 1953 m. sausio 1 d........................... . $ 2.386,57;

Viso........... . $ 5.082,03.
Viso turėta išlaidu .................................... . $ 2.346,72;
Saldo 1953 m. liepos 1 d.............................. . . $ 2.735,31.

Lietuvio Pasai ir ženkleliai:
Išplatinta L. P. $ 1,00 vertės.............. . $ 110,00;
Išplatinta L. P. $ ,50 vertės.............. . $ 16,50;
Išplatinta ženklelių ................................ . $ 580,55.

Viso.............. $ 707,05.
FFA Kanadoje Skyriai:

1. Hamilton, Ont............
2. Winnipeg, Man.........
3. Windsor, Ont. ...,.
4. London, Ont................
5. Lethbridge, Alta . .
6. Calgary, Alta ............

Sauit Ste Marie, Ont.
TAUTOS FOND UI AUKOJO:

8.80 dol. V. Žurauskas; po 
5.50 dol.:, Vincas Skaržinskas, 
J. Kalinskas, J. Lašinis; po 5 
dol.: J. Daugirdas, L. Biels
kis, N. Aukštikalnis, S. Juod 
viršis, E. Kutkevičius, H. Ma 
tijošaitis, A. Bajoras, V. Moc 
kus, V. Kutkevičius; po 4 
dol.: V. Skaržinskas, Z. Gird 
vainis, V. Staškūnas; po 3.50 
dol.: P. Gasperas, J. Kvas- 
čiauskas; po 3 dol.: S. Ma
tulionis, J. Skaržinskas, A. 
Motiejūnas, R. Galinis, S. 
Druskis, J. Bartkus, J. Valo- 
vickas,L. Balaišis; po 2.50 
dol.: J. Malskis, A. Balčiūnas; 
po 2 dol.: A. Šalkauskas, A. 
Gustainis, I. Girdzevičius, J. 
Zavistauskas, V. Vainutis, J. 
Babrauskas, A. Skardžius, J. 
Meškys, P. Bružas, E. Pu- 
kinskas, S. Grigelaifis, Kun. 
L. Kemėšis, M. Chinas, J.

KLBEfWRUONiENESREIKALAI
KLB ŽINIOS

Krašto Valdyba rugpjūčio 
18 d. posėdy svarstė KLB 
Šalpos Fondo Įstatų projek
tą, kuris buvo prumtas ir 
įteiktas Šalpos Fondo K-to 
pirmininkui vadovautis. Įs
tatų projektas dar bus patiek
tas Krašto Tarybos atsovų su 
važiavimui.

Šalpos Fondo C. K. pirm. L. 
Tamašauskas pareiškė, kad 
gistruoti valdžios įstaigose, 
ruošiamasi Šalpos Fondą įre- 
Tuomet aukojusiems išduotie 
ji kvitai galios juos paaiekiant 
pajamų mokesčių (income 
tax) Įstaigoms dėl sumažini
mo atskaitomų sumų.

Pranešama, kad KLB Kraš 
to Tarybos atstovų suvažiavi
mas įvyks Toronto mieste, 
Lietuvių Namų salėje (235 Os 
sington Avė.) 1953 m. spalio 
mėn. 10 d. 11 vai.

Pagal paskelbtą suvažiavi
mo dienotvarkę šiemet Kraš
to Valdybos posėdyje numaty 
ti darbų tvarkos punktų refe 
rentai: Kr. V-bos,pirm. J. Ma 
tulionis, iždo — ižd. J. R. Si
manavičius, Švietimo Kom. — 
A. Rinkūnas, Šalpos Fondo —; 
L. Tamašauskas, Vasario 16 
gimn. remti kom-jos nutarta 
kviesti pirm. p. Lymantą,

Pirm. P. S. Bakšys,
„ P. J. Vidžiūnas,
„ P. P. Januška,
,, P. B. Mišrus,
„ P. S. Pulkauninkas,
„ P .V. Sniečkus.

M. Arlauskaitė, 
TF Įgaliotinė Kanadoje.

Kriaučiūnas, P. Umbrasas; po
I. 50 dol.: K. Valius, V. Kru- 
milius, P. Derliūnas; po 1 
dol.: A. Žemaitis, O. Daugir
das, V. Bakūnas, S. jšvilpa, A. 
Drazdauskas, A. Baltkojis, B. 
Kaminskas, A. Levišauskas, 
V. Poškus, J. Dobilas, B. Frid 
rikas, M. Pareigis, T. švarlys, 
A. Motuzas, A. Kontautas, W. 
Jakumaitis, V. Sendžikas, P. 
Motuzas, O. Vichtas, M. 
Kengrys, J. Kazakauskas, A. 
Trakinskas, O. Okmanienė, 
V. Žekonis, V. Liudavičius,
J. Žebraitis, K. Balčiūnas, V. 
Vaitonis, B. Pranskus, V. Bud 
revičius.

Vasario 16-tosios d. proga 
surinktas aukas bažnyčioje 35. 
60 dol. Kun. Kemėšis perleido 
Tautos Fondui. Viso surink
ta aukų: 218.40 dol.

Apylinkės Valdyba.

Sporto kviečiamas p. K. Sa- 
poškinas, Tautos Fondo Ats
tovybės — M. Arlauskaitė, 
K. Kr. Tarybos rinkimų sta
tuto — K. Grigaitis. Rev. K- 
jos ir Nesusipratimams spręs
ti K-jos pranešimus padarys 
pirmininkai. Be to, dar nu
matytas suvažiavimui naujas 
punktas — Bendruomenė ir 
Tautos laisvinimo reikalai. 
Tuo klausimu kalbės pirm. J. 
Matulionis. Sekantiems me
tams biudžetą paruoš vicep. 
J. Sližys ir ižd. J. R. Simana
vičius.

Be Krašto Tarybos atstovų 
į suvažiavimą numatoma 
kviesti svečiais gen. Konsulą 
Vyt. Gylį, Kanados centrinių 
BALF, ALT ir JAV Kr. B- 
organizacijų pirmininkus ir 
b-nės LOK-o atstovus.

Pasaulio Lietuvių Archyvui 
Kanados lietuvių įgaliotiniu 
ir atstovu nutarta pristatyti 
Augustiną Kuolą.

Pirm. J. Matulionis V-bos 
atstovams pasiūlė dalyvauti 
ruošiamose Hamiltone Lietu
vių Dienos iškilmėse visiems. 
Lietuvių Diena Hamiltone 
įvyksta rugsėjo 5—6 dd.

P. A.
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Ką vokiečiai galvoja 
ir puoselėja

LITERATŪRA IR GYVENIMAS

Žambio Zumbio zvembta

žygį (apysakoje „Der Wald- 
gang“) — laisvą girininką, gi
rių paukštį. Šis laisvas girinin 
kas esąs laisvas nuo partijų ti- 
ranijos ir nuo svetimų okupan
tų priespaudos. Jis žygiuojąs 
sau per mišką į naujas dausas, 
vienišas, tačiau, kaip tai susi
organizavęs su visa tauta, stip
rus, bet ir bejėgis, nes nežino, 
kur eina; gudrus, bet, politiš
kai tuščias, „kaip vokietys po 
pietų“.

Socialdemokratų vadas Kur
tas Schumakeris ir generolas 
Guderianas susitariusiai siūlė 
vokiečiams štai kokią politikos 
programą — vokiečiams priva 
lu ginklo imtis tik vienu atve
ju : apsaugoti tėvynę nuo kito 
karo terionių. Bet ir tai tik ta
da, kada Amerika stos ginti vi
są Vokietiją ir frontą nustatys 
nuo Klaipėdos iki Vyslos. „Tik 
čia sieksime galutinio kariško 
nuosprendžio!“ — rašoma.

Reiškia, vokiečiai siekia atsi
kratyti nelemto hitlerinio pa
likimo, bet neatsisako savo isto 
rinio „uždavinio“: plėšikauti 
pas kaimynus rytuose. Jurge
lio Torvaldo „Wenn šie ver- 
aerben wollen“ sakoma: „Vo
kietijai kišama proga nugriau
ti sovietų galybę jos milionų 
žmonių pagelba“. „Kišama“ 
— lyg likimas būtinai vien 
vokiečiams tą uždavinį krau
tų. Hitleris progą turėjo, tik 
vokečiams įgimtu poltiniu ne- 
sumanumu, ar išdidumu, nemo 
kėjo sunaudoti. Bergždžia 
laukti gudresnių galvų dabar
ties vokiečiuose.

Bent dabartinė jų literatūra 
to nerodo. Vokiečiai, skaičium, 
darbštumu, mokslingu sumanu 
mu, galėtų būti atkuntančios 
senos Europos centras ir švy
turys rytams. Bet per klaikią 
girią laisvai žygiuojąs, „nuo 
visko laisvas” girininkas ne mo 
derniniam žmogui (net vokie
čiui) pavyzdys, kaip pašlijusią 
pasaulio ašį atitiesinti. Pasau
lio, kuriame reikia ir atominę 
ir minių galybę rūpestingai 
kontroliuoti.' Šarūnas.

Vaižgantas. RIMAI IR NE 
RIMAI. Tai yra atspausdinta 
7-me „Tėviškėlės“ laikraštyje, 
pridėjus ir Juozo Tumo Vaiž
ganto aitvaizdą. Tai yra nau
dingas sumanymas. Vaikai tu 
rėš pasiskaitymų. Adresas: 
3213 W. 91 St, Chicago 20, 
Illinois, USA. Numerio kaina 
30 centų.

Literatūra, sakomą, gyveni
mo veidrodis. Amerikos litera 
tūrinis žurnalas, „The Satur- 
dey Review“ aprašo, ką vokie 
čiai tame veidrodyje pasižiū
rėję, dabar mato. Karui pasi
baigus, kokius trejus metus 
daugiausia buvo leidžiama atsi 
minimų apie lagerius ir kon
centracijos stovyklas. Tikres
nis vokiškas balsas pasigirdo 
Papeno ir Schachto (po to, 
kai Nurenberge teismas juos iš 
teisino) atsiminimuose, kuriuos 
pasekė generolai. Tai buvo pra 
džia pastangos sugrąžinti gar
bę Hitlerio suterštai Vokieti
jos diplomatijai ir augštiems 
karininkams. Mat, Bonos res
publika įsigijo užsienio reika
lų ministeriją, o regratyje pra
dėjo vaidintis atkuntanti ka
riuomenė. (Anglai recenzentai 
visus šituos atsiminimus, ta
čiau yra linkę pavadinti „ro
manais” su didelėmis klaido
mis ir nutylėjimais.

Artimesnis vokiečių nuotai
koms yra 800 puslapių, 1951 
metais pasirodęs, Ernsto von 
Salomono „Der Fragebogen“, 
kur karčia ironija pašiepiamas 
amerikonų karinės valdžios su
galvotas 131 klausimo apklau
sinėjimo lapas vadams, kurie 
vėl panoro veikti vokiečių vi
suomenėje ir politikoje. Auto 
rius pirm karo, vokiečių pirmo 
sios respublikos laikais, buvo 
nuteistas penkiems metams ka
lėjimo už prisidėjimą prie są
mokslo nužudyti Wolterj Rath 
enau. Prie Hitlerio jam buvo 
nešalta, ir jis net gyveno su 
gražia žydaite. Savo veikalo 
pabaigoje jis karčiai pašiepia 
amerikonus kareivius. Esą, jie 
kankintojai, juodos rinkos su
manytojai, žydams neapykan
tos skleidėjai, nekultūringi žvė 
riukai. Paskutinis knygos pus
lapis apkepurėjamas ameriko
nų čekoslovakams pakarti ati
duoto hitlerininko paskutiniais 
žodžiais: „Lai gyvuoja Vokie 
tija!“ (Deutschland uber al- 
les!). Salomono veikalas per 
keturius mėnesius susilaukė tri 
jų laidų, nors jo kaina — 20 
markių.

Kitas dabarties vokiečių mė
giamas rašytojas esąs Ernstas 
Jungeris, kuris vaizduoja am
žinai kariaujantį pasaulį, kur 
viskas griaunama, nieko nesta
toma. Greta vokiečių mėgsta
mo, visokiais kariškais pabūk
lais apsiginklavusio kareivio ti
po, Jungeris išveda naują kar

RAŠO BERLYNO SUK1LI MO MALŠINTOJAS
Rusų tankų kuopos vadas, ti pačias griežčiausias priemo- 

maj. Vasilij Ivatuškin, pabėko nes“. Zeiseris „pavyzdžiui“ 
į vakarus. Berlyno riaušių me siūlė sušaudyti civilinius įkai
tu jis vadovavo vienai T-34 tus. Tai buvo padaryta kai 
tankų kuopai, kurios uždavi- kuriose Rytų Vokietijos vieto-
nys buvo prasiveržti iki Leip 
zigerstr. ir saugoti vyriausy
bes pastatus. „Daily mail“ ko 
1 espondentui Jis papasakojo 
savo pergyvenimus. Čia duo
dame jo pasakojimų įdomes
nes ištraukas.

„Mes važiavome su kuopa 
tankų Leipcigo gatve prie vy
riausybės pasattų ir turėjo
me juos saugoti. Minios 
triukšmas buvo toks didelis, 
kad vo sgalėjome girdėti tan 
kų vikšrų ūžimą.

Buvo labai griežtai įsakyta 
nešaudyti ir vengti bet kokių 
incidentų su demonstrantais, 
žmonės, atrodė, tai žinojo, nes 
tarpais vos galėjome judėti. 
Minia apsupo vadovaujantį 
tanką. Atrodė, kad jie visiš
kai neturi baimės jausmo.

Kiti tankai, su gen. Dibro- 
va vadovaujančiu tanku, nuvy 
ko prie rytinės Berlyno sienos.

Po 10 vai. mano radistas 
pranešė, kad Karlshorste ry
tinės Vokietijos vyriausybė 
nežino, ką toliau daryti? Bu- 
v oaišku, kad jie laukia nuro 
dymų iš Maskvos. Juos turė
jo atsiųsti pats gynybos minis 
teris marš. Bulganinas.

Gen. Dibrova pavedė man 
asmeniškai susirišti su Ryti
nės Vokietijos vyriausybe ir 
susitarti. Iššokau iš savo tan 
ko bokštelio ir įbėgau į pasi
tarimų salę.

Kambarys buvo labai pri
rūkytas. Per 20 pareigūnų 
įtemptai ginčijosi. Iš jų klau
simų supratau, kad jie nebu
vo pasitraukę iš šio pastato 
jau nuo vakar dienos.

Netrukus atvyko pats gen. 
Dibrova. Niekas nekalbėjo. 
Visi prislėgti dairėsi. Salėje 
aiškiai girdėjosi minios triukš
mas gatvėje. Vyriausybės pa 
reigūnai dėl to labjausiai ner
vinosi.

Gavau įsakymą pervežti gat 
vėmis rusiškuose tankuose 
partijos gen. sekretorių Wal 
ter Ulbricht ir slaptosios po
licijos šefą Wilhelm Zeiser, 
kad jie savo akimis pamatytų 
demonstrantus. Tai buvo ne 
trukus po to, kai įpykusi mi
nia ištraukė iš automobilio vi 
ce-premjerą Otto Nuschke ir 
jam teko jieškoti globos vaka 
riniame sektoriuje.

Po trečios neramumų židi
nių apžiūros, gen. Dibrova 
įsak ėpašalinti iš gatvių žmo
nes, paskelbdamas karo stovį. 
Ulbrichtas pasiūlo „panaudo-

se, bet ne pačiame Barlyne.
9 vai. vakare per radiją bu

vo gauti pranešimai apie pa
našius neramumus daugelyje 
rytinės Vokietijos vietų. Vi
suose rytinės Vokietijos dali
niuose paskelbtas pavojus. 
Įsakyta visiems tankų kari
ninkams būti parengtyje.

Tą vakarą bent tris kartus 
mes gavome įsakymus jokiu 
atveju nešaudyti. Matomai ta 
privileiija buvo palikta pačių 
vokiečių milicijai.

Kelis kartus minia užpuolė 
mano tanką su plytomis ir ge 
ležinėmis štangomis. Mes 
buvome priversti uždaryti 
bokštelį ir trauktis.

Per radiją sužinojau, kad 
minia nuplėšė nuo Brander- 
burgo vartų sovietinę vėliavą. 
Vakaruose mačiau kylant dū
mus, matyti, minia buvo pa
degusi kaikuriuos pastatus.

Kai tik gen. Dibrova sužino 
jo, kad vokiečių milicija pra
dėjo šaudyti į demonstran
tus, jis tučtuojau, be vokiečių 
štabo žinios įsakė pašalinti iš 
neramumų vietų visus vokie
čių milicininkus ir jų vieton 
pasiuntė Raudonosios Armijos 
kareivius.

Gauta žinių, kad demons
trantai puolė po rusų tankais 
ii buvo suvažinėti. Gen. Dib
rova tuoj įsakė man dar Išir
tą per radiją perduoti įsaky
mus tankų daliniams, kad 
vengtų kraujo praliejimo, jei 
tik galima“.

Vokiečių komunistų vadai 
tą vakarą turėjo pasitarimą 
su ambasadorium Vladimiru 
Semoinovu. Jiems buvo su
teikta privilegija važiuoti į 
konferencijų vietą rusiškais 
tankais, kurie turėjo saugoti 
juos nuo savo „rinkėjų“.

Konferencijoje jau buvo 
gautos detalios instrukcijos iš 
marš. Bulganino. Semiono- 
vas buvo labai išblyškęs. Jis 
atrodė sunkiai sergąs, nors ir 
stengėsi tai nuslėpti.

Pabėgęs pas amerikiečius ir 
paprašęs azylio teisių majo
ras Ivašutkin taip pat prane
šė, kad po birželio 17 d. ry
tų Vokietijoje buvo sušaudy
ti 23 sovietų karininkai „už 
neįvykdymą įsakymų riaušių 
metu. (BL).

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

Atostogos! Visi važiuoja is 
po stogų į pajūrį, į pamiškes, į 
tyrus laukų orus. Aš gi po sto 
gu, prie stalo vienišas traukiu 
šmičkę po šmičkės ir kleboniš 
ką apkepurėju stiklu karališko 
alaus. Netrukus ir aš važiuo
ju. Ne pastalėn, kaip koks 
šmičkis gal pamanytų, bet kaž 
kur augštun. Kylu ir skrendu 
į tolį. Kur? Nežinau, nes su
kasi kompasas, sukasi sienos, 
sukasi žemė. Žiūriu, štai atsi
dūriau Romoje, kaip Tysliava 
Paryžiuje.

Roma — seniausias necivili
zuotas miestas pasaulyje. Mont 
realis, tiesa, toks pat necivili
zuotas, bet ne toks senas. Per 
tūkstančius metų šimtai dide
lių generolų Romą užkariavo, 
bet visi nuo amžino miesto ga
vo nosį ir, snapus nukabinę, su 
dilo, o Roma pasiliko.

Romoje dauigau bažnyčių ir 
mažiau pamokslų negu Lietu
voje. Visi grūdasi pamatyti 
Šv. Petro kapą, bet niekas nesi
rūpina jo pėdomis eiti. Kny
gų krautuvėse prie vieno Šv. 
Rašto išeina šimtas vadovėlių 
kaip geriausia svetimą moterį 
prisivilioti. Šv. Raštas, turbūt, 
mažiau vertinamas, nes liepia 
nesvetimoteriauti.

Romos didvyriais skaitomi 
Cezaris ir Neronas. Šiandien 
tiems diktatoriams tiek daug 
pamėgdžiotojų atsirado, kad 
viskas eina kaip pasakėčioje 
apie varlę, kuri norėjo išsipūsti 
jaučiu. Neronas, sakoma, pa
likęs posakį: „Kai Roma dega, 
geriau smuikuoti, negu alie
jaus į ugnį pilti”.

Vilnius stovi ant vieno kal
no, Roma ant septynių. Vieną 
turi Šv. Tėvas, kitą komunistų 
partija, ant trečio tupi policijos 
stotis, o ant ketvirto finansų 
ministerija. Likusius tris ture 
jo karalius, Mussolini ir italų 
krikdemų partija, bet po tūlų 
perversmų jų neteko ir jų vie
tose stovi: kabaretas, gazolino 
stotis su Coca-Cola mašina, ir 
restoranas, kuris specializuo
jasi visokius makaronus alka
niems teikti.

Tačiau, kiekvienas romėnas 
turi po savo kalnelį, kaip kiek
vienas lietuvis turės po savą 
šaltuose kapuose. Istorija pa
sakojo, įsivynavę romėnai seno 
vėje, su gaidžiais namo parei
dami, negalėdavę ant savų kal
nelių užropoti. Bet — tai isto
rija.

Sakoma, barbarai puolę ir su 
deginę Romą. Giliau klausimą 
pastudijavus, tačiau, prašosi iš 
vada, kad barbarai tai žmonėsj 
kurie ateidavę tavęs plėšti, o 

tie, kurie eidavę barbarų plės
ti, buvo vadinami krikščioni
mis, kaip kryžeiviai.

Romos įkūrėjai buvo gryni 
materialistai, nes išaugo vilko 
pienu. Mūsų Vilnius dvasiš- 
kesnis, nes kilo iš susapnuoto 
geležinio vilko.

Kadangi Roma ne per vieną 
dieną buvo pastatyta, tai vieš
bučių ir turizmo agentūrų sa
vininkai dideliais skelbimais ra 
gina čia praleisti mažiausia ke 
turius mėnesius — ir visus do
lerius — nes kitaip, sako, vi 
sos statybos tinkamai neapžiū- 
rėsi.

Tačiau, ta statyba, matyti, 
buvo ne kokia, net kur tik ei
ni, visur griuvėsiai. Pavyz
džiui, Forumas, kur senovėje 
garbingi, į baltas paklodes įsi
supę (mat, tik iš romėniškų pir 
čių parėję) Romos senatoriai 
ciceroniškas oracijas žarstė, 
kaip mūsų politikuojanti 
straipsnius po laikraščius. Šian 
dien Forumo marmurinius stul 
pus ypač šunes mėgsta, o se
natorių pėdose miaukia katės. 
Griuvėsiai, tačiau, susideda 
vien iš didelių marmuro gaba
lų, nes viskas, kas buvo pane
šama, išvogė turistai.

Tvirtinama, kad Roma - ti
kybinis centras, bet tas cent
ras kažkodėl šiandien labai toli 
į dešinę pasinešęs. Yra žmo
nių, kurie norėtų jį taip į kai
rę atitaisyti, kad nieko nebe
liktų.

Galėčiau daug apie Romą pa 
pasakoti, bet, žinau, negausiu, 
kaip Vaičiulaitis nuo gerų dė 
džių, premijos, todėl reikia ra
šalą taupyti. Tačiauu, neišken 
čiu metęs pirštinę mūsų kalbi
ninkams Skardžiui ir Jonikui: 
jei prie vardo Roma pridėsime 
raidelytę „s“, pasidarys romas, 
o jei Į vieną stiklą Įpilsime sep 
tynius stikliukus skirtingų ro
mų, tai pasidarys, ką Bostono 
lietuviai vadina, žambis, kurio 
tris išgėrus, nori-nenori, turi 
sustoti netik rašęs, bet net lie
žuvį vartęs. Kojos linksta, gal
va svaigsta, akys nieko nebe
mato. O ranka? Ranka jau 
seniai kito žambio pakelti ne
begali. Vyt. Sirvydas.
KOMUNISTAI SUNAIKINO

LIETUVIŲ ŽODYNĄ
Prof. J. Balčikonio buvo pa 

ruošti ir jau atspausdinti Lie 
tuvių Kalbos Žodyno keli lan
kai. Bet komunistai juos su
naikino, nes juose buvo ir žo
dis Dievas, parašytas kaip tik
rinis žodis. Dievo aiškinimas 
komunistams buvo nepriimti
nas, todėl visus atspausdintus 

lankus komunistai sudegino.

ATOSTOGAUJANT...^
brūzgynuose, tiktai žiūrėk, — 
stiebiasi nauji pastatai, į padan 
ges kyla kaminai. Atlanto pa
krantėmis tiesiasi uostų, naujų 
uostų, krantinės; kyla kranai 
prie rūgstančių garlaivių; su
pilti kalnai anglies. Pūzdroti, 
kaip dažna amerikonka, riebūs 
aliejaus tankai, baseinai. Ir vi 
sur — maža žmonių. Toks yra 
bendras Atlanto pakrantės 
vaizdas, galima sakyti nuo Bos 
tono ligi pat New Yorko. Tai 
— Amerikai rytinė Amerika, 
kurioje yra išaugę didieji jos 
uostai — New Yorkas, Bosto
nas ir šį jau pralenkęs ir net 
su New Yorku lenktyniaująs 
Newport. Tai yra į Europą, 
Afriką ir Aziją atkreiptasis 
.Amerikos veidas, priimančios 
ir duodančios rankos ir, atrodo, 
jos ir širdis.

Kai mes Nepriklausomoj Lie 
tuvoj veržėmės, pristabdomi 
vietos jėgų, ir nespėjome sku
bėti su spontanišaki besiver
žiančiu į priekį bendru gyve
nimo kilimu, taip ir Amerika 
spontanuojanti ir kūpanti jėgo 
mis ir ištekliais, kurie dar ne
spėjami vairuoti pagal esamas 
galias. Tokį reiškinį labai įdo
mu stebėti ir, atrodo, dar nore 
tusi ilgai gyventi ir pamatyti vi 
są jos galybės pražydėjimą. . .

Bendrai, visi mes, mieli skai 
tojai, šių laikų, kuriuos mes 
vadiname — atominiu 
amžium“ (ligi atomo branduo
lio, atvirai sakant, dar nesame 
sugebėję dasikasti), — mes vi
si pagrįstai galime gailėtis per- 
ankstyvu savo gimimu... At
virai kalbant, gyvename dar

6.
Kai sėdau į Bostonas — New 

Yorkais traukinį, pasijutau vi
sai vienas, tarp baltų, juodų, pa 
balusių ir pajuodusių žmo
nių1). Nors vagonas buvo ar
tipilnis žmonių, bet greta ma
nęs niekas neatsisėdo, — tur 
būt iš pirmo žvilgsnio spėjo 
manyje svetimšalį, šalia kurio 
gali būti nepatogu sėdėti. . . Li
kau vienas, tiktai su mintimis 
ir įspūdžiais, kurie „vienas po 
kito brėško ir švito“. . . ir ku
rių neišsakysi juk visų.

Traukinys greit smigo į tolį, 
ir aš vos spėjau stebėti liekan
čio Bostono gatves, fabrikus, 
bažnyčias. Labai įvairu. Bend 
ras įspūdis — spontaniška, 
įkarštiška, augiu. Lyg kad so
dininkas nespėtų, kaip reikiant, 
vadovauti tvarkomąsias jo jė
gas peraugančio sodo. Čia dar 
brūzgynai, o čia jau augštybi- 
niai kvartalai, aikštės, dirbtu
vės, ir visur, kaip mėšlavaba- 
lių, mašinų — „karų”. Didžiu 
liuose tuščiuose plotuose, su- 
kriautusiuose ir apšepusiuose

!) Prie šių žodžių turiu ati
taisyti korketūros nepastebė
tą klaidą, įsivėlusią į 2-rą at
karpą. Ten turėjo būti taip pa 
sakyta apie Amerikos žmones: 
Senuose geografijos vadovėliuo 
se JAV gyventojai buvo skirs
tomi į čiabuvius — raudon
odžius ir ateivius — balta
odžius ir juodaodžius, metisus
— baltųjų mišinį su raudon
odžiais, mulatus — baltųjų mi
šinį su juodaodžiais ir kreolus
— mišinių mišinį.

Bevažiuojant vienam, į gal
vą lindo visokios mintys. Pri
siminė kitos kelionės, kiti kraš 
tai, kitos valstybės — lanky
tos ir matytos. Ir likusi nau 
jųjų laikų barbarų okupacijo
je Lietuva. Nors sovietikai 
giriasi esą kultūringiausi, pa
žangiausi ir viskuo pertekę, 
pralenkę net Ameriką, bet 
anksčiau apsilankydami, o vė 
liau — okupacijos metu, Lie 
tuvą vadino — „Mažoji Ame 
rika“.

Man prisiminė saulėtas ry
tas, kai su p. J. Audicku mau
dėmės Bostono pliaže, o virš 
mūsų galvų birzgė ameriko
niški lėktuvai. Kaip man gai
la buvo, kad nėra greta po
nių Audickienės ir Tamulionie 
nės, kurios mane buvo skau
džiai įgėlusios, rodydamos į 
JAV laukus ir sakydamos:

— Žiūrėkite, kaip pas mus 
gražiai viskas sutvarkyta, ne 
taip, kaip Kanadoje — apšepę 
laukai ir karvės. . .

Man taip norėjosi abiem po 
niom pasakyti, rodant į tuos 
birzgiančius propelerinius lėk 
tuvus:

— O pas Jus, Amerikoje, 
dar motociklais birzgia lakū
nai. . . Pas mus, Montrealy, 
aš bematau tiktai sprausmi- 
nius, raketinius. . . Jeigu jau 
pasirodo koks birzgiantis mo 
tociklas, tai ir žinok, kad ko
kio privataus mėgėjo, kuris 
savo sandėliuke — beismante 
— tokį susiklijuoja. . . Be to, 
ir pagarsėjusios „lėkštės“ juk 
taip pat pas mus gaminamos. 
Tai ne Jūsų amerikoniš
kos senienos. . . Tai būčiau 
atsikirtęs. . Deja, bebuvau 
vienas... O ponios liko toli...

tiktai puslaukinio žmogaus lai
kus, nors ir mėgstame pasidi
džiuoti savo kultūra ir civiliza
cija. O faktinai esame dar ma
žai sąmoningi, menkai susipra
tę ir dėl to savo mgnko susipra 
timo kenčiame dideles kančias, 
velkame vargą ir skurstame ne 
pagal reikalą, bet pagal savo 
nepakankamą susipratimą. 
Kaip būtų buvę gera mums gim 
ai po kokių bent dešimties — 
dvidešimties tūkstančių metų. 
Tie 10.000—20.000 metų Die 
vas žino ko žmogui dar ne
duos, bet vis dėlto gyveni
mas jau bus kitokis -—- žmo
gus bus gerokai evoliuciona
vęs ir daug daugiau apkultū- 
rėjęs. Gal jaui bus ir „viena 
avinyčia“ arba koks „interna 
cionalas“, nebus karų ir žmo
gus gamtos ir darbo resursus 
naudos savo gerbūviui. Viena 
yra baimė — ar žmogus suge
bės išlaikyti laisvę? Ar kar
tais tas priėjimas prie vienos 
„pasaulinės valstybės“ nenu
ves jo į kokią baisią diktatū
rą - vergiją — vienokią ar ki
tokią? Tačiau reikia spėti, 
kad žmogus, jeigu jis jau pri
eis prie vienos valstybės su
kūrimo, tai jis jau sugebės ir 
apsisaugoti nuo bet kokios 
diktatūros, į kurią pretenzijų 
kol kas turi dvi jėgos — vie
na Dievo vardu, kita proleta 
riato vardu. Visokiu atveju, 
gyventi po 10.000 — 20.000 
metų bus daug įdomiau ir, ten 
ka viltis, buą ir nepalygina
mai geriau. odėl gaila, kad 
mus pasiskubino per anksti pa 
gimdyti. . . Na, mums, gal, 
bus lengviau mirti, kai mes 
galiosime, kad < mūsų ainiai 
bus laimingesni už mus...

platinti tiktai nesąžiningi, pa
pirkti arba priversti žmonės. 
Juk tokia žemės „agrotechni
kos pažanga“ tai yra pasibai
sėtinas skandalas. . . Tai nu
sikaltimas prieš žmoniją ir sa
vo žmones. Šituos vaizdus, at 
simenu, parodžiau dabarti
niam sov. Lietuvos „preziden 
tui“ J. Paleckiui. Jis tiktai su 
siskliaustė, atsikvėpė ir nuste 
nėjo. Todėl argi nuostabu, 
kad rusai Lietuvą vadino „Ma 
žąja Amerika“?

Ir argi nuostabu, kad ilgai 
Lietuvoje negyvenę lietuviai, 
sugrįžę jau į okupuotąją, nu
stebo. Nenuostabu, kad ir 
pirmasis okupacijoje kariuo
menės vadas, rusų kariuome
nės karininkas Baltušis, pa
matęs Lietuvą, tuojau atsiga
vo ir rusai jį tuojau išgabeno 
atgal į Rusiją. . .

Bevažiuojant Atlanto pa
krantėmis ir pravažiuojant 
New Haven, Bridgeport ir ki 
tas vietas, teko gailėtis, kad 
nėra p. Audicko su savo dide 
liu, kaip laivas, automobiliu, 
nes jis leistų pavairuoti į tuos 
miestus ir aplankyti mielus 
bendradarbius — Dr. Židony- 
tę-Vėbrienę, H. Blazą, V. Či- 
žiūną, p. Mickevičiūtę ir kt„ 
— jiems nuoširdžiai padėkoti 
už bendradarbiavimą ir pra
šyti jų ir ateityje neužmiršti 
„Nepriklausomos Lietuvos“... 
Deja, traukinys tuose mies
tuose net nesustojo. . . Ir aš 
netrukus atsiradau New Yor
ke.

Nuo Didžiosios stoties laip 
tų jau man šypsojosi atvykęs 
pasitikti bičiulis J. Audėnas.

Daugiau bus. _ ,

Juodaodis atnešė visokių 
skanėstų ir užkandžių. Čia 
man vėl prisiminė kelionė per 
Sov. Rusiją, 1934 metais. Ir 
mintyje atsistojo vienos gele
žinkelių stoties Ukrainoje vaiz 
das. Visur nuplyšę žmonės. 
Sunykusi mergaitė nuoga ran 
ka laikė kažką panašaus į viš 
čiuką ir šaukė:

— Kuročka! Kuročka! Po 
kupaite! 10 rublei — (vište
le, pirkite, 10 rublių)...

Gaila buvo žiūrėti į tuos nu 
plyšusius vaikus. . . O rusai 
girdėjau tarp savęs šneka:

— Žiūrėkite, pas mus kaip 
Amerikoje!

Ir, štai, Amerika — persi
sotinusi, nutukusi ir net nuo 
persisotinimo kartais apsun
kusi ir sunko j pajėgianti 
mikliau galvoti. Taigi — liūd 
nas nieko nežinančių, propa
gandos apmulkintų žmonių, 
prisilyginimas.

Kai mačiau visokias maši
nas, ypač ■— traktorius, ve
žančius žemės ūkio padargus, 
man tuojau prisiminė tos ke
lionės metu Kaukaze maty
tas kitas vaizdas: Vienas ūki 
ninkas, primityviausiu būdu 
pasikinkęs karvę (už kaklo už 
kabinta virve) arė dirvą žag
re, kuri buvo padaryta iš me- 
džiagalio, kurio kamienas su
darė jieną, o šaka — noragą... 
Kitą ten pat ūkininką mačiau 
akėjant: jis akėjo arkliu, bet 
prie virvagalio, kuriuo arklys 
vežė akėčias, šios buvo papras 
ta žabų kuokštą. . . Ir rusai 
dar drįsta sakyti, kad jie turi 
„pažangiausią (pasaulyje ag
rotechniką“. .. Juk tai melas 
per akis. O tokį melą begali

«
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Virusai ir vaikų paraly
žiaus liga

PASIKALBĖJIMAS SU MONTREALIO UNIVERSITE
TO PROFESORIUM VIRUSŲ LABORATORIJOS VE

DĖJU BAKTERIOLOGU IR VIROLOGU 
DAKTARU VYTAUTU PAVILANIU

Prof. Dr. Vytautas Pavila- 
nis 1942 m. Kaune baigė Me
dicinos fakultetą ir buvo pa
liktas prie Vytauto Didžiojo 
Universiteto Medicinos fakul
teto Patologijos katedros asi
stentu, iki 1944 metų. Sieg
burg - Reinland’e buvo apskri 
ties ligoninės apkrečiamųjų 
ligų skyriaus vedėju. Nuo 
1945 iki 1948 metų buvo Pas- 
teur’o Instituto Paryžiuje Vi
rusų skyriaus asistentu. 1948 
metais buvo pakviestas į 
Brown Universitetą, Providen 
ce, R. I., JAV, dėstyti Biolo
gijos, bet netrukus buvo pa
kviestas į Montrealio Univer 
sitetą organizuoti Virusų la
boratorijos, kuri yra šio uni
versiteto Mikrobiologijos ir 
Higienos Instituto dalis. Da
bar Prof. Dr. V. Pavilanis yra 
šios laboratorijos vedėjas, be 
to, dėsto bakteriologiją ir vi- 
rologiją šio universiteto Hi
gienos mokykloje (Ecole d’ 
Hygiene) ir, be to, visoms 
Quebec’o provincijos ligoni
nėms atlieka virusinėms li
goms diagnozuoti laboratori
nius tyrimus. Kaip matome; 
Prof. Dr. V. Pavilanis turi jam 
pavestą didelį ir atsakingą 
darbą, o kaip virologas, daž
nai dar gauna ir specialių už
davinių, ypač epidemijų metu.

Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pasiro
džius Vaikų Paralyžiaus - Po 
liomyelito arba sutrumpintai 
— Polio ligai, „Nepriklauso
mos Lietuvos” Red. kreipėsi į 
šios ligų srities tyrinėtoją 

Daktarą Vytautą Pavilanį, 
kaip tiktai mūsų tautietį — 
lietuvį, su eile klausimų, į ku
riuos profesorius mielai atsa
kė. Žemiau patiekiami klausi 
mai ir atsakymai:

1. Pone Daktare, Tamsta 
tyrinėji virusus, tai yra kažkas 
paprastesnio už bakterijas, — 
ką Tamsta galėtum pasakyti 
apie virusus? Gal jie sudaro 
kokį tarpinį gyvybės laipsnį 
tarp gyvos ir negyvos gamtos?

— Virusais (virus) ilgą 
laiką buvo vadinami visi agen
tai, sukelią ligas. Vėliau, ge
riau išstudijavus bakterijas, li
gų sukėlėjai, kurie galėjo pra
eiti bacilas sulaikančius filt
rus, buvo pavadinti filtruojan
čiaisiais arba nematomais vi
rusais. Dabar virusais vadi
nama specifinė grupė ligų su
kėlėjų, kurie skiriasi nuo bak 
terijų ir rickettsijų savo dy7 
džiu, forma ir kitom savybėm.

Kas yra virusas, kokiam 
laipsny jis stovi tarp gyvos ir 
negyvos gamtos šiuo laiku sun 
ku yra atsakyti. Apie virusų 
prigimtį yra sudarytos dvi hi
potezės : viena fizikų - chemi
kų, kita biologų. Fizikai ir 
chemikai tiki, kad virusai yra 
negyvos, chemiškos moleku
les, kurios sugeba priversti or
ganizmo celę gaminti tokias 
pat molekulas (replikacija). 
Jie remiasi 1935 metais prof. 
Stanley padarytais atradimais. 
Jam pavyko išskirti tabako mo 
zaikos virusą grynoj formoj, 
kristaluose ir mažiausia dale
lytė tų kristalų sukelia ligą ta 
bako augale. Dabar jau daug 
augalinių virusų yra iš
skirta grynoj kristalų formoj. 
Virusai, kurie sukelia gyvu
lių ir žmogaus ligas, yra daug 
komplikuotesni ir jų dar ne
pavyko išskirti grynoj, krista
lų formoj.

Biologai laiko, kad vien vi
rusų primityvi forma ir che
miškai palyginti paprasta su
dėtis nėra pakankami argu
mentai, kad juos būtų galima 
laikyti negyvomis molekulo- 
mis. Virusai daugely savo 
savybių elgiasi kaip automa
tiški arba pusiau automatiški 
parazitai ir jie veisiasi pagal 
genetikos dėsnius. Biologai 
aiškina, kad virusai reprezen
tuoja retrograding evoliuciją 
iš organizmų panašių į bakte

rijas. Šie organizmai, ilgą lai
ką gyvendami kaip parazitai, 
pamažu prarado kai kuriuos 
būtinus organus bei funkcijas 
ir galop pasidarė nepajėgūs pa 
tys save išlaikyti.

Virusai dauginasi tik gyvoj 
celėj. Gyva celė duoda reika
lingą energiją, enzimus1) ir 
medžiagą naujų virusų paga
minimui. Dar nėra visai aiš
ku, ar virusai veisiasi taip, 
kaip bakterijos, t. y. panau
dodami patys celės enzimus ir 
medžiagą, ar jie priverčia celę 
gaminti naujus virusus.

Virusų studijos labai sun
kios, nes jų išskyrimui, išgryni 
nimui reikia naudoti mažiau
siai penkiolikos laipsnių pun- 
fikaciją (valymą. Red.). Gy
vulinių ligų virusai dažniau
siai neatlaiko to kankinimo ir 
miršta. Bet dabar galima leng 
vai išmatuoti jų dydį, svorį ir 
juos pamatyti. Išmatuoti vi
rusų dydžiui naudojamos ko- 
lodiumo membranos. Tų mem 
branų - filtrų skylutės yra 
tiksliai apskaičiuojamos ir jos 
gali būti iki 10 mili-mu didu
mo (viena dešimtmilioninė da 
hs centimetro). ■ Uultracentri 
fugomis, nustatant nusėdimo 
gteitį, galima apskaičiuoti jų 
svorį ir elektroniniu mikrosko
pu, kuris didina 100.000 kar
tų, galima pamatyti, kaip jie 
atrodo. Virusai dažniausiai 
yra apskriti, kaip biliardo svie 
diniai (gripo virusas — fig. 
I), bet kartais keturkampiai, 
arba pailgi lazdelių formos 
(tabako mozaikos virusas — 
fig. II), kartais turi galvą ir 
uodegą (bakteriofagai — fig. 
III). Virusų dydis yra tarp 
vienos milioninės iki vienos 
dvidešimt penktos tūkstanti
nės centimentro.

2. Kas yra atsiekta 
Virologijoj?

— Virusinės ligos žinomos 
nuo labai senų laikų. Biblijoj 
minimas pasiutimas (rabies). 
Kiniečiai jau prieš Kristų var 
tojo skiepus nuo rauplių, nors 
tie skiepai buvo labai pavojin 
gi iki Jennerio atradimų. Bet 
iki šio šimtmečio pradžios bu
vo mažai žinoma apie tų ligų 
sukėlėjų prigimtį, ir virusinės 
ligos skaitėsi labai pavojingo
mis. Pradėjus masiškai varto 
ti Jennerio skiepus — vakci
naciją, rauplės visiškai išnyko 
iš kultūringų kraštų. Thei- 
ler ir kitų atrasti skiepai prieš

') Enzimai — medžiagos, 
kurios veikia kaip katalizato
riai — arba kitas medžiagas 
ardo (žarnų, virškinimo enzi
mai), arba jas sintetina, jun
gia. Red..

Taip atrodo virusai: I figūra— 
gripo virusai, padidinti 70.000 
kartų; II figūra -—■ tabako mo
zaikos (ligos) virusai, padidin
ti 75.000 kartų ir III figūra — 
bakteriofagai, padidinti 60.000 
kartų. Skaityk apie juos pasi

kalbėjime su prof. dr. V.
Povilaniu.

geltonąjį drugį padarė tą bai
sią ligą nepavojinga. Žinant 
ligos sukėlėją ir būdus, kuriais 
užsikrečiama, dabar galima ap 
sisaugoti nuo daugelio virusi
nių ligų. Atradus paskutiniais 
laikais sulfonamidus (sulfa 
drugs) ir antibiotikus (Peni
cilinas, Streptomicinas), bak
terijų sukeltos ligos tapo’leng 
viau pagydomos, bet tie nauji 
vaistai neveikia virusų. Tie
sa, kartais tie vaistai yra nau
dojami virusinių ligų metu 
bakterijinėms komplikacijoms 
išvengti. Dabar visos infekci 
nės ligos, kurios nėra pagydo
mos tais naujais vaistais ir ku 
rių sukėlėjai nėra žinomi, pri
skiriamos prie virusinių ligų 
(pav. virusinė dyzenterija). 
Daugumas virusinių ligų jau 
gerai išstudijuotos ir virusai 
— sukėlėjai atrasti, ir gal ar
timoj ateity bus surasti kokie 
vaistai, kurie juos užmuštų.

3. Kas n'a uja yra atsiekta 
poliomyelito arba vaikų para

lyžiaus ligos srityje?
— Paskutiniais metais la

bai daug tyrinėjimų daroma

su poliomyelito virusu, kuris 
sukelia vaikų paralyžių ir at
rodo, kad greitu laiku bus su
rasti ginklai ir tai ligai nuga
lėti!

Vienas tų ginklų yra Gam
ma globulinas. Tai yra krau
jo serumo baltymų frakcija, ku 
rioj yra visi antikūniai — me 
džiagos, kurios nugali parazi
tus. Pereitą vasarą prof. Ham 
mon ir kiti Pittsburgho moks
lininkai paskiepijo 50.000 vai 
kų Gamma globulinu. Rezul
tatai parodė, kad Gamma glo
bulinas proteguoja vaikus nuo 
poliomyelito. Tarp vaikų, ku
rie gavo Gamma globulino, bu 
vo 5 kartus mažiau poliomye
lito, negu tarpe vaikų, kurie ne 
buvo skiepyti. Gamma glo
bulinas nėra labai tobulas gink 
las. Jis neapsaugo visų vai
kų, ir protekcija galioja ne dau 
giau 5-ių savaičių. Be to, nie
kad jo nebus pakankamai, nes 
gaminamas iš žmonių kraujo. 
Pavyzdžiuj, visoj Kanadoj šie 
met galėtų būti paskiepyta 
Gamma globulinu ne daugiau 
kaip 4.000 vaikų.

Daug daugiau laukiama iš 
skiepų - vakcinos prieš polio- 
myelitą. Tie skiepai pasidarė 
galimi irgi po tyrinėjimų, pa
darytų J. A. V. The National 
Foundation of Infantile Para
lysis sumobilizavo 5 universi
tetus ir ištyrė 100 poliomyeli
to virusų. Per tuos tyrinėji
mus rasta, kad visi Polio viru
sai priklauso trims grupėms, 
kurios pavadintos Brunhilde, 
Lansing ir Leon arba I, H ir 
III tipai, ir, kad žmogus, su
sirgęs vienu poliomyelitu, pav. 
Brunhildos, gali susirgti Lan
sing arba Leon tipu.

Skiepų prieš poliomyelitą 
tyrinėjimuose geriausių rezul 
tatų pasiekė Cox, Lederle’s vi 
rusų laboratorijos vedėjas, ir 
prof. Salk iš Pittsburgho.- Cox 
augino poliomyelitą hamste- 
riuose (tam tikri gyvulėliai 
graužikai) ir vėliau tą virusą 
Įpratino augti užperėtuose 
kiaušiniuose. Jis skiepijo ke
lis šimtus vaikų ir gavo labai 
gerus rezultatus, bet jo skie
pai yra tik Lansing tipo ir ne 
apsaugo nuo Brunhilldos ir 
Leon tipo.

Prof. Salk augina poliomy
elito virusus mėgintuvėliuose- 
-audinių kultūrose. Jis paga
mino visų trijų rūšių skiepus 
ir jau paskiepijo kelis šimtus 
žmonių. Jo skiepai irgi labai 
geri, bet dar praeis pora me
tų, kol bus tiksliai nustatyta, 
kad šie skiepai vieni, ar kiti, 
yra nepavojingi ir apsaugo 
nuo poliomyelito.

4. Kas eiliniam asmeniui 
reiktų žinoti apie poliomyeli
to ligą ir kaip reiktų jos apsi
saugoti?

— Poliomyelito liga daž
niausiai eina dviem stadijom. 
Pradžioj yra temperatūros pa 
kilimas, galvos skausmai, vė
mimas ir t. t.; vėliau tempera
tūra krinta ir po savaitės atsi
randa paralyžiai. Tuo būdu 
poliomyelito epidemijos metu, 
prie mažiausio negalavimo, gri 
po, reikia laikyti vaikus lovoj, 
gerai vėdinamam kambary ir 
pastebėjus paralyžius, tuoj 
kreiptis pas gydytoją.

Poliomyelitu dažniausia už
sikrečiama per burną. Todėl 
reikia visada plauti rankas 
prieš valgį ir valgyti daržo
ves ir vaisius gerai išplautus. 
Šiaip epidemijos metu reikia 
vengti vesti vaikus į didelius 
susibūrimus, šventes, kur vai
kai pervargsta. Iki šiol nie
kam nepavyko įrodyti, kad ga 
Įima užsikrėsti besimaudant, 
bet vaikai, kurie ilgai būdami 
vandeny, sušąla ir pervargsta, 
yra daug jautresni vaikų _para 
lyžiui. Taip pat patariama 
epidemijų metu neskiepyti vai 
kų nuo kokliušo ir difterijos 
ir nedaryti tonzilų operacijos, 
nes tos operacijos gali pasun
kinti paralyžių, — baigė prof. 
V. Povilanis. J. Kardelis.

DAILININKO J. RIMŠOS 
DARBŲ PARODA.

Liepos 13 d. puošnioj Gale
na Mueller įvyko įspūdingas 
Argentinos lietuvio dail. Jono 
Rimšos paveikslų parodos ati
darymas. Raudonu pliušu išklo 
toj salėj buvo keletas šimtų 
žmonių. Buvo vietinių dienraš 
čių bei meno žurnalų atstovų, 
dailininkų ir šiaip menininkų, 
o jų tarpe garsusis Argentinos 
dailininkas Kinquela Martin.

Visi 24 išstatyti paveikslai 
yra naujausioji dailininko kū
ryba. Iš jų 7 vaizduoja Argen
tinos pietų (Bariloche) gamtą, 
o likusieji — Bolivijos kraštą 
ir žmones. Visiems paveiks
lams yra bendras Rimšos sti
lius ir jam būdingas spalvingu 
mas. Spalvos ir vidinė daiktų 
nuotaika yra Rimšos stiprybė. 
Kai kuriuose paveiksluose tie
siog prasiveržia spalvų muzika 
(„Spalvos šokis“, „Rudens ug 
nis”), kituose dvelkia gili vidi 
nė nuotaika („Motinystė“, 
„Nokturnas“, „Tropikų miško 
kerėjimas”).

Ši yra jau trečioji didelė Rim 
šos paveikslų paroda Buenos 
Airese. Neabejotinai ji ir šie
met bus viena iš pačių stipriau
sių Pietų Amerikoje.

Arnhem’o išdavikas
(Pulkininko Oreste Pinto prisiminimai).

II.
Aš įpyliau daugiau raudono vyno mažam rezistencijos 

vyrui.
— Kalbama, kad King Kong labai mėgstąs moteriškes, 

— pastebėjau.
— O, taip, pone, tai gryna tiesa! Nėra tokios merginos, 

kuri nenorėtų jausti apie save dideles King Kong rankas. 
Aš jums pasakysiu, kad net gražiausios, pilyse gyvenančios 
turtuolės, viena iš jų štai gyvenanti didelėje pilyje ant kalno 
už Lacken, sakoma, kad ji atidavusi visas savo brangenybes, 
jos šeimos palikimą, jo rezistencinės grupės karo fondui. — 
Tolerantiškai šyptelėjęs jis tęsė toliau. — Kalbama, kad King 
Kong tas brangenybes atidavęs kitoms merginoms. Tačiau 
aš tuo netikiu. Viskas, kas liečia King Kong, yra gandai, tik
tai gandai.

Čia mūsų paskalbėjimas baigėsi. Aš neatidėliodamas nu
vykau į pilį prie Lacen, ir mano laimei, pilies savininkę at
radau namie. Po parengiamųjų bendro mandagumo įžangų, 
mes pradėjome kalbėtis apie Lindemans. Taip, ji buvo atida
vusi jam savo šeimos brangenybes, tačiau ji atsargiai pabrėžė, 
kad ji tai padariusi patriotizmo dėka, rezistenciniam judėji
mui paremti. Jis, jos nuomone, esąs didis vyras, tačiau turįs 
silpnybių. Ji įtarė, kad jis paaukotas brangenybes pasisavi
nęs, o ne perdavęs rezistencijos fondams.

— Kodėl jūs taip galvojate, grafiene? — paklausiau pi
lies savininkę.

— Aš nenorėčiau tai pasakyti, todėl kad, visdėlto, kaip 
ten bebūtų, yra toks narsus ir drąsus vyras ir yra padaręs Bel
gijai daug puikių ir gražių darbų. Tačiau vieną dieną aš ma
čiau mieste merginą, nešiojančią vienus iš mano smaragdo 
auskarų. Ši mergina nebuvo viena iš padoriųjų ir gerbtinų 
merginų tarpo, jūs suprantate? Auskarai priklauso ir buvo 
kadaise mano motinos nuosavybė ir aš galvoju, kad visai ne
tinka, jei tokios rūšies mergina juos nešiotų. Aš pagalvojau, 
kad, gali būti, rezistencijos vyrai auskarus šioje vietoje par
davė, kad parūpintų pinigų. Taip aš, nesakydama šiai mer
ginai, kad auskarai yra buvusi mano nuosavybė, paklausiau, 
ar ji negalėtų man juos parduoti. Ji pasakė, kad auskarus jai 
yra davęs King Kong ir jis ją pakartų, jei auskarai būtų par
duoti.

— Ar jūs sužinojote tos merginos pavardę, — paklau
siau. Grafienė atsiduso.

— O, jeigu tai būtų buvę tiktai viena mergina. Ne, čia 

buvo dvi — Mia Žeist buvo viena ir kita buvo vadinama Mar- 
garetha Delden. Abidvi jos buvo garsios ir žinomos smuklių, 
naktinių klubų merginos.

Laimei, kad grafienė nepasižiūrėjo į mane, kada ji kal
bėjo, nes ji būtų pamačiusi pasikeitimą mano veide. Mia Žeist 
ir Margaretha Delden, abi buvo mano turimuose vokiečių 
„Abwehr’o“ apmokamų agentų sąrašuose.

Grįžęs atgal į Briuselį, aš tuojau iššaukiau telefonu vy
riausią slaptosios, tarnybos būstinę Antverpene. Atsakė Wil
helm, mano padėjėjas. Aš užklausiau, ar jis turi Mia Žeist 
ir Margaretha Delden adresus? Taip, jis turėjo. Aš pasi
ėmiau porą saugumo tarnybos vyrų iš olandų policijos įstai
gos ir nuskubėjau pirmouju adresu. Gaila, jau buvo per 
vėlai. Butas buvo tuščias. Mia Žeist pabėgo — kaip mes vė
liau sužinojome — į Vieną. Įšokę į štabo automobilį, mes nu 
vykome į Margareth Delden butą. Įsiveržę į vidų, mes ra
dome ją gulinčią lovoje. Normaliai ji turėjo būti buvusi gra
ži mergina, tačiau nuodai nebuvo jos bruožų pataisę. Jos 
veidas buvo dėmėtas, panašus į dažytą marmurą, primenantį 
senų knygų popierį, spalvos. Jos purpurinės spalvos lūpos bu 
vo išbalusios ir iškreiptos skausmų. Mes atradome ją dar 
kvėpuojančią, tačiau ji mirė tą pačią dieną po pietų, ligoninė
je, nepratarusi nė vieno žodžio. Taip buvo nurašyti du svar
būs esminiai liudininkai mano mintyse projektuojamoje „Lin
demans byloje“.

Po šio įvykio aš praleidau visą sekančią dieną ir naktį 
Briuselyje, šukuodamas — košdamas šalutines gatveles, pras
tesnes ir nešvarias kavines, prirūkytus rūsius, jieškodamas 
daugiau ir smulkesnių apie Lindemans detalių. Keletas neša
liškų liudininkų patvirtino, kad jo jaunesnis brolis buvęs 
„Abwehr‘o” nučiuptas ir kad pats Lindemans buvo labai pra 
siskolinęs. Nežiūrint jo populiarumo, įvairūs prekybininkai 
ir privatūs piliečiai, kuriems jis buvo skolingas palyginamai 
dideles sumas, grąsino iškelti tai viešumon ir atiduoti jį teis
mui. Taip pat sužinojau, kad kabareto šokėja Veronika, ku
ri buvo nacių sugauta kartu su Lindemans jaunesniuoju bro
liu, yra buvusi „King Kong’o“ (taip toliau vadinsime Linde
mans) „sweetheart“ (mylimoji) nuo vaikystės dienų.

Nežiūrint begalės King Kong’o „meiliškų reikaliukų“, 
„meilių“ ir intrygų, ji visuomet pastoviai būdavo su juo ir jis 
visuomet grįždavęs pas ją. Naciams tai turėjo būti žinoma, 
ir visdėlto jie išleido į laisvę ją kartu su King Kong’o broliu. 
Kažkas buvo nepaprasta ir neįtikėtina, kad naciai rodytų tokį 
švelnumą. Kiti liudininkai patvirtino,, kad po King Kong’o 
meilužės ir jo brolio paleidimo, jis staiga pradėjęs ištaigingą 
ir viskuo pertekusį gyvenimą. Jis netiktai išmokėjo skolas, 
bet dar ir gyveno triukšmingą ir daug pinigų kaštuojantį lė

bautojo gyvenimą. Jo nerūpestingumas ir neapgalvoti planai 
partizaniniame kare ir susidūrimuose su naciais augo taip pat. 
Kiekvienas žygis buvo vis drąsesnis, tačiau kiekvienas iš tų 
žygių ir atnešė vis didesnes aukas — sunkesnius pogrindžio- 
-rezistencijos nuostolius. Visuomet King Kong, šis didvyriš
kas vadas, būdavo vos per plauką nuo mirties ar nučiupimo, 
tačiau visuomet jis ištrūkdavo žaibuodamas ir ugnį spjaudy
damas savo nešiojamu arsenalu ir naudodamas savo milžiniš
ką stiprumą. Jis prisiekdavo kraują sutirštinančius ar širdies 
mušimą sustabdančius keršto grasinimus judams, kurie turė
ję numatytą žygį iš anksto išduoti, tačiau pakankamai keista, 
kad išdavikai niekuomet nebuvo išaiškinami.

Tragiškiausia buvo tai, kad niekuomet netrūkdavo sava
norių dalyvauti baisiojo King Kong žygiuose. Buvo skaito
ma didele garbe rizikuoti beveik tikra mirtimi dalyvaujant ko 
kiame nors žygyje drauge su juo.

Man buvo labai keista, kad niekur negirdėjau nei ma
žiausio įtarimo dėl pačio King Kong. Išlikę gyvi jo vadovau
jamų žygių dalyviai garsiai kalbėjo ir gyrė King Kong’o drą
sumą ir ąpsukrumą. Tikriausiai, aš galvojau, anksčiau ar vė
liau kam nors kris į akį keistas supuolimas, kad King Kong 
pats visuomet laimingai pabėgdavo išvengdamas mirties ar' 
sučiupimo. Ilgiau pagalvojęs aš priėjau prie išvados, kad tik
tai jo labai geras vardas ir pagarsėjimas galėjo būti milžiniška 
uždanga išdavikiškai veiklai ir veiksmams. Šis pilnas išdidu
mo ir pasididžiuojantis milžinas su savo narsumu ir praban- 
gišku pinigų eikvojimu, darėsi beveik viršžmogiška, nesunai
kinama esybė, mažiems, nežinomiems paprastiems žmoge
liams — tikriesiems didvyriams, kurie garbino jį ir ėjo links
mai mirti už jo šyptelėjimą ir patekšenimą per petį milžiniška 
ranka.

Toliau buvo vienas neišvengiamas faktas, kad King-Kong 
pats buvo sužeistas, peršautas per plaučius, ir sugautas. Ši 
mintis mane šiek tiek pristabdė. Ar nebūsiu aš jieranksti pa
smerkęs ir palaikęs jį šnipu, nežiūrint visų prieš jį turimų pa
rodymų?? Aš svarsčiau ir sprendžiau šią problemą net keletą 
valandų. King Kongo sužeidimas ir sugavimas buvo tiktai 
vienintelis dalykas ir vieta tame galvosūkyje ir mįslėje, kuri 
viską pilnai sugriovė, ką aš buvau taip kruopščiai ir nuodug
niai anksčiau išsprendęs. Visuose kituose duomenyse ir iš
vadose King Kong buvo tikrai ir tvirtai galima įtarti išdavi
ku. Tačaiu šis neišaiškinamas ir sunkiai suprantamas faktas 
atrodė, prieštaravo jo kaltei. Ir tada visai netikėtai, man atė
jo į galvą galimas išaiškinimas.

Daugiau bus.
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metų žymiąjam mūsų kultūri
ninkui Aleksandrui Ružanco- 
vui, kurį pažįsta visi ką nors 
bendra turį su kultūra lietu
viai.

A. Ružancovas tautybe yra 
baltgudys ir kovotojas už Gu
dijos laisvę ir nepriklausomy
bę. Besikuriant Nepriklauso
mai Lietuvai istorinėse ribose, 
A. Ružancovas, kooperuoda
mas su Lietuva, kovojo baltgu- 
džių batalione, kuris drauge su 
Lietuvos batalionais kovėsi 
prieš bolševikų invaziją į Lie
tuvą ir Baltgudiją. Deja, Brėš 
laujoje susikūrusi buvo Belo- 
rusijos — Lietuvos valdžia, 
bet sovietinė, kuri, beje, neil
gai gyvavo. Paskui, dėl lenkų 
invazijos į Vilnių ir jo sritį, ko 
vų linkmė buvo pakitusi, ir A. 
Ružancovas pasiliko Lietuvos 
kariuomenėje.

Čia jis buvo nuoširdus ir 
nuoseklus darbuotojas, nu
dirbęs Lietuvos klutūros dir
voje labai didelį barą. Tenka 
stebėtis jo inciatyva ir darbš
tumu, kokiu jis dirbo užsispy
ręs, „kaip tikras žemaitis".

Tarnauudamas kariuomenė
je jis buvo Centrinės Lietuvos 
Kariuomenės Bibliotekos direk 
torium, tyrė archyvus, rinko 
archyvinę medžiagą ir buvo 
Bibliotekos žinyno bendradar
bis.

Drauge su prof. Vaclovu Bir 
žiška A. Ružancovas redagavo 
ir leido „Bibliografijos Ži
nias“. Bibliografijos žinių rin
kimas yra vienas uoliausių jo 
užsiėmimų. Ir tremtyje būda
mas A. Ružancovas nenustojo 
rūpinęsis bibliografija, — suor
ganizavo Bibliografinę tarnybą 
ir savo lėšomis pradėjo leisti 
„Knygų Lentyną“, kuriai ir da 
bar skiria ne tiktai savo laisva
laikius, bet ir savo lėšas. Tiktai 
nuo 1951 metų VLIKas skiria 
faktinas „Knygų Lentynos“ 
spausdinimo išlaidas.

Bet tai yra ne vienintelė A. 
Ružancovo specialybė. Jis ne

sukaktuvininkai
tiktai karininkas, ne tiktai bib 
liografas, bet ir vienas žymiųjų 
Lietuvos ugniagesybos pionie
rių , buvęs ne tiktai kariuome
nės ugniagesybos instrukto
rium, mokiusiu Lietuvai ugnia 
gesius, bet ir Kauno miesto ug 
niagesių viršininku - brandma- 
joru, pakėlusiu ugniagesybą.

Nėra ir kalbos, kad A. Ru- 
žancovas yra didelis spaudos 
talkinnikas - bendradarbis. Jo 
straipsnių apstu buvo Nepri
klausomos Lietuvos spaudoje.

Koks uolus ir „atkaklus“ jis 
bibliografas, parodo kad ir šis 
faktas: Kai sovietiniai okupan 
tai įsiveržė Lietuvon, p. Ružan 
covas turėjo „susispaudęs" ir 
„ausis suglaudęs”, „kaip pelė 
po šluota“ slypėti. Ypač, kad 
okupantas jį degredavo ir su
niveliavo, o jo brangiausį tur
tą — knygas sumetė į rūsį, 
— A. Ružancovas kukliai dir
bo vienoje Vilniaus biblioteko
je, bet „Bibliografijos Žinių“ 
vis dėlto neišsižadėjo, ir atsi
dėjęs rinko pogrindinę biblio
grafiją. . . Gal tai bus vienas 
įdomiausių jo mylimos srities 
darbo laikotarpių, apie kurią, 
manoma, jis turi labai įdomių 
žinių.

Malonu mums paminėti mū
sų žymiojo kultūrininko ver
tingas sukaktuves ir palinkėti 
jam geros sveikatos, ilgo am
žiaus ir nenuilstamos darbuo
tės kultūros baruose.

— Latvių rašytojas Emils 
Skujenieks, didelis lietuvių 
draugas, mokąs labai gražiai 
lietuviškai, Rygoje dirbęs so
cialdemokratų laikraštyje, da
bar mini 50 metų amžiaus. E. 
Skujenieks nuoširdžiai dirba 
Latvių - Lietuvių Vienybės 
draugijoje. Ilgiausių metų!

— Dail. Adomas Galdikas, 
baigęs tapyti p-lės Pivarūnai- 
tės portretą, išvyko į New Yor 
ką. Šį rudenį viena New Yor- 
ko galerija rengia dailininko 
Galdiko darbų parodą.

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

f el.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

LIETUVOJE MIRĖ RAŠY
TOJAS JONAS 

MARCINKEVIČIUS
Vilniaus „Tiesa“ š. m. rug 

pjūčio 1 dieną įdėjo nekrolo
gą, pasirašytą 45 asmenų, ar
timų ar bent turinčių preten
zijų į raštą, pranešantį, kad 
„Po ilgos ir sunkios ligos Vii 
niuje mirė plačiai žinomas lie 
tuvių tarybinis rašytojas Jo
nas Marcinkevičius“. Įdomu, 
kad nė vienas oficialus kom
partijos pareigūnas šio nek
rologo nepasirašė, nors šiaip 
jau tokius nekrologus pasira
šo. Jono Marcinkevičiaus ne- 
krelogo nepasirašė ir „poetas“ 
Justas Paleckis, kuris ir da
bar dar „pila“ eilėraščius. — 
faktas jau parodo, kad J.

, cinkevičius komvaldžiai 
košer“.

Taip iš tikrųjų ir yra.
, krologe išvardinti Jono Mar

cinkevičiaus rašto darbai pa- 
’ rodo, kad jis, nors ir vadina- 
. mas „tarybiniu rašytoju“, bet 
1 faktai sako visai ką kita. J.

Marcinkevičius parašė eilę ro 
manų, apysakų, su, .gal, dau- 

. giausia pagarsėjusiu „Benja- 

. minu Kordušu“ pryšakyje, bet 
visa tai jo parašyta dar Lie- 

i tuvos Nepriklausomybės lai
kais. O ką gi rimto jis sukūrė 
okupuotoje Lietuvoje? -— Nie 
ko. Todėl nekrologe ir rašo- 

' ma: Jonas Marcinkevičius Ta 
' rybinės armijos lietuviškojo 

junginio gretose praėjo ilgą 
kovos kelią nuo Oriolo iki Ta 
rybų Lietuvos vakarinių sie- 

. nu. . . Tai ir visa beveik tary 
į binė kūryba. . .
į Tiesa, J. Marcinkevičius hit 
. lerininkų negarbino, kaip ir ab 
. soliuti dauguma lietuvių. Bet 

jis taip pat negarbino ir bol- 
j ševikinių okupantų. Paskuti- 
. niai jo rašto darbai — iš po 

kulnio. Juose rašytojo nėra, 
yra tiktai bukas bolševikinis 

. trafaretas, kuriam jokių gabu-
■ mų nereikia.

Teko su J. Marcinkevičium
■ susitikti ir okupacijų laikais. 
' Intymiai kalbant, jis lygiomis

svėrė hitlerininkus ir bolševi
kus. O pagrindinė jo kūryba 

> kaip tiktai buvo nukreipta de-

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

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

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

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo.
5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų

1 sv. deg. kavos 
1 sv. kakavos

1 sv. šokolado
1 sv. kavos

Siunt. Nr. 19—$ 9.95 
4 sv. rūk. lašinių

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

2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos

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

sv. cukraus 
sv. šokolado

3
1

Tas
Mar
„ne

Ne

kultūrw£#krcwika
PIANISTAS KUPREVIČIUS PAKVIESTAS Į CLEVE-

LhNDO KONSERVATORIJĄ
Kai Andrius Kuprevičius pir 

mą sykį koncertavo Clevelan- 
de, vietinės konservatorijos 
vedėjai, nutarė pakviesti jį į sa
vo štabą, patiekdami jam gana 
geras sąlygas.

Andrius Kuprevičius sutiko 
su tom sąlygom ir kontraktas 
tapo pasirašytas. Visą pereitą 
savaitę p. Kuprevičius pralei
do Clevelande, bandydamas su 
sipažinti su savo naujomis pa- 
ręigomis. Mokinimą minėtoje 
konservatorijoje jis pradės po 
Naujų Metų.

Kontrakto kopija tapo pa
siųsta J. V. konsulatui į Bue
nos Aires, Argentinoje, išrūpi- 
nimui p. Kuprevičiui pasto
vaus apsigyvenimo šioje šaly
je.

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

kybės, kainos prieinamos.
STASĖ VENCKIENĖ

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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS

B L O K S Ų — BRIKSŲ — PLYTELIŲ
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

VICTORIA
CLEANERS
&.DYERSCO.

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

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI DE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

I-BIWI

tt.
mo.

mokratine linkme. Štai jo kū 
viniai: „Sukaustyti latrai“, 
„Mes ateinam“, „Benjaminas 
Kordušas“, „Nemunas patvi
no”, „Kražių skerdynės“ ir 

Juose ne šešėlio bolševiz- 
O romane „Mes ateinam”

kaip tiktai pasisakoma prieš 
visokias diktatūras ir atėjimą 
demokratijos, ne sovietinės 
diktatūros. Štai kodėl okupa
ciniai „dignitoriai“ nė vienas 
nepasirašė Jono Marcinkevi
čiaus nekrologo.

J. Marcinkevičius gimė 
1900. XII. 13. ir mirė 1953. 
VII. 31 dieną.

Kai bus laisva Lietuva, ta
da tik galima nešališkai auto
rių įvertinti ir pagerbti. Oku 
pantai gi viską daro savaip.

J. K.

GRAŽUS KONCERTAS 
LIETUVIŲ SALĖJE

Malonaus naujumo į lietuvis 
ką gyvenimą įnešė Vyt. Ciba- 
vičiaus vadovaujamas vyrų 
kvartetas ir sekstetas, kartu su 
„Dainos” ansamblio tautinių 
šokių grupe, davęs Lietuvių Sa 
Įėję, Avellanedoje (Argenti
na), gražų koncertą. Koncer
tas pradėtas vyrų kvarteto, ku 
ris gražiai sudainavo kelias dai 
nas.

Vyt. Namiko vadovaujama 
tautinių šokių grupė pašoko 
Kubilą, Voveraitę ir Šustą. 
„Voveraitės“ šokis buvo pir
mą kartą parodytas ir 
vumu bei originalumų iš karto 
patraukė žiūrovus.

Vyrų sekstetas dar stipriau 
ir geresniu susidainavimu da
vė keletą panašių kaip kvarte
tas , lietuviškų ir tarptautinių 
dainų.

DAIL. K. ŽOROMSKIO 
KORINIŲ PARODA.

Daktarų Stasio ir Mildos 
Budrių rezidencijoje, buvo su-

kviestas susirinkimas aptarti 
surengimą parodos dailininko 
K. Žoromskio kūrinių. Visi 
dalyvavusieji užgyrė šį suma
nymą ir parodos atidengimą 
nuskyrė pabaigai lapkričio m.

LIETUVIŲ TEATRAS 
ČIKAGOJE,

Šio sezono pradžioj stato V. 
Mykolaičio-Putino Valdovą“. 
Veikalą režisuoja Antanas Rū
kas. Kitus du veikalus, kurie 
numatyti šio sezono repertua
re, režisuos Vytautas Valiukas 
ir Gasparas Velička. Šio sezo
no pastatymų darbo Lietuvių 
Teatro aktoriai imasi su žymiai 
pakilesne nuotaika, negu anks
čiau, nes jiems nebeteks dirbti 
techninio bei administracinio 
spektaklių darbo, kokį ligi šiol 
turėdavo atlikti jie patys su 
režisoriumi. Tą darbą dabar at 
liks speciali teatro administra
cija, sudaryta JAV Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos Apy
gardos Kultūros Tarybos, ku
riai pirmininkauja prof. A. Var 
nas.

savo gy POETUI 
MYKOLUI VAITKUI,

L. Rašytojų D-jos garbės na
riui sukanka 70 metų. Norėda
ma sukaktuvininką pagerbti, 
Liet. Rašytojų Draugija rug
pjūčio 15 d., sukvietė susirinkti 
rašytojus, Rašytojų Klubo na
rius ir visus kultūrininkus j 
Lietuvių Auditoriją, 313’7 S. 
Halsted St., Mykolo Vaitkaus 
sukaktuvėms paminėti.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

ffl. GRAŽYS
I I SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

DARBA ATLIEKU
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dienaDuodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERS
363 ST. CATHERINE St. W. netoli

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA ■ LONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA

jS Šviesiai melsvi deimantai 
Mokame augščiausias
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

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

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

VICTOR HARDWARE i
5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 8

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI 8

There is a 
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!

SEMI-GLOSS 
^GLOSS-^ 

FINISHES

PERKANTIEMS DA-| 
ŽUS GALONAIS, NA-| 

MŲ ' SAVININKAMS $
DUODAMA 20% 

NUOLAIDA.
*

* *
*

8

C R O S L E Y 
RADIO ir TELEVIZIJA

*

C. C. M.

* i
DVIRAČIAI s
* 3

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI! 3

Mann & Martel
| REALTORS

I 1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne) Te!. OL.8481
8 Daugelio lietuvių išbandyta-p tikima nuosavybių pirkimo- 8 
X -pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei- X 
£ daujamuose rajonuose ir 
X $5.000 įmokėti, $ 16.000;
X High Park-Humberside;
8 9 k., nepereinami, šviesūs,
8 modern, virtuvės, atskir.,
8 mūrinis, garažui vieta, la 
'' bai gerame stovyje.
'' $5.500 įmokėti, $18.000.
$ High Park-Indian Rd., 9 
j* k., nepereinami, 2 mod. vir 
Ituvės, vand. šildomas, ats., 

mūrinis, 2 garažai, priva
tus įvažiavimas.

$4.000 įmokėti, ?, Dundas -.
Grace; prie pat lietuvių.

bažnyčios; 9 k., nepereina

mi, garaž. vieta, mūr., 3 
mod. virtuvės, alyvos šil
dymas.

$3.000 įmokėti, $14.000.
Euclid-College, 10 k., mū
rinis, 3 virtuvės, 2 garažai,& gerame stovyje.

S $3.000 įmokėti, $10.000.
8 Brock-College; 6 k., visur
X kietmedžio grindys, leng- 
X vas išsimokėjimas.
| $3.000 įmokėti, $ 10.500.
X High Park-Dundas; 8 k.,

J J. ELLIS, Realtor
383 RONCESVELLES AVE., TORONTO, ONT.

pagal Tamstų norimą kainą, x 

mūrinis, atskir., alyva, šil X 
dymas, 2 virtuvės. X

$55.000 įmokėti, ?, Craw- ‘k 
ford-College; 12 k., dup- x 
leksas, 2 garaž., vandeniu- 8 
alyva šild., 2 krosnys, 2 vo X 
nios, 2 mod. virt. Labai X 
gerame stovyje, balansui g 
vienas morgičius.

$3.000 įmokėti, $ 10.000; Įb 
High Park-Westminster; 8 
6 k., garažui vieta, išmo- X 
ketas. ‘S.

$3.000 įmokėti, $ 11.000; x 
Bloor-Clendenan; 6 k., mū 8 
rinis, garažas, alyv. da- 8 
žais dekoruotas. 8

$3.500 įmokėti, $ 12.000; X 
i Windermere - Marland; 6 X 

k., mūrinis, alyva šildy- S 
mas, labai mod. virtuvė, g 

$4.000 įmokėti, $12.500; H.
Park-Wright; 6 k., mūri- 8 
nis, 3 garažai. 8

$4.000 įmokėti, $15.000 ;Blo $ 
or-Pacific; 8k., dupleksas, X 
alyvos šildymas, garažas, x 
atskiras, mūrinis.

•: JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, FARMAS, GAZOLINO 

s: STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

H PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

PERKANT — PARDUODANT 

NAMĄ AR BIZNĮ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

ŠVEICARUOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

Vokitijos Kr. V-bos narys 
Erdm. Simonaitis aplankė 
Šveicarijos Kr. V-bos pirmi
ninką inž. J. Stankų, aptarė 
su juo lietuvių bendruomenės 
reikalus ir susipažino su PL 
B Šveicarijos Krašto Valdy
bos veikla.

Erdm. Somonaitis savo vieš 
nagės Šveicarijoje proga be 
to aplankė Šveicarijos Evan
gelikų bažnyčios šalpos komi
teto centrinį sekretorių kun. 
H. Hellsterne, kuriam pareiš
kė Vokietijos lietuvių tremti 
nių vardu padėką už suteiktą 
gimnazijai 10.000,— DM au
ką. Kun. Hellsterne ir toliau 
labai domisi gimnazijos įsikū
rimu naujoje vietoje. Jis Įsak 
miai prašė pranešti jam, kada 
naujieji gimnazijos namai bus 
atidaryti ir pažadėjo dalyvau
ti atidarymo iškilmėse.

f

A. MINIOTA
REAL - ESTATE

& BUSINESS BROKER 
1333A DUNDAS St. W., TODONTO

Tel. OL. 8443

Visais namų pirkimo - pardavimo reiaklais suteiks Jums 
informacijų ir mielai patarnaus mūsų agentas

IParduodu tabako ūkius
v Didelis pasirinkimas ūkių pagal įmokėjimo sumos — 

pradedant nuo $ 3.000.

8 Kreipiantis, malonėkite pažymėti, kiek turite įmokėjimui.

< CHARLES POCIUS, REAL ESTATE
| TILLSONBURG, ONT. TEL. 829 J.

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

MŪSŲ ATSTOVAS 8|

Zigmas. O B K AŽ Ū N AS | |
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir 8 
padės išsirinkti. Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba X 
TELEF.: įstaigos OL. 8481 Namu ME 0667 g

Kreiptis Tel. OL 8444
Mes taip pat tarpininkaujame pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudaryme bei morgičių ir paskolų reikalais.

g

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

ED. KONDRATAS. |
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. & 

Tel. LL 9626. «

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS 
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai.
DIDELr j PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ kR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

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, vandens apšildymo kros

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

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

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

Pirkdami ar parduo

dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS..

383 RONCESVALLES — TEL. LA 8000

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

383 Roncesvalles. - Telef. OL. 6321 - Buto tel. E M. 3-6711

ĮSTAIGOJE

M Mes turime šimtus 
įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ 

PIRKIMO PARDAVIMO

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON

a KM ESTATE UMITEB | 

rr~

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) Į senas krosnis, 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. Telefonas 9—2035. 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

Įgyto pasitikėjimo dėliai mūsų firma auga sparčiausiais 
žingsniais. Kiekvienu laiku čia rasite didžiausj namų ir 
kitokių nuosavybių pasirinkimą. Kiekvienu laiku šimtai 
namų visuose Toronto rajonuose. Ypatingas mūsų nau
jojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti klijen- 
tams, norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

LO 2710
MICHAEL KOPRIVIC4

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

pirkdami ar parduodruni namus pasitarkit su mumis, 
mielai jums patarnausimi

W. A. L E N C K I, 

B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

Dr. N. Nevosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)

345 BLOOR St. West 
(kampas Bloor - Huron) 

...........TORONTO ... .

Telefonas MI 2003 

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

F. N. Prebble
REAL ESTATE

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

PARDAVĖJĄ:

J.Riikšą
BIURO TELEF.OL 5176 OL 7193

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.

DR. K. ZiMAMilAE
GYDYTOJĄ 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.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo
reikalais kreipkitės

A. Kirsonis V. Morkis B. Sergantis
Telef. OL 7511 KE 0415 KE 0415

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

J. Valevičius
913 MAIN St. East, HAMILTON, Ont. Tel. 9—4121

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont. ______  _ _I
Dr. A.Pacevičius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS f
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto $

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

Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. g 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. 8 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. a
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HAMILTON
LIETUVIŲ DIENOS REIKALAIS

miltono sanitarijos viršininkas 
Dr. L. A. Clarke.

Jau ilgesnį laiką 
ligoninėje guli P. Zabaraus- 
kas, skųsdamasis tulžies nega 
lavimu. Kbr.

ŽMOGŽUDYSTĖ LIETU
VIŲ NAMUOSE.

Valstybės prokuratūros bei 
kriminalinės policijos orga
nams baigus apklausinėjimą ir 
tyrimus, galima pranešti apie 
vieną iš žiauriausių žmogžu
dysčių.

Policija, iššaukta nakties 
metu į Rakauskų namus, 35 
Bay Street South, Hamiltone, 
Ont., nedidialiame kambaryje 
pastogėje rado pasibaisėtiną 
vaizdą. Ant lovos gulėjo nuo 
gos moters lavonas. Viena jos 
krūtis buvo atpjauta ir jos vci 
dą dengė gilių žaizdų pėdsa
kai.

Pravesti tyrimai parodė, 
stengėsi išvengti savo likimo 
kambarį buvo išnuomavusi 28 
metų amžiaus Henry LeFortu 
ne. Tas vyriškis žmogžudys
tės naktį buvo atsivedęs į 
kambarį savo draugę, 48 metų 
Albertą Sykes. Nuomonių 
skirtumo įkarštyje Rakauskų 
nuomininkas moteriškę pa
smaugė jos pačios liemenė
liu. Patalogas Dr. W. J. De- 
adman, padaręs lavono skrodi 
mą, konstatavo, kad moteriškė 
stengėsi išvengti savi likimo 
visomis išgalėmis. Mirtinoje 
kovoje jos visas kūnas bestia- 
liško žmogžudžio buvo sudras 
kytas.

Paruošiamajame teismt^ap- 
klausinėjime p. Rakauskjjfnė, 
atvykusi į Kanadą prieš dve
jetą metų, liudijo, kad ji naktį 
girdėjusi nuomininko kamba
ryje triukšmą, lyg kas baldus 
stumdytų. Kada ji mėginusi 
patikrinti, kas ten dedasi, nuo

Šeštadienį, rugpjūčio m. 29 d. „The Barn” vienk., prie 
Queen Elizabeth aul-'strados,, įvyksta

LINKSMA GEGUžlNė
šį penktadienį į Montreal} iš
vyksta B-nės vice-pirm. K. 
Baronas.

T. Fondo Hamiltono sk.
gegužinė, 
mėn. 15 
svečių.
dol.

įvykusi rugpjūčio 
d., sutraukė apie 
Pelno gauta per

350
160

NL Nr. 31 
įrašyta žuvusio auto nelaimėje 
lietuvio pavardė J. Šaikauskas, 
turi būti J. Šainauskas.

16 Vasario gimnazijai 
paremti komitetas jau pasi
skirstė pareigomis: pirm. J. 
Mikšys, sekret. A. Grajaus- 
kaitė ir iždininkas — St. Bak 
šys. Nariais liko: V. Dargis, 
K. Lukoševičius, M. Tumai- 
tienė, J. Trečiokas, ir kun. dr.. 
J. Tadarauskas. Komitetas 
aptarė darbo metmenis: arti
miausiu metu suorganizuoti 
moksleiviams remti būrelius, 
surengti gegužinę ir dar vieną 
parengimą salėje.

Be to, komitetas kreipsis į 
visas Hamiltono organizacijas 
finansinės paramos, lygiai 
kaip rengs bendrą rinkliavą 
Hamiltone gruodžio mėn .

Pereitos savaitės
The Hamilton Spectator, pa
talpino Jer. Valaičio laišką, pa 
vadintą „Against chinesse se
at on UN“.
mi

Straipsnyje mini 
ir pabaltiečiai.

Nežinomi asmenys 
auto-mašinos foto-reporte- 
ir NL bendradarbio E.

iš 
rio 
Gumbelevičiaus pavogė radijo 
aparatą. Mašina stovėjo prie 
gyvenamų namų.
„Moteriškas lūpų pieštukas, 

palikęs žymę ant išplauto puo 
dūko volgyklose, yra geriau
sias liudininkas sanitarijos ins
pektoriams, blogos restorano 
priežiūros“ — pareiškė Ha-

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KRE I PK1TĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440
mWfcl&tailtlWWWUlWWWfcitrtWWWIilliiailillllbllilillilfcltP

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022
1124 Chenneville St. Apt. 2 (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL

Gros BENI.i FERRI orkestras.
Veiks įvairus BUFETAS.

Kviečiame visus vietosir apylinkių kolonijų lietu
vius ATSILANKYTI.

Pelnas skiriamas Hamiltono lietuvių R. K. parapi
jos BAŽNYČIAI.

Pradžia 3 vai. p. p. Pabaiga 11,30 vai. vakare.
Iš Hamiltono važiuoti 2-rukeliu ir Queen Elizabeth au 
tostrada ir ties trečiomis judėjimo šviesomis pasukti 
į 25 kelią, į kairę:
Iš Toronto — Queen Elizabeth a-str. Hamiltono kryp 
timi, o ties Freeman judėji mo šviesomis pasukti } de 
šinę, į 25 kelią. Parapijos Komitetas.

Šio mėnesio 17 dieną suka 
ko metai, kai atsiskyrė iš gy
vųjų tarpo pavyzdingas šei
mos tėvas, vyras ir sąmonin
gas lietuvis a .a. St. Bružas.

Velionies žmona ir du vai
kučiai — Algis 6 m. ir Arutė 
3 metų — gyvena iš kuklių 
mirties draudimo gautų lėšų. 
Mirties metinių proga velio
nies šeima, pagerbiant myli
mo vyro ir tėvo atminimą, pa
statė Notre Dame kapinėse 
kuklų antkapį. Mirties me 
tmių proga B-nės V-ba ir prie 
teliai aplankė jojo kapą.

Artimiausias lietuviškas pa 
maldas, kurios čia tikimasi 
kad įvyks kitą mėnesį, nori
ma paaukoti mirusiojo inten
cija.

Renkamos šalpos Fondui 
aukos.

Apylinkės V-ba, eidama vie 
tos šalpos komiteto pareigas, 
yra išsiuntinėjus! raštu dir-

mininkas atsisakęs ją įsileisti. 
Kada jos vyras duris atrakino, 
jis rado kambaryje šalia mo
ters lavono bestovintį pusnuo
gį savo nuomininką, aptiškusį 
kraujais, žmogžudys bus tei 
siamas Ontario Augštojo Teis 
mo rudens sesijoje.

Jonas J. Juškaitis.

OTTAWA
ST. BRUŽO MIRIMO METINĖS, 

bantiems bendrupmęnės na
riams priminimus sukaupti 
Centro Komiteto numatytą 
šiai apylinkei sumai.

Iki^iol surinkta 60 dol., ku 
rie jau persiųsti C. K-tui. Ąpy 
linkės v-ba tikisi, kad ir liku
sieji, kurie dar nesuskubo tos 
artimui pagalbon pareigos at
likti, pSgal galimybę nedel
siant atliks.

Paroda Ottawoje.
Šiais metais vykstančioje 

Ottawos mieste šio mėnesio 
22—29 dienomis parodoje, I. 
O. D. E. (Imperijos Dukte
rų) organizacija, kaipo tęsinį 
Pilietybės Dienos minėjimo, 
suorganizavo įvairių etninių 
grupių rankdarbių . parodėlę, 
kuri yra centrinio paviliono IT 
augšte. Lietuviai toje parodė 
Įėję taip pat dalyvauja.

■— Krašto Tarnybos nario 
prof, d-ro Ramūno-Paplausko 
šeima susilaukė dukrelės.

A. P.
u - ------- XX----------m

EDMONTON, Alberta
ANTIBOLŠEVIK1NIS EGZAMINAS.

čiuose net kilnius patriotiškus 
vardus ir tikslus, ilgainiui 
mėgsta susisukti sau gūžtą bol 
ševikinis elementas, kuris, iš 
anksto neatitinkamai neapsi
draudus, paskui jau sunku iš 
krapštyti.

Pagaliau ir pati mūsų tau
tos rezistencinės kovos prieš 
okupantus garbė reikalauja vi 
sur ir visuomet nesvyruojan
čiai antibolševikinį nusiteiki
mą užakcentuoti, nepaisant as 
meniškos draugystės, nei biz
nio sumetimų.

Šitą reikalą Namų Statybos 
Komitetas, jeigu jis nori tu
rėti visų lietuvių, išskiriant ko 
munistus, paramą, turėtų ne
atidėliojamai, aiškiai ir viešai 
sutvarkyti. P. Š.

Edmontono lietuvių visuo
tiniame susirinkime, kuris įvy 
ko liepos 5 d., buvo svarsto
mas Lietuvių Namų statymo 
klausimas Edmontone. P. 
Šiugždinis pasiūlė Lietuvių 
Namų statutan įrašyti nuos
tatą: Namų šėrininkais negali 
būti komunistai ir draudžia
ma bet kokia komunistinė veik 
la. Po karštų ginčų šitas pa
siūlymas buvo išstatytas bal
savimui ir didele balsų daugu
ma atmestas.

Dabar kiti lietuviai labai 
abejoja ar busimieji namai bus 
lietuviškumo ir juo labjau an 
tibolševizmo tvirtovė ir laiko
si nuo statybos nuošaliai. 
Kaip gyvenimo patirtis rodo, 
lietuviškuose židiniuose, turin

PORT C01B0RRS, Opt
KURIASI

Šią vasarą Port Colborne ne 
didelėje lietuvių kolonijoje pa 
daugėjo lietuviams priklausau 
čių nuosavybių. P. B. B. Si
monaičiai nusipirko gražia
me rezidenciniame rajone 
puikų 8 kambarių namą.

Įkurtuvių „party“ pp. Si- 
monaičiams buvo surengta ne 
nuilstamos ponios Radvilienės 
ir kitų iniciatyva. Naujiems 
savinikams įteikta bendra da 
lyvavusių dovana ir palinkė
ta daug laimės savoje gūštoje.
NAUJI PREKYBININKAI.

Prieš ketverius metus atvy
kę iš Vokietijos V. O. Eiži- 
nai išsinuomavo maisto pro
duktų krautuvę. Linkėtina 
naujiems prekybininkams sėk 
mės.

Port Colborne miestely jau 
turime lietuvišką hotel} „Qve 
eris Hotel“, 2 lietuviškas krau

LIETUVIAI.
tuves ir batų taisymo dirbtuvę.
Tenka džiaugtis, 
Colborne nors ir 
tuviška kolonija, bet parodo 
daugiau veiklumo 
kūme negu kuri daug didesnė.

— sk —

kad Port 
maža lie-

savarankis-

PADĖKOS

PAJIEŠKOJIMAI
Natalija Kitas, 22 Melbourne 
St., North Adelaide. South 
Australia.

Nuoširdžiai dėkoju Sault 
Ste Marie apylinkės komite
tui ir apylinkės lietuviams, 
mane atjautus, mirus mano 
mylimam tėveliui.

Už padovanojimą gražių gė 
lių ir vainikų, ir už gausų da
lyvavimą laidotuvėse.

Ir apylinkės valdybos p. pir. 
V. Mockui ir p. sek. V. Staš- 
kūnui padėjus laidotuvių me
tu prie bendros tvarkos. O 
ypač p. Pir. V. Mockui už pa 
sakymą trumpo atsisveikini
mo, palydint mano mylimą tė
velį į amžiną poilsį.
Ig. Girdzevičius su visa šeima.

— Pajieškoma yra Adelė 
Naujokaitytė, kuri anksčiau 
gyveno Vokietijoje Scheifeldo 
stovykloje ir yra Amerikoje. 
Jieškančiojo adresas yra toks:

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

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

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

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

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

g ►. X S SKUBUS PATARNAVIMAS. c
g > ‘Bt ■ « S SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU $

! ' (mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių.
e 1'^ * ‘an ' Adresas: kampas Mo.unt Royal ir Brebeuf, Montreal. $
g ® (vienas blokas į rytus nuo De la ROCHE) o
f c'..: jįjijna,. 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726. $

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

Jono LADYGOS 
baldu studijoje

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles” medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
Av. Verdun-Regina kampas

TR. 0952

SAMUEL’S
CAR KiARKET SNC.

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

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS
MIESTE.

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

KUR KITUR MIESTE.
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR 

SKAMBINKITE

Mr. HENRY ADOMONIUI 
ir

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

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

Lietuviška motery kirpykla į
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- I 

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. f

A J. iMorkeiiūnas
PER SAVO AGENTŪRĄ

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
| Tel. CL 236g
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SEKMADIENĮ RUGP. 30 D. PASKUTINIS PIKNIKAS
PRANEŠIMĄ DARYS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS ORGANIZATORIUS K. BARONAS, SPECIALIAI TAM TIKSLUI ATVYKĘS Is HAMILTONO.

MOKTfREAL .KOVAS“ rengia

Š. m. rugpjūčio mėn. 30 d. 3 vai. po pietų H. L. S. K.

PASKUTINĖ ŠIOS VASA ROS GEGUŽINĖ
Baigiasi vasara, o su ja ir 

gegužinės - piknikai. Šis sek 
madienis yra paskutinis, kada 
galima bus pasinaudoti saulė 
tos vasarėlės malonumais.

Jaunimui paskutinė proga 
pasišokti tyrame ore, gamtos 
apystovose. Pasinaudokime 
visi šia paskutine proga ir, be 
to, išgirskime KLB Hamilto
no ap. valdybos vičepirminin 
ko ir pirmosios Kanados Lie
tuvių Dienos organizatoriaus 
K. Barono žodį, specialiai skir 
tą Montrealio lietuviams.

Paskutinė gegužinė - pik
nikas įvyks p. J. Vekterio va
sarvietėje, ties Mascouche, 
kur buvo jau kelios gegužinės.

Gegužinės pradžia 1 vai., 
bet vykti į ją galima ir iš pat 
ryto.

Primename tautiečiams, kad 
vykti į gegužinės vietą galima 
ir autobusais, kurie išeina iš 
rytinės stoties (kampas Ber
ti ir Montigny). Autobusas Ii 
gi Mascouche (ištariama — 
Maskuš) miestelio nueina per 
45 minutes. (8.05 — 10.05 — 
12.15 — 1.45 — 2.05 vai.). Au 
tobusu vykstą, nuo miestelio J. 
Vekterio vasarvietę pasiekia 
pėsčia (apie pusė mylios) ar
ba taxi, kurių miestely gausu. 
Vykstą gi savo mašinomis, 
vyksta Pie IX bulvaru ir par
važiavę Back River tiltą, suka 
dešinėn ir visą laiką važiuoja 
18-tu keliu, ligi pat Mascouche 
miestelio, (nuo Back River til 
to — 13 mylių). Privažiavę 
Mascouche, suka kairėn ir po 
keliasdešimt žingsnių vėl suka 
kairėn ir žvyriuotu keliu ne
trukus pasiekia J. Vekterio va 
sarvietę. Pastebima, kad pri
važiavus Mascouche miestelį, 
visai atsiduri į rodyklę — J. 
Vekteris ir pavažiavus kairėn 
keliasdešimt žingsnių, vėl prie

PARDUODAMI kailiniai 
„Kidskin“ už 150 dolerių. 
Teirautis telefonu TR 4711, 
p. Vabalaitė.
IŠNUOMUOJU kambarį ve
dusių porai arba su vienu vai
ku, kuris pradeda lankyti pra
dinę mokyklą. Adresąs: 5205 
—7 Ave, Rosemount, Montr.

DUPLEKSAS COTE DĖS 
NAGE RAJONE.

Puiki proga už 6.000 dol. cash 
įsigyti gražų, modernų 2-jų 
augštų po 5J4 kambarių, ga
ražą, aliejaus centriniu šildy
mu ir kitais naudingais prie
dais. Pilna kaina tik 18.000. 
Ilgametis išsimokėjimas po 
4%%. Skambinti vakarais

DU 1-1934.
PARDUODAMI 

SKLYPAI - LOTAI
90X380 pėdų apie 10 mylių 

nuo Montrealio. 
Kreiptis angliškai 
Mr. Ladausseurl 

Boucherville Restaurant, 
Ste. Julie Route, arba skam
binti (lietuviškai) po 6 vai. 

vakaro CH 5763.
IŠNUOMOJAMAS 5 KAM
BARIŲ BUTAS, su centriniu 
aliejiniu šildymu ir kitais pa
togumais. Teirautis telefonu: 

TR 4048.

) DANTŲ GYDYTOJAS a

stulpo rodyklė — J. Vekteris 
— rodo, kokia kryptimi reikia 
važiuoti. Žvynuotu keliu va
žiuoti ligi jo galo — ten ir yra 
p. J. Vekterio vasarvietė, ku
rioje ir vyksta piknikai. Dau
gelis atsilankiusių pareiškė, 
kad vieta subuvimams tyrame 
ore ir gamtoje labai graži ir 
patogi.

Šia proga primenama, kad 
pas pp. Vekterius tautiečiai ga 
Ii praleisti savaitgalius ir sek
madienius, nes ten galima ir pa 
simaudyti, ir miške pasivaikš
čioti, ir pievoje gulint saulėje 
pasikepinti. Visi lankytojai 
mielai sutinkami ir gražiai pri 
imami.

TAUTOS ŠVENTĖS,
rugsėjo 8 d., minėjimas Mont- 
realy ruošiamas rugsėjo mėn. 
13 d. (sekmadienį). Smulkes 
nė programa bus paskelbta vė 
liau.

K.

NAUJOS

gegužinę
Gegužinės vieta — pas NARUŠĮ — Lake M e d a d.

Kviečiame tautiečius iš Hamiltono ir kitų apylinkių.

GROS ITALŲ orkestras veiks didelis BUFETAS 

Autobusai išeina: IŠ TORONTO 1,30 po pie 

tų nuo lietuvių bažnyčios.
IŠ HAMILTONO 1,30 popietų nuo lietuvių bažnyčios.

Rengėjai HLSK „KOVAS“.

SVEČIAI IŠ AMERIKOS 
IR AMERIKOJE

Pp. Petroniai visą savaitę 
viešėjo Amerikoje, be ko kita 
lankėsi BALFo' suruoštame 
Waterbury piknike.

Iš Carny pas pp. Juknelius 
Adelė Juknelytė su

L. B-nės Montrealio 
Apyl. Valdyba.
AUŠROS VARTŲ 

BAŽNYČIOS
kertinį akmenį pašventins rug 
sėjo 4 dieną atvykstąs J. E. 
Vyskupas V. Padolskis. Vaka 
re jis laikys mišias ir po to pa 
šventins kertinį akmenį, o po 
to JĄV salėje bus arbatėlė, ku 
rios metu svečias į susirinku
sius tars žodį — padarys pra 
nešimą.

AV parapijos bažnyčiai pra 
dėti statyti dar trūksta 17.000 
dolerių.

MONTREALIO ŠOKĖJAI 
VYKS Į HAMILTONĄ 
Teko patirti, kad Montrea

lio lietuvių tautinių šokių gru
pė ruošiasi vykti Hamiltonan 
dalyvauti Kanados Lietuvių 
Dienoje. Jie vyksta mašino
mis. Galimas dalykas, kad tuo 
pačiu galės vykti ir sportiniu 
kai.
LIETUVIŲ DIENOS KON 

CERTE HAMILTONE
iš Montrealio pakviesta daly
vauti operos solistė Elzbieta 
Kardelienė.
DĖL EKSKURSIJOS Į LIE
TUVIŲ DIENA HAMIL

TONE
Galutinai paaiškėjo, kad K 

LB Montrealio Valdyba, su 
kuria Kanados Lietuvių Die
nos organiaztoriai palaikė ry 
šį, iš Montrealio nieko nesu
organizavo, nes atsiradę daug 
visokių kliuvinių.

„Nepr. Lietuvos“ redakci
ja, norėdama patarnauti tau
tiečiams, norintiems ,nuvykti 
į Lietuvių Dieną (kai jau pa
aiškėjo, jog jokia ekskurisija 
neorganizuojama), sužinojo, 
kad ekskursijai reikia 25 as
menų, vykti už pusę bilieto 
kainos. Kelionė ten ir atgal 
kainuos 14 dol. ir 45 centai. 
Bet reikia susiregistruoti iki 
šio penktadienio, rugpjūčio 28 
dienos. Laiko — kelios dienos. 
Jeigu susiregistruos ligtol 25 
asmens, galima bus daryti eks 
kursiją: išvykti traukiniu rug 
sėjo 4 d. vakare ir grįžti 7 d. 
Kas interesuotas, skambinkite 
telefonu HE 7920.

MONTREALY RENKASI 
PASAULIO FIZIOLOGŲ 

KONGRESAS
Atenantį pirmadienį, rug

pjūčio 31 dieną, Montrealy 
atidaromas pasaulio fiziologų 
kongresas, 19-tas iš eilės, šie 
met organizuojamas Montre
alio univeristetų. Kongrese 
dalyvaus apie 2.000 fiziologų 
iš 48 kraštų.

Jau prieš savaitę atvyko so 
vietų fiziologų delegacija 14 

_ „ asmenų, kurie esą be Montre
alio norį pamatyti dar Toron 
DARBAI^ GERIAU PRADE 

I. g DA EITI
Dr.E. Anar ukaitis | Canadair iš anksčiau atlęis- 

» tųjų pradėjo šaukti į darbą A 
956 Sherbrooke E. g grupės darbininkus.

Tel. CH. 7236 « Pranešama, kad Pine Avė
55 nr. siuvyklose priimami

Dr. J. MALIŠKA 
priima: 9 a- m. — 10 p. m: 
S303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

viešėjo p. 
motina.

LIGOS
Leonas 

atsigulti į ligoninę — Notre 
Dame, kur tiriama jo sveikata.

Stasys Sabatavičius sunkiai 
susižeidė ranką.

SUSILAUKĖ GRAŽAUS 
PRIEĄUGLIO

Genovaitė ir Petras Kaz
lauskai susilaukė dvynukų — 
sūnaus ir dukters, 
augti!
ĮSTOJO VIENUOLYNAN

Į karmeličių vienuolyną iš
vyko vilemardiečių pp. Luko
šių duktė Eugenija Lukošiūtė. 
„TAURO“ SUSIRINKIMĄS.

„Tauro“ Sporto Klubo vi
suotinis metinis narių susirin
kimas įvyksta rugsėjo 20 d. 
tuoj po pamaldų A. V. para
pijos salėje. Susirinkimo me 
tu bus renkami ateinantiems 
metams visi valdomieji orga- 
___  Klubo Valdyba.

ŠOKIŲ VAKARAS
„Tauro“ sporto klubo šokių 

vakaras įvyks spalio 3 d. Dom 
Polski salėje 1862 Wellington 
St.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Rugpjūčio 22 d. AV para

pijos bažnyčioje klebonas kun. 
J. Kubilius sutuokė verdunie- 
tę p. Gatautytę su p. Portvine. 
Klebonas į juos kalbėjo dviem 
kalbom — lietuviškai ir angliš 
kai. Žmonių buvo pilna baž
nyčia — įvairių tikybų. Šliubo 
metu giedojo solistė anglė;— 
mišių metu — angliškas vyrų 
trio ir solistė.

Po ošliubo gražioje Verdun 
Bowlingo Akademijos salėse 
vyko vestuvių iškilminga puo 
ta, kurioje dalyvavo daug žmo 
nių, gal, daugiau kaip 200. Jau 
navedžiams linkėta ilgiausių 
laimingų metų. Sveikinti ir tė 
vai, kurie išauklėjo ir išmoks
lino vaikus naujai šeimai. Jau 
navedžiai gavo iš vestuvių da 
lyvių ne tiktai sveikinimų, bet 
ir daug dovanų. Vestuvės bu
vo labai gražios.

LIET. KAT. MOTERŲ
Montrealio skyrius nuoširdžiai 
dėkoja ūkio savininkams pp. 
Mozūraičiams, kurie davė 
mums progos suruošti pikni- 
ką-gegužinę, savo ūkyje ir su 
didžiausiu nuoširdumu pri
ėmė mūsų svečius. Taip pat di 
dėlė padėka pp. Račiūnams, 
kurie kartu su šeimininkais 
daug įdėjo savo darbo ruo
šiant pikniką. Ačiū „N. L.“ 
Redakcijai už paskolinimą pa
tefono su plokštelėmis, kurios 
įnešė daug lietuviškos ir jau
kios nuotaikos. Ačiū labai p. 
A. Piešinai, kurie savo akor
deono muzika paįvairino mū
sų šokių programą, o taip pat 
visims svečiams nuoširdžiai 
dėkojame, kurie savo atsilan
kymu mus moraliai ir materia 
liai parėmė įnešdami tiek daug 

. sveikos ir jaukios nuotaikos.
Valdyba.

IR NELAIMĖS.
Černišovas turėjo

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
SUSIVIENIJIMO

VALDYBA,
einanti Evangelikų Liutero- 
nių Lietuvių Parapijos Tary
bos pareigas, skelbia:

„Ponas Petras Dagys iš 
Niujorko, laikinai atvykęs j 
Toronto, dviejų kitų tautybių 
parapijų klebonų prašė, kad 
jie jam leistų laikyti pamaldas 
liuterionių bažnyčioj. Jie jam 
tat neleido. Jie jam pasakė, 
kad bažnytinė valdžia Dr. Ka 
voliui pavedė ne tik laikyti pa 
maldas ,bet ir organizuoti bei 
administruoti liuterionių para 
piją. Po to Dagys rugpj. 9 
d. laikė pamaldas United baž
nyčioj, Į kurias žmones buvo 
sukviesti raštiškais pakvieti
mais mūs ųvardu.

Tačiau, kaip žinote, Liet. 
'Evang. Susivienijimo visuoti 
nis susirinkimasl953. V. 10 
d. išrinko naują valdybą ir se
noji valdyba V. 13 d. Susivie 
nijimo kasą, turtą ir reikalų 
vedimą perdavė naujai valdy
bai. Naujoji susivienijimo vai 
dyba, prisiderindama prie pa
rapijos steigimo Evangelikų 
Liuterionių Bažnyčios Kana
dos Sinodo rėmuose, pasivadi 
no Parapijos Taryba. Mes esą 
me įvesti pareigosna bažnyti
nėmis apeigomis ir bažnytinė 
valdžia mus tose laikinose pa
reigose pripažino.

Tačiau sakytas pakvietimas 
mūsų vardu yra parašytas ir 
panaudotas be mūsų žinios. Ir 
tose mūsų vardu ruoštuose pa 
maldose rinktasis rankinis nė 
ra įneštas mūsų kasori“.

Evangelikų Liuterionių 
Lietuviu Parapijos Žinios

" Nr. 10.
TORONTO MEDŽIOTOJŲ 

IR ŽUKLAUTOJŲ 
SUSIRINKIMAS.

Artėjant rudens medžioklės 
sezonui ir besibaigiant žukla- 
vimo sezonui, T. M. ir Ž. Klu 
bo nariai, o taip pat ir norį 
įstoti į klubą, kviečiami į vi
suotinį klubo narių susirinki
mą, kuris įvyks š. m. rugpjū
čio mėn. 30 d. Lietuvių Na
muose, 14 vai.

Susirinkime nariai bus supa
žindinti su naujomis medžio
jimo taisyklėmis ir bus aptar
ti kiti svarbūs klubo reikalai.

Klubo Valdyba.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI

: rugpjūčio 30 d. ruošia linksmą
GEGUŽINĘ

i FORT CREDIT PUŠYNE, 
i ANT UPĖS KRANTO 
: (PINE GROWE CAMP),
• prie Queen E. kelio!
• Gegužinė įvyks ir blogam
■ orui esant — yra daug dengtų

• patalpų.
KLB ŠALPOS FONDO TO 

RONTO APYLINKĖS 
KOMITETAS

skelbia I. Rugieniaus BALF- 
o įgaliotinio Vokietijoje laiš
ką:

Jūsų gegužės m. 27 d. laiš
ku praneštus ir gautus 150 
dol. arba DM 626,75 padali
nau sekančiai:

1. Augustdorf (120 lietu
viai) — DM 200.

2. Pinneburg (49 liet.) DM 
50.

Lubeck-Meesen (69 liet.) — 
DM 100.

4. Hanover - Stocken (120 
liet.) — DM 200.

5. Ob. Eselsbęrg Ulm (51 
liet.) — DM 50.

6. Munchenas (250 liet.) 
DM 26,75. Viso DM 625,75.

Reiškiu Jums ir aukoju
siems gilią padėką. I. Rugie
nius.

Tokiu būdu Toronto visuo
menės aukos Vokietijoje li
kusioms motinoms sušelpti 
yra jų gautos. Visiems aukoto 
jams ir aukas rinkusiems šir
dingai dėkojam.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apylinkės Komitetas.

PAŠVENTINO SKLYPĄ
Pereitą sekmadienį buvo pa 

šventintas Toronto Prisikėli
mo parapijos bažnyčiai statyti 
sklypas. Pamaldos buvo at
laikytos College teatro patal
pose. Dalyvavo apie 1800 pa- 
lapijiečių. Labai turiningą ir 
gilų įspūdį klausytojams pa- 
dąriusį pamokslą pasakė Tė
vas Andriekus OFM. Po trum 
pos pertraukos įvyko Prisikė
limo par. bažnyčios Statybos 
Fondo vajaus atidarymas su 
programa. Be poros sveikini 
mų tris dainas išpildė Toron
to liet, choras „Varpas“, ve
damas muz. Gailevičiaus. Iš
eidami su procesija prie skly
po parapijiečiai aukojo pirmą
sias aukas neująjai bažnyčiai 
statyti. Sklypą pašventino ir 
kalbėjo TT Pranciškonų Pro
vincijolas Tėvas Jurgis Gailiu 
šis OFM. ”

„TRIMITO“ RUDENS 
KONCERTAS.

T. L. O. „Trimitas“ jau ruo 
šiasi rudens koncertui, kuris 
įvyks spalio 24 d. Niagara Fal 
Is, Ont., gražioj ir didžiulėj 
St. Patriks salėje. Po koncer
to balius-šokiai.

Koncertui sutiko talkinin
kauti : komp. St. Gailevičius, 
sol. B. Marijošius, muz. B. 
Prielgauskas ir instrumentalis 
tai: J. Pažemis, S. Kairys, A. 
Dudonis ir kt.

Tikimasi sulaukti daug sve
čių iš Buffalo, Rochesterio ir 
kt. vietovių. Tai bus lyg didy 
sis Kanados ir Amerikos lietu 
■ .ų pasimatymas Niagaroje.

Welland, St. Catharines ir 
Sveikiem l,t. liet, kolonijos maloniai pra 

š >mos tą dieną parengimų ne 
t aryti. „Trimitas“ yra dėkin 
gas Niagara Falls lietuvių 
bui už prielankumą.

Visais orkestro reikalais pra 
šome krenptis šiuo nauju ad
resu: S. Jokūbaitis, 226 Show 
Str. Toronto, Ont., telef.: LO 
mbard 0670.

T. L. O. „Trimitas“.
ATSIŠAUKIMAS Į LIETU 

VIUS, DIRBANČIUS 
MIŠKUOSE.

Keli lietuviai jau pora me
tų kai nedirbam miškuose ir 
su miškų žmonėmis bei su 
kompanijomis jokių ryšių ne
palaikome.

Pagyvenus mieste, pasiro
do, kad santaupos išsisėmė, o 
nuolatinis padorus darbas la
bai sunku gauti. Norėtumėm 
grįžti j miškus, bet nežinome, 
kur galima tikrai gauti darbo, 
— tad kreipiamės į malonius 
lietuvius, kad praneštumėte, 
kur galima gauti miškuose dar 
bo.

Už informacijas būsime la
bai dėkingi.

Rašyti adresu: 999 John 
Str. N. Hamilton.

P. Aukštuolis.
APIE LIETUVIŠKĄ 

VASAROS KOLONIJĄ 
prie Georgian Bay jau dviem 
atvejais rašė „Wasaga Beach 
Weekly“. Pirmuoju atveju 
pažymėjo, kad Springhurst va 
sarvietėje lietuviai turi nusi
pirkę jau per 100 sklypų ir pa 
sistatę 6 vasarnamius. Ant
ruoju atveju paminėjo Toron
to prekybininkų leidžiamą kny 
gą „Lietuviai Kanadoje“, ku
rioje keletas puslapių būsią pa 
švęsta naujajai vasarvietei, 
knygą redaguojant Dr. J. Kaš 
keliui ir P. Budreikai.

KARDINOLO GARBEI 
TAUTŲ PASIRODYMAS
Rugpjūčio 7 — 9 dienomis » PIRMOJI LIETUVIŲ

Winmpege lankėsi Montrealio A o
kardinolas J. E. Emil Le- | Real Estate įstaiga 

Rugpjūčio 9 dieną jo gar- | TORONTE.
bei Auditoriume vyko meni- | NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA 
me da"yvavoSirO&vhi E I VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR 

ju grupė, paruošta p. Krikščiū $ BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO 
nienės ir J. Januškos akorde- X REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE 
ono palydima. Dalyvavo: L. 2 OBLIGACIJOS.
Dragužytė^ Dr. J. Matulionie | ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 
?e’.;?• Ja^C1Ukje”i!;5pvičfnĘVadTS I PASKUTINIUS 25 METUS.

Grabys, V i | AL GARBENS ^Garbenis
L. Radzeviciai. g

Lietuvių šokiai publikos, ku S REAL ESATE and BUSINESS BROKER
ri buvo beveik visa svetimtau "į, 1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont.
čių, buvo priimti labai šiltai. g Telefonas LO 2738. Vakarais H Y’1543.

klu

bėjo ne tiktai salėje, bet ir 
per radiją. Nebloga buvo pro 
ga pasirodyti. J.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1081 Bloor St. W.-Toronlo 

priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

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

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS i. JUSKAITIS
932 Dundan West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
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