
independent lit

Nr. 34 (332) KAINA 10 ct. MONTREAL, 1953 m. RUGSĖJO - SEPTEMBER

Ui Lietuvos išlaisvinimų! Už ištikimybę Kanadai! 
For liberation of Lithuani/a! 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

H U A N I A
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Hamiltonas sveikna visos tautiečius, atvykusius į Lietuvių Dieną!

Pirmosios Kanados Lietuvių Dienos organizatoriai — KLB HamihZno apylinkės 
valdyba (iš kairės): vicepirmininkas K. Baronas, V. Subatninkaitė, piimininkas 
inžinierius J. Kšivickas, Šalpos Fondo vedėjas J. Giedraitis, (stovi) J. Mik
šys, sekretorius St. Dalius ir iždininkas VI. Antanaitis..

(Plačiau žiūrėk 2-rame puslapyje).

1953 METŲ DARBININKI 
JOS DIENA (LABOR DAY)

Kanados darbo unijų vyrai 
ir moterys švęs pirmadienį, 
rugsėjo 7 d., darbininkijos die 
na.

Šis metinis Įvykis yra Kana 
dos darbininkijos vienybės 
bei stiprumo simbolis ir demo 
kratiškai organizuota darbinin 
kijos diena.

Per vieną milioną kanadie
čių dabar priklauso darbo uni 
jom: the Catnadien Congress 
of Labor, the Trades and La
bor Congres ir the Canadian 

nadCatholic Federation of 
Labor. Priklauso ir nępriklau 
somom unijom, kaip keturios 
Geležinkelių Brolijos (Rail
way Brotherhoods).

Kanados darbinikija politiš
kai stovi tarp britų darbinin
kijos, kuri palaiko savo klasės 
partiją (darbiečius) ir Jungi. 
Valstybių darbininkijos, turi 
nėra surišta su jokia politine 
partija. Galingas Kanados dar 
bo Kongresas (Canadian 
Conggess of Labor), kuri tu
ri beveik vieną trečdalį milio- 
no narių, stovi už CCF (So
cialistų) partiją. Kitos grupės 
nėra įsipareigojusios tam tik
rom partijom.

Mažas skaičius Kanados

NORĖJO UŽIMTI VISĄ 
BERLYNĄ.

Vokiečių žurnalas „Der 
Spiegei“ rašo, kad bolševikai, 
sudarę naują prekybos sutar
tį su Iranu, iš jo išsiderėjo, 
jog galimo Rytų-Vakarų konf 
likto atveju, bolševikai gaus 
prie Persijos įlankos įsitaisy
ti sau bazes. Mossadegh vy
riausybė taip pat sutikusi ka
ro atveju leisti naudotis per
sų geležonkeliais. Vadinasi, 
ir persai eina Pabaltijo keliais, 
kur okupacija buvo taip pat 
pradėta nuo įgulų įvedimo... 
Tačiau dar neužtenka. Tas 
pats žurnalas Nr. 9-1953 ra
šo, kad Berlyno ir Rytinės zo 
nos SĖD kadrų šefas H. Ax 
enas su W. Ulbrichtu kurstė 
Rytų Berlyno komendantą 
gen. Dibrovą sutraukus į Ber
lyną Sovietų šarvuočius, bir
želio sukilimo metu panaudo 
ti vakarų Berlynui užimti. So
vietų šarvuočiai tai būtų ir pa 
darę, tik Semionovo įsakymu 
jų žygis buvo pačią paskuti
nę minutę sustabdytas. Patys 
priešakiniai šarvuočiai jau bu 
vo įžygiavę į prancūzų sek
torių, bet prie Behm tilto jie 
buvo 200 m prancūzų sekto
riuje sustabdyti. Ten jie iš
buvo apie valandą laiko, o tuo

K. L. B. ŠALPOS FONDO 
APYSKAITA.

Nuo šių metų kovo mėn., 
Šalpos Fondui pradėjus šal
pos darbų veiklą, iki rugpj. 15 
d. viso aukojo:
K. L. Kat. Mot. d-jos To

ronto skyrius .... 25.00 
KLB Windsoro Ap. 100.00 
J. Matulionis, J. Beržins-

kas ir V. Vasiliauskas 16,00
p. Anysienė 2,00
KLB Windsoro Apyl. 100,00 
Al. Štuopienė, A. Frenze-

lis ir O. Margiems . . 6,00 
KLB Hamiltono Apyl. 200,00 
E. Vaitkūnienė .......... 5,00
Nežinomas lietuvis . . 2,00
KLB Wellando Apyl. . 40,00
Šalpos Fondo, Toronto Apy 

linkė per p. Vaidotą 320,00
KI<B Fort William Apy

linkė ......................  70,00
KLB Edmontono Apyl. 50,00 
A. Staniūnienė .......... 5,00
Š. F. Toronto Apyl. . . 200,00 
KLB Winnipego, Apyl. 45,00 
KLB Ottawos Apyl. . . 60,00

Viso . . . 1.246,00
Išleista:

KLB Mot. d-jos Toronto 
skr. pageidaujant, pasiųs
ta Huntlosen TBC San, 
lietuviams ligoniams, per

Pasaulinė įvykių savaite
Savaitę trukusi Jungtinių 

Tautų Organizacijos pilna
ties sesija, sušaukta spręsti 
Korėjos paliaubų ir taikos 
klausimui, užsibaigė. Kiek Vi 
šinskis bemanevravo, kad kaip 
nors Rusiją (lyg tą varną, pri 
sidengusią povos plunksno
mis), Jterptų tarp neutraliųjų, 
vis dėlto jam nepavyko paslėp 
ti juodų varnos plunksnų. . . 
JTO pilnatis
NUTARĖ SUDARYTI PO
LITINE KONFERENCIJA 

IŠ KARE DALYVAVUSIŲ.
Indija pati atsisakė daly

vauti toje konferencijoje. O 
Rusijai palikta teisė įeiti į ko 
misiją, jeigu ją kvies komunis 
tinė Kiniją, arba šiaurinės Ko
rėjos komunistai, kuriuos Ru
sija pakurstė karan ir visą lai
ką rėmė ginklais, tiekimu ir 
specialistais.

Sudarius komisiją, prasidės 
sunkiausias derybų laikotar
pis: kaip išspręsti Korėjos tai 
kos klausimus? Komunistų 
spauda, žinodama, kad sovie
tai nesutiks su JTO pasiūlyto 
mis sąlygomis sujungti abi Ko 
rėjos dalis į vieną valstybę, 
jau dabar triūbuoja, kad girdi 
prezidentas Syngman Rhee vis 
vien suardysiąs taiką. . . To- 
kių faktų akivaizdoje, kaip ste 
bėtojai praneša,

ŠIAURINĖ KORĖJA DA
BAR KARŠTLIGIŠKAI RUO 

ŠIASI NAUJAM KARUI.
Tuo tikslu šiaurinės Korė

jos komunistai „apsivalė“ nuo 
taikos ir vieningos Korėjos ša 
hninkų, sudarė su komunisti
ne Kinija karinio bendradar
biavimo sutartį ir dabar, pa
gal bendrai išdirbtus planus, 
ruošiasi naujam žygiui prieš 
pietinę Korėją.

Labai įdomus dėl tos nelai 
mingos Korėjos ginčas iškilo 
tarp paeiti anglų. Ginčas la
bai įdomus ir mums, lietu
viams. Jis yra labai vertas dė 
mesio ,nors anglų spaudoje jis 
vyko laiškų pavidalu.

PREMJERO CHURCHIL- 
LIO SŪNUS

.. RANDOLPHAS
paskelbė „Telegraph'e“ laiš
ką, kuriame kaltina dabarti

nius Anglijos politikos vado
vus, kad jie nemoraliai elgia
si su maža ir tolima jiems Ko
rėja, kuriai taiko „Miunche
no principus“.

Nepapragtai gražiai ir tei
singai, atsirėmęs aųgšta mo
rale, Randolph Churchill rašo:

„Dar kartą taikos meilės 
vardu iškišamas gėdingas ir 
savižudiškas sumanymas iš
duoti mažą ir tolimą kraštą, 
apie kurį nieko nežinoma, kad 
įsiteikti galingai dktatūrai 
kurios bijoma. Jeigu D. Bri
tanija nebesijaučia esanti ver 
ta atlikti savo pareigos Jungi. 
Tautoms besipriešinant agre
sijai, tai tegul ji tai aiškiai pa 
sako, bet tegul nekliudo tos pa 
reigos atlikti Ąmerikai, ku
rios tauta toliau mato ir stip
riau jaučia“.

Mėgstą „prekiauti“ anglai į 
šį durtinai priekaištingą laiš
ką atsiliepė visa kruša laiškų, 
kuriuose teisina „Miuncheno 
dvasią“. Oro maršalas Saund 
by teisina, kad Čekoslovakijos 
paaukojimas davęs laiko Ang
lijai pasiruošti karui. Konser 
vatorių veikėjas, parlamento 
narys Winterton ršao, kad 
Chemberlaino elgesys Miun
chene nebuvęs blogesnis už 
Churchillio Jaltoje (blogis blo 
giu teisinamas...). Kiti laiš 
kai teigia, kad 1938 m. nė vie
na valstybė nenorėjusi kovoti 
už Čekoslovakiją. . . Žodžiu, 
daugelio Anglijos politikų gal 
vose ir širdyse teberusena 
„Miuncheno dvasia“, tiktai 
Randolphas, atsikirsdamas 
jiems, teisingai taikliai sako: 
, „Miucheno dienomis visų 
Anglijos partijų dauguma plo
jo. Tai, žinoma, nereiškia, kad 
Miunchenu užsibaigusi politi
ka buvo teisinga. .. Lengva 
suprasti ir dovaonti tiems, ku
rie Miuncheno dienomis buvo 
už Miuncheno susitarimą, ta
čiau nepaparstai sunku supras 
ti tuos, kurie to paties nori da 
bar, po to, kas yra išgyventa“.

Tai yra pirmasis skambutis 
iš Anglijos, naujos Anglijos, 
kuri ne tiktai angliškai prak
tiška, bet ir augštai morali. 
Mes negalime nepasveikinti 
jaunojo Churchillio už jo tie

sų ir dorą žodį. Drauge i: 
mūši] viltys kyla, kad

SŪNUS RANDOLPHAS 
PRALENKS

TĖVĄ WINSTONA 
ne tiktai Anglijos garbei ir 
naudai, bet ir visos žmonijos. 
Labai svarbu, kad Randoipho 
mintys visai sutampa su JAV 
valstybės vyrų mintimis, ku
rios taip pat yra augštai mora 
lios.

Praėjusią savaitę Ispanija 
atsiekė du laimėjimus.
ISPANIJA SUSITARĖ SU 

JAV IR VATIKANU.
Už pusės miliardo dolerių 

paskolą Ispanija Amerikąi duo 
da 10-čiai metų oro ir jūros 
laivų bazes.

Ispanija taipgi susitarė ir 
jau pasirašė naują konkorda
tą su Vatikanu. Konkordotas 
laikomas moderniu dėl šių 
nuostatų: Ispanijos vyriausy
bė įsipareigoja toleruoti visų 
tikybų išpažinimą ir kad mo
kyklas lanką mokiniai, pagal 
tėvų valią, gali mokyklose ti
kybos nesimokyti. Be to, vys 
kupų skyrimo teisė padalina
ma tarp Ispanijos vyriausybės 
ir Vaitkano: Ispanijos valdžia 
patiekia 6 kandidatus, iš ku
lių Vatikanas skiria 3 vysku
pus. Taigi, Vatikanas ne pats 
skiria vyskupus, bet iš Ispani 
jos valdžios pateiktųjų, jai pri 
imtų, kandidatų.

Praėjusią savaitę jau
VKPSIRAMINO 

IRANO PERVERSMAI.
JAV prezidentas Eisenho- 

weris pasveikino sugrįžusį į 
Teheraną Persijos šachą, o JA 
V atstovas, aplankęs naują 
premjerą Zahedi, susitarė dėl 
JAV paramos Iranui, žinoma, 
ir JAV ką nors už tai išsiderė 
jo. Zahedi pareiškė, kad Ira
nas naftos reikalus tvarkys vi 
su rimtumu ir už pusę kainos 
nepardavinės, kaip darė Mos
sadegh. Tikimasi, kad Iranas 
dabar susitars su Anglija dėl 
nusavinimų atlyginimo.

— Amerikos meteorologai 
praneša, kad bus šilta 30 die
nų. Kartais gali lyti. Tiesa, 
jie tokios šilumos ribą numato 
didžiuosius ežerus.

— Atnaujintos Anglijos de 
rybos su Egiptu dėl Sueco ka
nalo zonos.

unijų, tokios kaip United Mi 
neš, Mill and Smelters Wor
kers ir the United Electrical 
Workers, pateko komunistų 
kontrolėm

Neo - kanadiečiai yra laisvi 
dalyvauti darbininkijos veiki
me, kaip jiems patinka. Ta
čiau jie yra įspėjami, kad jie 
patikrintų komunistų arba La 
bor Progressive įtaką savo dar 
bo unijose. (CS).
ESKIMAI PERKELIAMI Į

NAUJAS MEDŽIOKLĖS 
SRITIS.

Vieton dalinti maistą alka
niems, Kanada išmėgina skir
tingą mitybos sunkumų iš
sprendimą su eskimų gyvento
jais, ji perkelia eskimų bend
ruomenes į tas sritis, kur turi 
ma daugiau natūralinio mais
to. Vienuolika eskimų šeimų, 
kurios sudaro apie 50 asmenų, 
perkeltos iš šiaurinio Quebe- 
c’o ir Baffin Island salos į El
lesmere ir Cornwallis Island sa 
las, 800 mylių į šiaurės vaka
rus, kur turima daug medžioja 
mųjų gyvulių.

Jei eskimams pasiseks save 
išlaikyti naujoje medžioklės sri 
tyje, kitos šeimos bus perkel
tos į šiaurę iš Pietinės Arkti
kos, kur kraštas medžiojamųjų 
gyvulių yra nualintas. Daugu
ma Kanados 8.600 eskimų gy
vena Arktikos archipelago pie
tinėse salose ir kontinento šiau 
rėje, toli nuo medžių linijos. 
Resursų Departamentas sako, 
kad dabartinių eskimų protė
viai gyveno šiaurės uolotose sa 
lose prieš šimtmečius, bet jie 
vis judėjo į pietus per metų me- 
PRANCŪZIJA PRIPAŽĮSTA 
INDOKINIJOS VALSTYBES

VISAI 
SAVARANKIŠKOMIS.

Paryžiuje viešįs Vjetnamo 
Bao Day ir Kambodžos kara
lius turėjo pasimatymą su 
Prancūzijos prezidentu Aurio 
liu» Pasikeista principinio po 
būdžio pareiškimais: Prancū
zija pareiškė, kad Vjetnamas 
ii Kambodža gauna visišką ne 
priklausomybę, o šios abi vals 
tybės. pasilieka Pran
cūzijos bendruomenėje, lyg 
kad Didžiosios Britanijos do
minijos, D. B-jos bendruome 
nėję. Gerai, jeigu taip eina, 
nes Indokinijos tautos turi tei 
sę į visišką nepriklausomybę.

tarpu silpni prancūzų daliniai 
atsargiai pasitraukė atgal. Tik 
po valandos laiko raudonar
miečiai grįžo į savo sektorių.

Bolševikų pažadėtieji Ryti
nėje zonoje palengvinimai 
vykdomi labai pamažu ir men 
ka apimtimi. Berlyno „Te
legraph“ skelbia, kad pasigen 
dama Rytinės zonos saugu
mo ministerio Zaisserio, seno 
Serijos draugo ispanų pilieti
niame kare veikusio gen. Go- 
mezo vardu. Šiuo metu smar 
kiai suiminėjami Rytinės zo
nos Sovietų saugumo parei
gūnai. Tik viename Rytinia 
me Berlyne jų prieš kelias die 
nas buvę suimti 485. Liau
dies milicijai dabar svarbiau
siose vietose priskiriami politi 
niai vadovai. Semionovas dar 
kartą pareikalavo paleisti Są
jungą Kovai su Nežmonišku
mu, veikusią Vakariniame Ber 
lyne. etenka nei aiškinti, 
koks likimas ištiktų antisovie 
tines organizacijas ir sąjū
džius, jei bolševikai savo kont 
rolę galėtų išplėsti po visą 
Vokietiją.

AUKOS BAŽNYČIAI 
STATYTI

Rugp. 23 d. Toronto Prisikėli 
mo parapijos bažnyčios slaty 
mo vajaus atidarymo metu su 
aukota 2.678,17 dol. Įvyku
sias vajaus atidarymo iškil
mes bei procesiją prie sklypo 
pašventinimo aprašė Toronto 
dienraščiai: Daily Star ir the 
Evening Telegramm, įdėdami 
taip pat ir nuotraukų.

— Vakarinė Vokietija at
metė pasiūlymus jungti Vo
kietiją sąlygomis be laisvų rin
kimų.

— Per vieną mėnesį iš ry
tinės į vakarinę Vollietiją pa
bėgo 590 liaudies policininkų.

— JAV oficialiai praneša, 
kad rugsėjo mėnesį bus paleis 
ta pirmoji atomine energija va 
loma povandeninė valtis, kuri 
bus greičiausia ir po vandeniu 
galės išbūti neribotą laiką.

— Tūkstančiai vokiečių 
plaukia į Vakarini Berlyną at
siimti Eisenhowerio siuntinių, 
ne tiek tuo reikalaudami mais 
to, kiek demonstruodami pasi 
sakymą prieš sovietine sant
varką.

sanat. seniūną p. Saka
lauską .................. 25,00

Windsoro Ap. pageidaujant,
16 vasario gimnazijai 98,50 

B. A. L. F-ui dėl cukraus
Vokietijoje esantiems lie
tuviams, pasiųsta 1.000,00

Viso 1.123,50
Svarbus Šalpos Fondo užsi

mojimas — pasiųsti papiginta 
kaina cukrų, tebevargstan- 
tiems tremtyje lietuviams, dė 
ka aukas suteikusių lietuvių, 
jau atliktas, už ką Šalpos Fon 
do centro kom. reiškia nuo
širdžią padėką aukas prisiun
tusių Apylinkių valdyboms, 
visiems aukavusiems lietu
viams.

Tolimesni šalpos darbai 
skubiausi yra — vargo mo
kyklų' Vokietijoje palaikymas 
ir galimai greičiau pasiunti
mas taukų nelaimingiems lietu 
viams, tebevargstanįfemsj 
tremtyje.

Visos KLB Apylinkių Val
dybos ir, bendrai, visi lietu
viai maloniai prašomi telkti 
įvairiais būdais aukas, kad kuo 
gausesnį skaičių tremtinių bū 
tų galima sušelpti.

K. L. B. Šalpos Fondo 
Centro Komitetas.

TORONTO LIETUVIU 
NAMŲ

loterijai fantai plaukia. Dar 
nevėlu juos įteikti L. N. admi
nistracijai.

Įdomiausias fantas gautas 
iš S. Prnckūno —- 1 savaitė 
nemokama Springhurst vasar 
vietėje 1954 m. vasarą 2 as
menims,

TLN ruošia iškilmingą ba
lių rur£ėio 12 d. metinėms at 
žymėtiV^^^^

TLN gegr^etė rugpj. 30 d. 
J. Strazdo ūkyje buvo smagi. 
Daug svečių maloniai praleido 
laiką.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖ

JIMAS WINNIPEGE.
Rugsėjo 6 dieną 2,30 vai. p. 

p. Lietuvių Klubo salėje Ma
nitoba Ave. yra ruošiamas 
Rugsėjo 8 dienos minėjimas. 
Programoje paskaita ir meni
nė dalis. Visi kviečiami atsi
lankyti.

K. L. B. Winnipeg’o 
Apylinkės Valdyba.
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„The New York Times“ rug 
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vusio Lietuvos Žemės 
nisterio
„Ponui

Jūsų

J. įAudėno: 
„New Y ork 
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ūkio mi
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Tautos šventė
IR

KANADOS LIETU VIŲ DIENA
Jau susidariusia tradicija 

kasmet mes švenčiame Tau
tos Šventę, kuri oficialiai iš
puola rugsėjo 8 dieną, bet 
švenčiama prisilaikant laiko 
ir vietos sąlygoms.

Tautos šventės intencija yra 
trejopa: 1. Prisiminti garbin
gąją lietuvių tautos ir Lietu
vos valstybės praeitį, iš ku
rios, anot Tautos Himno žo
džių, „stiprybę semiame“; 2. 
prisiminti ir kitataučiams pri
minti didžiausią tautos žaizdą 
— Lietuvos okupaciją, ir 3. 
Tuom pačiu plačiajam pašau 
liui sudaryti tūla Lietuvos ir 
lietuvių tautos propaganda.

Visi tie tikslai ir uždaviniai 
yra tiek aiškūs, kiek ir papras 
ti. Tačiau minėjimų rengė
jams tai yra nemažas uždavi
nys, nes surasti naujus būdus, 
iškelti naujas idėjas ir visa 
tai įspūdingai pravesti turin
čius palinkimą į trafaretus da
lykus yra labai nelengva.

Visokiu atveju mes turime 
padaryti visa, kas tiktai gali-

ma, kad mūsų tikslai būtų at
siekti maksimališku mastu.

Hamiltono lietuvių sumany 
mas suruošti Kanados Lietu
vių Dieną, nors ir pripuolamai, 
sutampa su Tautos švente. Ir 
tai yra geras sutapimas. Jei
gu Lietuvių Dienos ruošimas 
prigytų kasmet, tai visos Ka
nados lietuviai kasmet gaietų 
Tautos šventę švęsti visakana 
ūmiu mastu. Tai, gal, ir būtų 
pats efektingiausias būdas tą 
šventę švęsti ir tai būtų toks 
būdas, kuris sudarytų sąlygas 
juo plačiausiai ir juo įspūdin
giausiai iškelti Lietuvos rei
kalus.

Tačiau šiam tikslui reika
lingas ruošimasis iš anksto su 
darytu planu, kurį turėtų pa 
ruošti centrinės organizacijos 
ir skirti tam tikslui atskiras 
Kanados vietoves. Eksprom
tu šito reikalo nepadarysi. To 
kiai dienai paruošti reikia ne
mažiau met ųlaiko, ypač jei
gu norima pasirodyti kolekty
viai, surinktomis jėgomis.

MOKSLO METŲ PRADŽIA
Šią savaitę Kanadoje prasi 

deda mokslo metai. Mokyklos 
vėl taps „ūžiančiais aviliais“. 
Laimingas Kanados jaunimas 
galės gimtąja savo kalba sem
tis žinių ir ruoštis gyvenimui. 

Kanados demokratija eina 
plačiu tolerancijos keliu. Ka
nados kiekvienos tautos žmo
nės gali savo vaikams turėti 
mokyklų savo gimtąja kalba. 
Ir tos mokyklos yra išlaiko
mos valstybės lėšomis.

Su didele pagarba turime mi 
nėti pirmuosius emigrantus, 
kurie Montrealy ir kitose ko
lonijose turėjo savo lietuviš
kas mokjddas. Montrealy jų 
buvo iškart net trys. Ir visose 
jose mokytojais buvo lietuviai 
mokytojai.

Deja, nors po Antrojo pa
saulinio karo į Kanadą atvyko 
kitatiek lietuvių negu buvo, 
dabar tokių mokyklų mes ne
įstengiame sukurti. Bandy
mai suregistruoti į vieną nors 
mokyklą pakankamą mokyk
lai skaičių mokinių pasibaigė 
nepasisekimu.

Dėlto teko imtis nors tokios 
mokyklos, kurią vadiname 
Vargo Mokykla, t. y. — šeš
tadieninė mokykla. Na, jeigu 
nesugebame susiorganizuoti 
taip, kad galėtume turėti nor
malias mokyklas gimtąja sa
vo kalba, tai leiskime vaikus 
nors į šeštadienines mokyk
las, kurios, kiek išgalėdamos, 
papildys lietuviškųjų žinių 
spragas einant į anglų arba 
prancūzų mokyklas.

Be to, baigusiems šeštadie
nines mokyklas pravartu yra 
ir plačiau pažinti lietuviškuo
sius dalykus ir Lietuvą. Tuo 
tikslu veiks Lituanistikos Ins 
titutas.

Lygiai tas pat taikytina, ir 
dar daugiau negu baigusiems 
šeštadienines mokyklas, visai 
jų nelankantiems. Todėl visi 
tėvai - lietuviai pasirūpinkite 
savo vaikus leisti ir į šeštadie
nines mokyklas ir į Lituanisti 
kos Institutą, kad jūsų vaikai 
neatitruktų nuo lietuviškojo 
kamieno, nenutoltų nuo lietu
vių tautos.

P-LĘ ONĄ BIELIŪNAITĘ 
dėl brolio Jurgio staigios 
mirties nuoširdžiai užjaučia

K. Butkienė ir A. Kavaliūnaitė.

d. laik
raštyje buvo įdėtas puikus 
tony Palecek laiškas dėl 
dūrio Europos apjungimo, 
labai apsidžiaugiau ir dėl 
ties iškelto klausimo ir dar 
to, kad „The New York 
mes“ davė vietos šiam klausi
mui diskutuoti.

Europos valstybių apsijun- 
gimo klausimas tapo labai ak
tualus po antrojo pasaulinio 
karo. Jis yra aktualus dėl šių 
priežasčių:

1. Baimė Vokietijos, kad ji 
susivienijusi ir atsikūrusi vėl 
gali jieškoti erdvės ir pradėti 
naują karą.

2. Baimė Sovietų Rugįjos, 
kuri jau turi daug pavergtų 
kraštų, su savo satelitais su
daro stiprią karinę jėgą, turi 
stiprią komunistinę ideologi
ją ir aiškiu stikslus — užval
dyti pasaulį.

Sąlygos federuotis.
Laisvai tebeegzistuojančios 

Europos valstybės augščiau 
minėtų baimių vedinos ne tik 
galvoja, bet ir daro konkrečių 
žygių apsijungti. Šitoji idėja 
labai stipriai moraliai, miiita- 
riškai ir materialiai yra Jung
tinių Amerikos Valstybių re
miama.

Tačiau laisvojoje Europoje 
yra jėgų ir priežasčių, kurios 
apsijungimo idėją, kaip ji su
prantama Vakarų demokrati
jos, ir patį konkretų darbą la
bai trukdo. Trukdomosios jė
gos yra:

1) jungimasis ne iš džiaugs 
mo, ne iš laisvo apsisprendi
mo, bet tik iš baimės,

2) tebėra neišnykęs kiek
vienos tautos ir valstybės no- 
las pasilikti visiškai nepriklau 
somomis ir : 
suvereninėmis

3) Europos 
įvairumas,

4) didelės 
tautinės ir valstybinės tradi
cijos.

5) kiekvienoje valstybėje 
Sovietų Sąjungos Penktoji ko 
lona — komunistų organizaci 
jos.

Noriu tikėti, kad tautų išsi 
laikymas bus pastatatytas 
augščiau už tradicinius vaisty 
bių suverenitetus.

Ponas A. Palecek kalba tik 
apie Vidurio Europos apsijun 
gimo galimumus. Man atro
do, kad Europos saugumo ne
negalės išspręsti joks regio
ninis — didesnis ar mažesnis 
valstybių apsijungimas, o ūkiš 
kai tvarkytis mažuose regio
nuose nebus įmanoma. Nei 
Lenkijos - Čekoslovakijos, nei 
Balkanų valstybių, nei Pabal
tijo valstybių ar kitokios kom 
binacijos iš esmės netinka ir 

j nereikėtų apie tai kalbėti. Eu
ropos sujungimas turėtų būti 
taip pravestas, kad visiems bū

An 
Vi- 
AŠ 
pa- 
dėl

savarankiškomis,
; valstybėmis,

tautų kalbų

ir reikšmingos

tų ir sauguu ir sotu Europoje 
gyventi.

Paliekant nuošaly Britų im 
periją, Europoje yra dvi jė
gos, kurios nebūdamos palik
tos savarankiškomis negalės 
savo ribų plėsti ir karo prie
monėmis grasinti pasauliui. 
Jos yra Rusija ir Vokietija. 
Europa turi būti padalinta pu 
siau, vienoje dalyje, tai yra 
Vakaruose .turėtų likti Vokie 
tija, rytuose — Rusija. Nega
lima leisti joms apsijungti 
drauge. Vokietija sąjungoje 
su kitomis Vakarų Europos 
galybėmis bus labai svarbus 
ir reikšmingas dalyvis, tačiau 
ji bus suvaržyta ir negalės iš
plėsti savo karinių pajėgų ir 
ką nors užpulti. Suprantama, 
kad kultūrinė kova eis, bet 
kiekvienos tautos reikalas su
gebėti kultūriniuose laukuose 
grumtis.

Rytuose liktų didžioji Rusi
ja su savo kaimynais, į rytus 
iki Vladivostoko ir į vakarus, 
kurios tautos panorės prie ry 
tų valstybių federacijos prisi
dėti. Reikia atmintų kad nei 
Gudija, nei Ukraina, nei Gru
zija, nei Armėnija, nei Suo
mių Korelija, net ir daugelis 
tautų anapus Uralo kalnų nė
ra Rusija. Tuo labjau, Pa
baltijo valstybės — Lietuva, 
Latvija, Estija.

Vakarų posūkis.
Šiandien Vakarų Europos 

laisvosios tautos jau yra toli 
pažengusios Vakarų Europos 
federacijos linkme: Shumano 
planas, NATO, Europinis są
jūdis, Strasburgo „vyriausy
bė“. Čia yra realus kelias ir 
dedamas tvirtas kertinis ak
muo Europos valstybių unijai. 
Žita idėja neturėtų būti kito
kiais planais užtemdoma, o 
visokeriopai laisvojo demokra 
tinio pasaulio ir visų čia esa
mų egzilų remiama.

Iš antros pusės, besisteikian 
ti Europos unija neturėtų už
miršti, kad Europa nesibaigia 
prie Elbės upės. Jie turi ži
noti, kad bolševikų Rusija yra 
užėmusi daigelį laisvųjų kraš
tų. Užimtųjų kraštų egzili- 
nėms vyriausybėms turėtų bū 
ti leista dalyvauti, jei ne Stras 
burgo „vyriausybėj“, tai bent 
Strasburgo „parlamente“. Eg 
ilinėms vyriausybėms turėtų 
būti leista sudarytti savo gari
nius dalinius ir juos įjungti į 
NATO kariuomenę.

Laikas Vakarų Europai su
prasti, jog kol Maskvos bolše 
vizmas dominuos Europoje, 
bus didžiausia grėsmė visam 
laisvąjam pasauliui, tuo lab
jau, kad tuo pačiu metu lais
vuose kraštuose auga ir augs 
komuunizmas“.

Red. pastaba. Ar J. Audėno 
plane nėra prieštaravimo? Juk 
jei siekiama Europos federaci
jos, tai kuriam tikslui Euro
pą skelti pusiau? Kodėl ne vi 
sa Europa draugėje? Kita vėl, 
suskaldžius ją pusiau jau sa
vaime sudaroma tų pusių prie 
šingybė, konkurencija, kuri 
savaime eis prie karo, — tat 
koks gali būti saugumas?

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ DIENOS KANADOJE 
REIKALU

pademonstruoti 
ir atsigaivinti 

Per metų 
vienos vie-

1. Lietuvių Dienos Kanado 
je mintis yra jau realizuota ir 
ši pirmoji lietuvių šventė pra
dedama. Seniai jau buvo pa
jaustas reikalas visiems lietu
viams suvažiuoti į vieną vie
tą pasitarti, 
savo siekimus
tautinėje dvasioje, 
metus blaškomi iš 
tos į kitą, daromės ne ta;p jaut 
rus tautiniams reikalams, uo- 
dimės organizacinio darbo, kra 
tomės uždedamų pareigų, nu- 
stojarn vilčių ateičiai ir kren
tam į apatiją. Tačiau gyveni
mas nestovi vietoj. Kiekviena 
diena neša vis naujus įvykius 
ir mus pastato prieš naujus už 
davinius ir problemas, reika
laudamas iš mūsų budrumo, 
susiklausymo ir visų bendriem 
siekimams vieningo darbo. Su 
tokiomis mintimis KLB Ha
miltono Apylinkės V-ba ry
žosi prisiimti tą sunkų užda
vinį pravesti pirmąją Lietuvių 
Dieną, praskinti kelius perio
diniams lietuvių sąskrydžiams 
Kanadoje.

2. Lietuvių Dienos Ka
nadoje šventei priduoti dau
giau iškilmingumo ir orumo, 
pakviesti ir maloniai , sutiko į 
Garbės Komitetą įeiti anglų 
ii lietuvių vadovaujantys as
menys, kurie savo autoritetu 
moraliai šventę globoja ir re
mia. Garbės Komiteto Pirmi 
ninkas Lloyd D. Jackson, Ha
miltono miesto burmistras. 
Garbės Komiteto Nariai J. E. 
vysk. J. F. Ryan, D. D., J. E. 
vysk.
kun.
Thos H. Ross, M. P., Parla
mento atstovas, V. Gylys, Lie
tuvos Generalinis Konsulas, 
Mrs. Edith Hyder, Brig. J. A. 
Roberts, Capt. John Cannon, 
Mr. Stanley WM Frolich, J. 
Matulionis, KLB Krašto Vai 
dybos Pirmininkas, Dr. M. Ka 
volis, Stp. Kairys, LSB Vy
riausias Skautininkas, Dr. A. 
Šapoka, „Tėviškės Žiburių“ 
Redaktorius, J. Kardelis, „Ne 
priklausomos Lietuvos“ Re
daktorius, M. Arlauskaitė.

3. Nuoširdžiai prašome vi
sas KLB Apylinkių Valdybas, 
visas kitas organizacijas ir pa 
vienius asmenis imtis iniciaty 
vos suorganizuoti iš savo ko
lonijų ekskursijas į Hamilto
ną. Kuo daugiau dalyvausi
me Lietuvių Dienoje, tuo įs
pūdingesnė ir' gražesnė bus 
šventė ir stipresnis įspūdis ka- 
'nadiečiams.

4. Į Lietuvių Dieną atvyks 
tančių tautiečių patogumui ir 8. 
informacijai suteikti, Bus Ter 
minai autobusų stotyje budės 
unifermuoti lietuviai skautai 
šeštadienį, rugsėjo mėn. 5 d.

p. p. krepšinis, 
bendrah pobūvis. So
mėtu griežia Toronto

sekmadienį, rugsėjo mėn. 6 d. 
nuo 9—11 vai. ir nuo 3—5 v. 
pp. Geležinkelio stotyse skau 
tai nebudės, nes stotys randa
si prie James St.

5. Šeštadienio ir sekmadie
nio dienų programos bus pra 
vestos James St. Armouries 
salėje. Salė pasiekiama vyks
tantiems iš Windsor, London, 
Montreal, Toronto Įsukti į 
York St. iš čia privažiavus Ja 
mes St. sukti į kairę. Vykstan 
tiems iš Niagara Falls, St. Cat 
barines, Welland važiuoti 
Main St. iki James St., kurią 
pasiekus sukti dešinėn.

6. Lietuvių Diįenos infor
macijos centras yra lietuvių 
parapijos salė, 58 Dundurn St. 
N. Čia yjks programos da
lyvių registracija ir teikiamos 
visiems atvykusiems svečiams 
reikalingos žinios.

Tad iki pasimatymo Hamil 
tone!

KLB Hamiltono 
Apylinkės Valdyba.

LIETUVIŲ DIENOS KANA 
DOJE PROGRAMA

Šeštadeinj, rugsėjo m. 5 dieną 
11 vai. Stalo tenisas ir šachma 

tai.
4 vai. 
7 vai.

kių
L. O. „Trimitas“.

Sekmadienį, rugsėjo m. 6 dieną 
vai. iškilmingos pamaldos 
lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje. Pamal
das laiko ir pamokslą sako 
J. E. vysk. V. Padolskis. 
vai. p. p. Pamaldos lietuvių 
evangelikų St. Paul's baž
nyčioje. Pamaldas laiko 
Dr. A. Kavolis.

6 vai. Iškilmingas Lietuvių 
Dienos atidarymas Hamil
ton, James St. Armouries.

I
God Save the Queen. 
Vėliavų pagerbimas.
KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdybos pirmininko inž. 
J. Kšivickio žodis ir Gar
bės Komiteto pristatymas. 
Oficialus Lietuvių Dienos 
atidarymas. Atidaro Loyd 
D. Jackson, Hamiltono mies 
to burmistras.
KLB Krašto Valdybos pir 
mininko J. Matulionio žo
dis.
Lietuvos Laisvės Komite
to e. pienininko p. Dr. A. 
Trimako žodis.
Sveikinimai. 
Rezoliucijos.

II.
Meninė programų kurioj da
lyvauja Apylinkių tautinių šo 

nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. yak., kių grupės, chorai ir solistai.

V. Padolskis, D. D.
J. Tadarauskas, D. D.
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1.
2.

4.

5.

6.

KLBENDRUOMENES REIKALAI

„Ministras“ Gedvilą apie 
„sovietinį gerbūvį“.

Komunistai visom triūbom 
trūbija ir visom dūdom dū
duoja, kad sovietijoje yra ne
paprastas gerbūvis.

Bet štai rugpjūčio 5—8 die
nomis Maskvoje posėdžiavo 
sovietas, kuriame kampininka-

Port Arthur ir Fort William, Ont.
LIETUVIAI KANADIEČIŲ PARODOJE.

Lakehead (Fort William & 
Port Arthur) metinėj kanadie 
čių parodoj, įvykusioj rugpjū 
čio 10—15 d. 1953 m. pirmą 
kartą dalyvavo lietuviai su sa
vo eksponatais, užimdami 17 
pėdų ilgio plotą. Iš viso bu
vo išstatyta 97 išdirbiniai. Ga 
na gražiai ir tvarkingai atro
dė šis lietuviškas kampas. 
Centrą viršuj puošė puikiai 
padaryta Lietuvoj Vytis ant 
baltos, lietuviškais raštais aus 
tos staltiesės. Iš šonų užra
šas: Lithuanian Display. Že 
miau gražus juostų takelis sti 
lizuotomis tulpėmis. Dar že
miau Kristaus Galva — me
džio drožinys, kuris kreipė 
daugelio žmonių ypatingą dė
mesį. Dar žemiau plevesavo 
mūsų trispalvė vėliava (aus
ta) šalia geležinio vilko (me
džio drožinys), prie kurio bu
vo parašyta angliškai Gedimi 
no sapnas ir Vilniaus įkūri
mo istorija. Tą skaitė daugy
bė žmonių. Pakrašty, gana 
augštoj vietoj, stovėjo apreng

tas manikenas suvalkieti,šku 
lietuvišku drabužiu, papuuoš- 
tas Baltijos krantų gintaro ka 
roliais. Keletas gražių juostų 
takelių, kaklarai.čių, austų 
staltiesių, lovatiesių ir rankš
luosčių. Megztų suknelių, 
staltiesių, kojinių, batukų ir 
kitų gražių dalykų. Medžro iš 
dirbiniai: Aušros Vartų Mari 
jos Koplytėlė, kryželiaai, smūt 
keliai, lėkštės, dėžės ir kita. 
Gintariniai: karoliai, apyran
kės, spilkutės, dėžutės ir kt. 
Gražūs siuvinėjimo darbeliai; 
staltiesės, pagalvėlės ir k. Lie 
tuviškų pašto ženklų ir pini
gų rinkiniai.

Dalyviai ir rengėjai yra ga 
na patenkinti šiuo mūsų pasi
rodymu.

Rengėjai mums yra patarę 
dalyvauti premijų gavime se
kančiais metais.

Labai malonu prisiminti šia 
proga, kad mūsiškių negau- 
suus bet gana darbštus ir rū
pestingas lietuviškuose reika
luose būrelis, dirba su atsidė

KLB ŠVIETIMO KOMISIJO
Kanados Lietuvių B-nės 

Švietimo Komisija sveikina vi 
sus mokytojus, makyklų lai
kytojus bei kultūrininkus pra 

jimu kiekvienas, kad tik tinka 
miau pasirodžius, kad tik tin
kamiau būtų reprezentuota lie 
tuvio bei Lietuvos vardas. Šia 
proga malonu prisiminti Leo 
Druktenį, čia gimusį ir augu
sį. Reikalui esant jis dirba už 
kelis.

Reiškiame nuoširdžiausią 
mūsų padėką. Vyr. Sės. Apo
linarai (Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios Marijos 
seserų viršininkei Toronte), 
p. Michalinai, p. Slapkauskai 
tei, p. Naudžiūnienei, Polei, 
p. Vaitiekūnienei ir k. padė
jusioms surengti mūsų paro
dą. P. A. Tamošaitienei dide
lis lietuviškas ačiū už konsul
taciją, patarimus bei nurody
mus. Taip pat didelė padėka 
parodos rengimo komisijai ir 
visiems lietuviams taip rūpės 
tingai dirbusiems ir rėmusiems 
parodos reikalą.

Apylinkės Valdyba,

S INFORMACIJA Nr. 11. 
sidedančių naujųjų mokslo me 
tų proga ir linki nepailstamos 
energijos šių metų bare.

Ta pačia proga pranešame:
1. Pradžios mokyklų progra 

mos jau spausdinamos ir išeis 
iš spaudos šiomis dienomis. 
Mokyklos, norinčios progra
mas gauti, prašomos pranešti 
savo adresą, pridedant po 1 
dol, už kiekvieną programų 
knygelę. Vienoje knygelėje 
yra pamokų lentelė ir visas 
programų komplektas.

2.. Leidyklos yra pranešu- 
sios šiuos naujus vadovėlius:

Sp. B-vė „Žiburiai“ pranešė 
išleidusi A. Rinkūno elemento 
rių, skaitymų ir aplinkos pa
žinimo vadovėlį I—II šešta
dienio mokyklos skyriui 
„Kregždutė“ I dali. Kaina 1, 
50 dol.

Bostono Liet. Mokytojų Ko 
lektyvo leidykla pranešė spaus 
dinanti:

„Naujuosius skaitymus“, 
A. Vaičiulaičio, Ambrozevičiaus 
ir Skrupskelienės skaitymų 
chrestomatiją lituanistinės mo 
kyklos V -r— VI skyriui ir

vo ir „tarybinė” Lietuva. Ir 
„ministras pirmininkas“ drau
gas Gedvilą štai ką drebančio
mis kinkomis prisipažino:

„Neįvykdo gamybinių pla
nų žuvies ir mėsos bei pieno 
pramonė. Didelių trūkumų te 
bėra plėtime visuomeninės gy
vulininkystės, vis dar žemas 
jos produktingumas. Nepa
kankamai didinamas žemės 
ūkio kultūrų derlingumas“.

Tai štai ir visas „gerbūvis..!

„Kregždutės” II dalį, A. Rin
kūno skaitymų ir aplinkos bei 
tėvynės pažinimo vadovėlį II 
—III šeštadienio mokyklos 
skyriui.

Į šią leidyklą kreiptis Lietu 
viškos Enciklapedijoą adresu.

Kanados Liet. B-nės Švieti
mo Komisijos adresas lieka se 
nas: Mr. J. Gaižutis, 135 Ge- 
revale Avė., Toronto, Ont., 
Canada.
K. L. B. Švietimo Komisija.

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

Malenkovas nupūtė visus 
burbulus.

Ai tie komunistiniai sovieti
niai burbulai!. . . Kai Gedvilą 
drebančiomis kinkomis skun
dėsi, kad Lietuvoje yra labai 
prastai, tai Malenkovas vienu 
ypu pūstelėjo į Stalino „sukūr 
tąjį“ komunistinį burbulą ir
viskas išnyko, kaip dūmas. 
Štai Malenkovo žodžiai:

„Neatidedamas uždavinys 
yra tas, kad per. dvejus - tre
jus metus padidintumėm gy
ventojų aprūpinimą maistinė
mis ir pramoninėmis prekėmis: 
mėsa bei mėsos gaminiais, žu 
vimi bei žuvies gaminiais, svies 
tu, cukrumi, saldumynais, au
diniais, drabužiais, avalyne, 
baldais ir kitomis kultūrinė
mis - buitinėmis bei namų apy 
vokos reikmenimis“.

Savaime aišku net ir akliau 
šiam bei! fanatiškiausiam ko
munistui, ir Maskvos mulkini 
mų sukvailintam sovietininkui, 
kad be šių dalykų gerbūvio nė 
ra ir negali būti.

Ar gi ne juokdariai, tie 
vad. komunistai? Pučia ir pu
čia burbulus, o vienąkart tik
tai pūsteri tyras vėjelis — 
ir viskas sugriūva, kaip kortų 
nemeliai. Ir argi nejuokinga: 
ištisais metais pučia burbulus 
ir stato kortų namelius, bet 
tiktai vienąkart pūsteli — ir 
viskas sugriūva! Ir apnuogi
namas vargas, skurdas ir bai
si menkystė.

Mandrapypkis.
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Koki kiSuviniai neleido stisitnrii dėl Lietuvos atstovu skyrimo?
VLIKO PIRMININKO PRELATO MYKOLO KRUPAVIČIAUS PASIKALBĖJIMAS SU ELTOS ATSTOVU AKTUALIAIS 

Ar tėvynės gerovė 
sutartino atstovu ;

I ■ b

zoraitis. Ligi jis galės atvyk
ti, jo pareigas eis kitas jo pa
sirinktas to organo (VT) na
rys. Min. Lozoraičiui vadovau 
jaut Užsienio Reikalų Tarny
bai, labai lengvai būtų spren
džiamas ir misijų šefų skyri
mo klausimas, nes tas darbas 
eitų per jo vadovaujamą jstai-

visus

ir pasitenkinimo 
vieningu 

truko
Lozoraitis 19

Bet, de- 
ir tas 

' "timpai 
II. 7

Vyrausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas

Prelatas Mykolas Krupavičius.

Mųsų visuomenė gyvai do
misi, kodėl š. m. birželio 18— 
24 dd. VLIKo ir Vykd. Tary 
bos pirmininkams nepasisekė 
susitarti su min. Lozoraičiu 
dėl Lietuvos atstovų skyrimo 
prie kiltų valstybių valdžių. 
Ir „Nepriklausomos Lietuvos” 
redaktorius p. Kardelis, kaip 
fenkĮaĮ išgfrjsti, kreipėsi tuo 
pačiu klausimu į VLIKo pir 
mininką, pabrėždamas, kad 
min. Lozoraitis tuo klausimu 
jau pasisakęs. ELTOS atsto 
tovas, aplankęs p. Krupavičių, 
pateikė jam žemiau dedamus 
klausimus ir gavo tokius atsa
kymus :

I. Ar mėginta atstovų sky
rimo klausimus spręsti anks
čiau?

— Tas klausimas iškilo ta
da, kai kilo visas santykių 
klausimas su min. Lozoraičiu. 
Pirmiausia su juo susidūrėm 
1946 m. Berno konferencijoj. 
Šis klausimas po preliminari
nių diskusijų buvo išspręstas 
paties min. Lozoraičio rašy
tu VLIKo Pirmininkui laišku. 
Jame jis pareiškė, kad jo, kaip 
Diplomatijos Šefo, kompeten
cijai priklauso diplomatinių 
bei konsuliarinių misijų per
sonalo, išskyrus jų šefus, sky
rimas, pasiuntinybių turto bei 
archyvų ir pasų išdavimo prie 
žiūra. VLIKas su jo pasiūly
mu sutiko, .nes min. Lozorai
tis į tų misijų šefų skyrimą sa 
vo pretenzijų nepareiškė. Toj 
pačioj konferencijoj buvo pa
darytas nutarimas, netiesiogiai 
misijų šefų skyrimo klau
simą sprendžiantis, būtent — 
„užsienio politikai vadovauti 
(URT) pakviestas min. Lp-

ATOSTOGAUJANT

Šis opusis atstovų skyrimo 
klausimas buvo tam tikra pras 
me palengvintas spręsti ir II 
Reutlingeno susitarimo pp. a 
ir b, kurie taip skamba: „a. 
Lietuvos Diplomatijos Šefas 
ir VLIKo Pirmininkas rink
sis ir bendrai svarstys
politinės bei diplomatinės veik 
los klausimus, liečiančius Lie
tuvos išlaisvinimą bei demo
kratinės Lietuvos valstybės 
atkūrimą, b. Kalbamuose pa
sitarimuose pasiektas bendras 
VLIKo Pirmininko ir Diplo
matijos Šefo nusistatymas bus 
perduodamas Lietuvos diplo
matinėms ir konsuliarinėms 
atstovybėms per Diplomatijos 
Šefą.

Negalint kur veikti diplo
matiniais kanalais ar per dip
lomatus, kalbamas nusistaty
mas bus perduodamas VLIKo 
Tarnyboms ar kitu sutartu bū 
du“.

VT Pirmininkas, diskutuo
damas su min. Lozoraičiu ats 
tovų skyrimo klausimą, pasi
rėmė II Reutlingeno susitari
mu šiais žodžiais: „Labai svar 
bus dalykas Reutlingeno susi
tarimas. Ten nustatytas Vil
ko ir Šefo bendradarbiavimo 
būdas. Tai pagrindas. Man 
neaišku, kodėl Jūs išskyrėte 
atstovų skyrimo klausimą iš 
to susitarimo“. . .

II. Jei yra tokių susitari
mų, tai kodėl konkrečiai ats
tovo Bonai reikalu nesusitaria 
ma?

— Todėl, kad tie susitari
mai buvo, 
bėr. Tai 
Ypatingai 
įerencijos
mintis ir vienas siekimas gaivi 
no ir VLIKą ir diplomatus. Vi 
sos konferencijos rezoliucijos 
buvo priimtos vienbalsiai. Kai 
kurie labai opūs klausimai bu
vo suredeguoti min. Lozorai
čio, kaip pvz. — sudaryti VT, 
kuri vykdytų vyriausybės funk 
cijas, pagal 1922 metų konsti 
tucijos dvasią. Konferencijos 
pabaigoj savo kalbose ir VLI
Ko Pirmininkas ir min. Lozo
raitis pareiškė tuo savo džiaugs

m o 
ja, tas 
džiaugsmas 
Min.
raštu atsisakė iš VT narių ir 
nuo vadovavimo užsienio po 
litikai joje. Paryžiaus konfe
rencijoj traukomasis nuo Ber
no konferencijos dvasios pa
s' odė dar didesnis, nors ko
munikate ir buvo pažymėta, 
kad tolimesnis bendradarbiavi 
mas eina Berno konferencijos 
dvasia, bet praktikoje vieny
bės nepavyko atstatyti, nors 
VLIKas čia dėjo visas savo 
pastangas. Pirmame Romos 
pasitarime 1950 m. birželio m. 
min. Lozoraitis pareiškė, kad 
Berno susitarimai esą „atgyve 
nusi filosofija“ ir jie negalį bū 
ti dedami mūsų santykių pag
rindam

III. O kaip gi VLIKas el
giasi šioj srity?

— VLJKas laikosi min. Lo 
zoraičio Berno kboferencijos 
metu jo paties pasiūlytos kom 
petencijos, kurią nurodė VLI 
ko Pirmininkui rašytame lai?, 
ke. Ten misijų šefo skyrimo 

Tai buvo 
sutartinai 
To dėsnio

ringas pavyzdys 
L. augi/os Švedij

Lietuvių 
Centro 

t m’n. G y 
prašė VLIKą 

be atstovy-

KLAUSIMAIS.
veik,

lauja 
irt n?

deja, dabar jų ne
gražioji praeitis, 

gražūs Berno kon- 
laikai, kur viena

7.
Tai buvo didžiajame New 

Yorke. . . Šito miesto, nors 
ir triskart apsilenkęs. . . neap
rašysi ir neįvertinsi. Trum
pai galima pasakyti -— labai 
gražus, didelis ir didingas 
miestas. Kas svarbiausia — 
jis dabar yra ir pasaulinė sos
tinė, natūraliai, be ypatingų 
varžybų, tapusi pasauliniu po
litikos centru ir jau tolokai pa 
likusi užnugaryje ir Londoną 
ir Paryžių. Kažin, ar visai 
tiksliai tą jaučia ir supranta 
JAV valstybės vyrai ir jos po
litiniai vadovai? Galimas da
lykas, kad jie dar nėra apsipra 
tę su šia neginčijama tiesa ir 
nėra gyvai ir giliai pajutę už 
tai atsakomybės?

Lietuvių atstovė IPU p. Ele 
na Vileišytė-Devenienė man 
pastebėjo, esą naujieji mūsų 
žmonės Amerikoje nevisai pa
žįsta šios šalies savaimingu
mus. Tai būtų beveik natūra 
lu. Bet, man regis, kad pa
tys Amerikos žmonės dar ma
žai pažįsta ir dar mažiau įver
tina- Ameriką, dabartinę jos po 
litinę reikšmę ir rolę tarptau
tiniuose santykiuose. To ne
suprasdami ir neįvertindami, 
jie prigyveno prie labai rizi
kingos būsenos — jie suslaukė 
to, kad (dėka išdavystėms dar) 
Rusija jau turi atominį gink
lą, kurio ji daugiausia bijojo, ir 
kad dabar jos agresijai atremti 
reikės nepalyginamai daugiau 
jėgų, išteklių ir, deja, kraujo 
ir gyvybės aukų. . .

Taigi, tas New Yorkas, ne
atsiejamoji JAV sostinės —

Washingtono dalis — tęsinys, 
galima teigti, šia prasme — 
fenomenališkas reiškinys, ga
limas dalykas, — būdinags ame 
rikoniškam „duelizmui“, ku
riame, lyg tame „dviveidžia- 
me Januse“ slypi ir dar gru
miasi — kovoja dvilypė JAV 
politikų laikysena, kurioje vis 
dar nesusiderina Monroje dokt 
rinos ir tarptautinės plačiosios 
politikos šalininkų principai. 
Jeigu šie jau ima viršų, tai de 
ja, vis dar yra nemaža mon- 
roininkų Įtaka, dar tiktai prieš 
33 metus laimėjusi persvarą, 
neleidusią pačiam Tautų S- 
gos iniciatoriui į ją įeiti. De
ja; tai, atrodo, yra viena iš 
priežasčių, kuri leido Rusijai 
pasigrobti pusę Europos ir vi 
są Kiniją. Šis nesupratimas 
savo vaidmens labai brangiai 
kainos ne tiktai visai žmoni
jai, bet ir pačiai Amerikai. Ši
to ji tikrai neišvengs. Taigi, 
atsiliepdamas į p. E. Devenie 
nės pastabą, aš noriu teigti, 
kad naujieji ateiviai geriau nu 
simano ir suvokia tarptautinę 
politiką visumoje, o Amerikos 
žmonės — daugiau savąja, ku
ri dar nėra išėjusi visai į pa
saulinius plačiuosius vandenis 
ir dar labai didele dalimi 
„verda savo katile ir savo sy 
vuose“, nesugebėdami pakilti 
ligi istorijos skirto jiems vaid
mens žmonijos gyvenime. La
bai rizikinga, kad tokiu nepa- 
parstai svarbiu metu nepaty
rusiai valstybei ir jauniems 
jos politikams tenka judžiau
sia pasaulinė rolė. Vienas 
Amerikai didelis „kreditas“,

atsakė, kad 
ir jų parei- 

pres

liui iš Švedijos, 
nepalikti krašto 
bės.

Į tai VLIKas 
„atstovų skyrimą
gų perdavimą VLIKas 
tiek apskritai, tiek šiuo konk- 
rrčiu atveju susisiekęs su Lie 
tuvos pasiuntiniais (1949. 
XII. 5). Tos pačios Draugi
jos pranešimu min. Lozorai
tis tą klausimą išsprendė vie
nas 1949 m. spalio 1 2d., pa
ves lamas Lietuvos atstovo 
Švedijoj pareigas V. L. Žilins 
kuli (1949. XI. 24.). Dėl to
kių skyrimų min. Lozoraitis 
netik nesitarė su VLIKu, bet 
net ir visai nieko nepranešė 
(Kolumbija — Sirutis), ar 
pranešė tik bendra pro memo 
rija (Šveicarija — Gerutis), 
ar ant savo vizitinės kortelės 
kelis žodžius pabrėžęs (Šve
dija — Žilinskas).

IV. Ar yra kokie nuostatai 
atstovams skirti?

sau nesirezervavo. 
palikta spręsti 
abiem veiksniams.
VLIKas laikosi ligi šiol, no: 
ir buvo daręs visoj eilei vai 
tybių diplomatinių 
atnaujinimo žygių. VLIKo bu 
vo pasiųstas į Švediją, Norve
giją ir Daniją a. a. Jurgis Sa
vickis. Vysk. V. Brizgys VLI 
Ko prašomas aplankė Ispani
ją, Portugaliją ir Venecuelą 
ir visur gavo pažadą priimti 
tos ar kitos rūšies diplomati
nį ryšininką. Tuometinis VT 
Pirmininkas V. Sidzikauskas 
1949 m. atsilankęs Kanadoje 
išrūpino pažadą priimti mūsų 
konsulą į mirusio garbės kon 
šulo vietą. Italijoj kun. Mince 
vičius savo iniciatyva buvo iš
rūpinęs sutikimą priimti mūsų 
ryšininką ir paprašė VLIKą 
tą ryšininką paskirti. 1951 
m. Bona sutiko priimti tokį 
pat ryšininką, žodžiu, VLI
Kas turėjo daug galimybių sa 
vo atstovus skirti, bet ligi šiol 
to nedarė be susitarimo su 
min. Lozoraičiu. O to rezul
tate — tos vietos ir dabar tuš
čios.

Iš kelių kraštų kreiptasi į 
VLIKą prašant parūpinti ko
kį atstovą jų gyvenamame 
krašte. Ir šiais atvejais VLI
Kas pasielgė' kaip minėta pir
miau. Štai vienas charakte-

santykiu

— Normaliais laikais tuos 
nuostatus skelbė įstatymai. 
Nenormaliais laikais, kai nė
ra Įstatymų nuostatų jiems 
skirti institucijų, vadovauja
masi Įstatymų dvasia ar analo 
gija. Esamas spragas turi pa
pildyti susitarimai tarp pre
tenduojančių Į atstovų skyri
mo teisę.

VLIKo Pirmininkas Romos 
pasitarimuose taip grindė sa
vo tezę: „Diplomatinius atsto 
vus skiria tautos atstovybės 
nurodytos institucijos, — pas 
mus Lietuvoj Užsienio Reika
lų Ministerija ir Prezidentas. 
Atstovai atstovų niekad ne
skyrė ir neskiria. VLIKas 
yra tautos atstovybė, tiesa, ne 
taip sudaryta: kaip normaliais 
laikais. Normalūs laikai ver
čia VLIKą ir nenormalius san 
tykius nustatyti su diploma
tais — leisti jiems lygiomis 
teisėmis su VLIKu dalyvauti 
atstovų skyrime. Tas nuolai
das VLIKas daro vadovauda
masis ne kuo kitu, tik Lietu
vos reikalu. Tai VLIKo svar 
bus kompromisas, kokių min. 
Lozoraitis niekur nerodė. Pa
galiau, jei visus tuos 
tavimus atmestumėm, 
senas nuostatas, kurio 
turim laikytis, būtent
lūs patriae — suprema lex — 
tėvynės gerovė yra augščiau- 
sias Įstatymas.

sampro 
tai yra 
ir mes 
— Sa-

— Romos pa; 
VLIKo Pirmininko 
atsakyta ir į tą klau 
tuva nežus nuo to ar tą atsto 
va skirs vienas min. Lozorai
tis, ar 'vienas VLIKas, ar susi 
dėję abudtu Vieni Lietuvos 
neišlaisvinsim. Bet suderinę 
savo veiklą labai daug jai pa
dėsim. Atsirado keli laisvini
mo veiksniai, jei jie savo veik 
los nesuderins ir kiekvienas 
eis savo keliu, daug Lietuvos 
reikalui pakenks“, kad ir at
stumdami nuo savęs savo anar 
chija kitas valstybes. Savo 
praktikoje mes tolygių dalykų 
esame patyrę.

Jei kas sakytų, kad nežinąs 
jokių nuostatų, pagal kuriuos 
tokis skyrimas būtų reikalin
gas susitarimo su VLIKu ir 
kad nesą pagrindo keisti tos 
praktikos, kuri tremtyje yra 
nusistovėjusi, tai būtų tik leng 
vas klausimu nusikratymas yra 
reik manyti, kad bent nuosta
tas — Salus patriae — supre
ma lex — jam yra žinomas 
ir jį saisto kaip ir visus tau
rius lietuvius. Antrą, kad jo
kia atstovų skyrimo praktika 
nėra nusistovėjusi, nes ji tik 
mėginama įvesti ir mėginama 
vienašališkai ir nenaudingai 
bendram reikalui. Tad ir tas 
mėginimas yra mestinas.

VI. Kokiais nuostatais va
dovaujasi VLIKas santykiuo
se su diplomatais bendrai ir 
atstovų skyrimo klausime spe
cialiai?

— Santykiuose su diploma 
tais VLIKas 
nuostatų:
1. Diplomatai 

kokius juos 
įstatymai ir 
Kas pasilieka tokis, kokiu 
jį laiko jo konstituciniai 
nuostatai ir susitarimai.

2. VLIKas veikia su diploma
tais vieningai ir sutartinai. 
Jis jų nesubordinuoja.

3. Šefo klausimas yra diploma 
tų šeimos reikalas. Jie jam 
duoda turinį ir veidą. VLI 
Kas šefo titulu susiintere- 
suos tik tada, kai jis pano
rės savo titulu paliesti VI. J 
Ko kompetencijas ir teises.

4. Užsienio Reikalų Tarnyba 
pasilieka VLIKo V. Tarny
boj. Būtų geriausia, jei jos 
valdytoju, būtų min. Lozo
raitis.

DU

laikosi tokių

pasilieka tokie, 
laiko Lietuvos 
papročiai. VLI

skyrimo 
pasitari- 
min. Lo-

Nepriklausomos Lietuvos ats
tovas ir įgaliotas minsteris 

Anglijoje
B. K. Balutis,

dabar sunkiai sergąs širdies 
priepuoliu.

Specialiai atstovų 
reikalu šiame Romos 
me buvo įteikti raštu
zoraičiui šie VLIKo nusistaty 
mai :■
1. Svetimoms valstybėms ats

tovą sutaria VLIKas su 
min. Lozoraičiu, kaip Diplo 
matinės arnybos Šefu.

2. Sutartą atstovą VLIKo ir 
savo vardu pristato min. 
Lozoraitis, tai pažymėda
mas reikiamuose raštuose, 
kuriuos pasirašo abu dele- 
guotojai.
Pristatytas atstovas kalba 
VLIKo ir min. Lozoraičio 
vardu.
VII. Ar nesusitarta su min. 

Lozoraičiu atstovų skyrimo 
klausimu dėl formaliosios pu
sės, ar del esmės?

— Nesusitarta
Min. Lozoraičiui nepriimtinas 
jokis susitarimas 
atstovų skyrimo reikalu.
mos pa:
tuose ligi šiol buvusiuose for
malioji klausimo pusė visai 
nebuvo liečiama, Nors VLI
Ko įteiktuose nuostatuose ji 
buvo pažymėta. Geriausia šį 
klausimą atvaizduos kad ir ke 
lios Romos pasitarimų nuotru 
pos.

Žalkauuskas: Kur nėra ats
tovo jį parenka LDŠ ir VLI
Kas. Kandidatą VLIKui ga
li pristatyti ir Šefas. Tuo bū 
du sutartas atstovas pristato 
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3.

dėl esmės.

su VLIKu
Ro

tarime lygiai kaip ki-

kad jos politikas ligšiol yra 
augštai morali. Tas žmoni
joje ir gaivina geresnes viltis. 
Bet. . . ar sugebės Amerika 
išsilaikyti toje aiugštumoje, 
kai aplink siaučia tokie amžiais 
grūdinti „maineliai“, kaip Ang 
lija, Rusija, Prancūzija ir Vo
kietija? Ar sugebės Amerika 
sutelkti naujas augančias jė
gas ir sudaryti rimtą veiksnį? 
Kol kas gi Amerika, bando 
pirmuosius eksperimentus, ku 
rie nėra dar labai sėkmingi. To 
kį man Įspūdį daro New Yor- 
kas iš politinės pusės.

Bet palikę šalyje šiuos di
džiuosius klausimus, grįžki
me Į New Yorka, kuris yra 
kaip ir lietuviškas, kiek jame 
reiškiasi lietuviai.

Pp. Audėnų šeimoje — kaip 
namie, jau nepirmas kartas 
tenka viešėti. Čia p. Audė- 
nienė svečius priima ne tiktai, 
kaip vaišinga šeimininkė, bet 
kaip rūpestingiausia motina, 
ir kas čia besilankytų. Vieną 
vakarą, kaį atostogaudama at 
sirado ir pp. Kelmų šeima, su 
sidarė, kaip mergaitės juoka
vo — „tikra skautų stovykla“, 
nes visos trys mergaitės pasi
tiesė miegoti ant grindų. . . 
Ir buvo gera, nes prieš tai 
pp. Audėnaitės dar davė forte 
pijono rečitalį.

GG skaitytojai jau žino, kad 
matematikas S. Šalkauskas pa 
sidarė išradėju ir Rentgeno 
lempų specialistu. Panašiai 
yra ir su p. Klemu, kuris taip 
pat yra matematikas ir da
bar dirba laboratorijoje, ku
rioje vystomi išradimai. Ir jis 
jau turi savo tyrimų stoti ir 
yra tapęs specialistu tam tik
roje išradimų srityje. Taigi,

yra su 
naujų 
kurios 
nepri-

tremtis daugeliui mūsų 
dariusi sąlygas įsigyti 
vertingų specialybių, 
bus labai naudingos , ir 
klausomai Lietuvai.

Lankantis New Yorke, vis 
norisi aplankyti lietuviškas Įs
taigas. Ir šį kartą su p. Au
dėnu teko nuvykti Į Lietuvos 
Laisvės Komiteto posėdį, ku
ris vyko Pabaltijo tautų na
muose ir sprendė prieš pirm, 
p. V. Sidzikauskui išvykstant 
į Europą jo kelionės progra
mos klausimus. Tokiai die
notvarkei buvo atsilankęs ir 
Gen. Konsulas J. Budrys. Pir 
mininkas, pasveikinęs sve
čius, mane prašė perduoti LL, 
-to sveikinimus visiems Ka
nados lietuviams, kuriuos jis 
gražiai prisimena iš savo pir
mosios kelionės i Montrealį, 
Toronto, Windsorą i* kt.

Ta pačia proga teko apsi
lankyti ir naujoje LLK busti 
nėję, kur, beje, greta vieni ki
tų dirba visi 3 Pabaltijo vals
tybių komitetai. Čia pat ga
vau progą oficialiai pasikalbę 
ti su pirm. V. Sidzikausku 
(tas pasikalbėjimas buvo įdėta 
28(326)-an NL numerin), pa 
sikalbėti su šių metų sukaktu 
vininku Kipru Bieliniu ir pa
simatyti su Liet. Žurnalistų 
org. pirm. V. Rasteniu. Mums 
besikalbant, LLK bendradar
bė kreipėsi ir prašė padėti iš
spręsti uždavinį — tūliems J. 
A. V. organams duoti būdin
gų lietuviškų pavardžių. . . 
Klausimas buvo išspręstas ko
lektyviai ir keliolika lietuviš
kų pavardžių bus Įrašyta, kaip 
būdingos lietuviškos pavardės 
Į tūlus Amerikos dokumentus

(žinokime, kad ir tokiais rei
kalais domimasi).

Iš LLK visai arti sovieti
nis knygynas. Man įdomu bu 
vo pasižiūrėti, kas ten yra lie
tuviška? Išžiūrėjau visą sveti 
mą skyrių“, bet lietuviška be- 
radau tiktai labai neįdomią 
Valsiūnienę ir kažkokį verti
mą iš prancūzų kalbos . Lat
viškai kiek daugiau, bet taip 
pat tiktai seni vertimai. Už 
tai rusiškosios literatūros ir 
gaidų yra daug. Yra visai ne 
brangių literatūros, senos, 
knygų. Visi tarnautojai kaž
kaip nejaukūs ir tylūs, net 
tarpusavy tyliai, į ausį šneka 
si. Atėjęs radau sėdintį prie 
durų kažkokį įtartinos išvaiz
dos tipą, kuris mano knygyne 
buvimo metu pasėdėies-pasė- 
dėjęs ir niekam nieko nesakęs 
išnyko, 
maždaug 
Maskvos Neglinnos 
knygyne, kuriame aš pirkausi 
(1941) žemėlapių atlasą. Ta
da mane apspito šnairuojan
tieji šnipai. Buvo labai nejau
ku. . . Aš tiesiog pasitraukiau 
iš to knygyno. Tur būt jie 
mane įtarė šnipu, nes kam gi 
aš pirkčiau Rusijos žemėlapių 
atlasą? — O man, turint ge
ografo specialybę ir turint per 
spektyvoje galimybę vėl 
ti Gimnazijoje mokytojo 
bą, buvo svarbu turėti 
tesnius atlasus. Bet ir 
Yorke sovietiniame knygyne 
atmosfera labai man priminė 
Maskvos 
knygyno

Einant 
nas man x 
kuriame gyvena ir kovoja už 
motinos ir moters teises Jieva

Atmosfera knygyne 
tokia pat, kaip ir 

viename

dirb 
dar- 
pla- 

New

Neglinno.s gatvėje 
atmosferą.

iš LLK bic. J. Audė 
parodė dangoraižį,

Paulėkaitė - Rockfelerienė, vis 
dar sudaranti laikraštinę sen
saciją.

Daug ką turėjau New Yor
ke aplankyti, ypač — intelek 
tualus. Pasirodė, kad vieni 
atostogauja (pp. Novickiai), 
kitų nepasisekė, ypač dėl di
džiulių nuotolių, pamatyti. 
Jau buvau susitaręs pasima
tyti su pianistu ir kompozito
rium V. Bacevičium, bet ne
tikėtai turėjau vizitą, pas akių 
gydytoją prof. Avižonį ir p. 
Bacevičiaus negalėjau aplan
kyti.

Prof. Avižonis, jau oficialiai 
praktikuojąs, juokauja, kad 
Amerika dar gyvena jau ir se
niai Lietuvoje atgyventus lai 
kus — dar neturi griežtų spe
cialybių, ir gydytojai gydo 
dar „visas“ ligas. . . Tai, ži
noma, jau yra persenęs daly
kas ir neabejotinas atsitiki-) 
mas nuo Europos ir, bendrai, 
nuo mokslo, nes nė vienas gy
dytojas negali gerai pažinti 
visų ligų ir visų labai plačiai 
išvystyto medicinos mokslo, 
nes jau tiktai vienos kurios 
šakos gilesnis pažinimas yra 
taip pat labai sudėtingas ir la 
bai didelis dalykas. Bet, tai
kantis prie sąlygų, ir prof. 
Avižoniui tekę įsigyti naujų 
specialybių, ir jis dabar jau 
gydo ir gerklę, ir nosį, ir au
sis. . . kai Lietuvoje gydė tik
tai akis. D. B.

P. S. Nemalonu, bet vis tu
riu taisyti korektūros klaidas.
6- je atkarpoje antros skilties
7- je eilutėje turėjo būti: „kaip 
dužna imbrikokna“, pe ameri 
konka. Be to, okup. Lietuvos 
kariuomenės vadu buvęs Že
maitis, ne Baltužis...
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Is visur ir apie viską
Si Australijos statistikos biu 

ras paskelbė apie vedybas 
1950 metais. Tais metais 20 
vyrų tapo tėvais turėdami per 
70 metų, iš kurių vienas bu
vo net 80 metų, o antras bu
vo vedęs mergaitę 20 metų am 
žiaus.

Vienas vyrukas jau 15 me
tų amžiaus būdamas tapo tė
vu, o mergaičių net 158 tapo 
motinomis neturėdamos dar 
pilnų 15 metų amžiaus, iš kū
nų, 3 buvo tik po 12 metų ir 
devynios turėjo po 13 metų.

Povainikių vaikų gimimų 
skaičius sudarė 3,84% — se
niausias per pastaruosius 10- 
rnetų, bet užtat gerokai padi
dėjo gimimų skaičius nesulau 
kus net 8 mėnesių po vedybų.

Metų laikotarpyje viena mo 
tina pagimdė 18-tąjį vaiką, o 
dvi po 17-jį.

Vienas 19 metų vyrukas ve 
dė moterį 46 metų amžiaus ir 
vienas 22 metų vedė moterį 
54 metų amžiaus.

Persiskyrimų srityje rekor 
dą sumušė viena pora: vyras 
buvo 75 metų amžiaus, o jo 
žmona 82 metų.

Pažymėtina, kad šiuo me
tu vyrų vidutinis amžius yra 
66 metai, o moterų 71 metai. 
O šio šimtmečio^pradžioje vy 
ro vidutinis amžius buvo 51 
metai, o moters 54.
B Įdomus filmas, vaizduojan
tis Rojų ir pragarą Žemėje, tai 
yra naujausis Hollywood© fil
mas „Return to paradise“. Fil 
mas pastatytas pagal novelę 
„Mr. Morgan“ amerikiečio Ja 
mes Michener knygoje „Re
turn to paradise“. Veiksmas 
vyksta tolimose Archepelago 
salose ties Taiti. Mr. Morgan, 
atvykęs į tą salą, rado maždaug 
tokią tvarką, kuria dabar dar 
džiaugiasi Portugalija, kurioje 
dar šiaip taip buvo įmanoma gy 
venti vietiniams, bet kurios ne 
galėjo pakelti iš laisvo krašto 
atvykęs žmogus. Ši savotiška 
„komunistinė diktatūra“ pra
garu buvo pavertusi ramų vie
tos žmonių gyvenimą, ir todėl 
nepaklusnusis Mr. Morgan, ne 
lauktai suardęs visą misionie
riaus įvestą tvarką, greit tapo 
legendariniu žmogum artimose 
ir tolimose šalyse. Filmas įdo
mus ir tuo, kad James Miche
ner savo apysakai, o kartu ir 
filmui panaudojo tikrus įvy
kius, užrašytus iš žmonių pa
sakojimų salose.
® Arge ntinoje, Villa Lugano 
lietuviai gausiai imasi savaran 
kiškų verslų ir yra sėkmingai 
įsikūrę daugelyje pramonės, 
amatų ir prekybos šakų. Lie 
tuviams priklauso eilė fabrikų 
ir šiaip įmonių: baldų, audimo, 
peilių ir šakučių, kėdžių, par
keto gaminimo, namų staty
bos, mėsinių, kepyklų, auto
mobilių ir dviračių taisymo, 
siuvyklų, šaltkalvystės, auk
so ir brangenybių apdirbimo, 
elektrotechnikos ir eilė kitų, 
yra lietuviškų restoranų, fo
tografijos, bitininkystės įmo
nių ir kt.
B Prieš 6 metus vienas Ame
rikos klebonas įsteigė Kari
mos Marijos taip vadinamą 
„mėlyną armiją“, M. A., ku
rios tikslas yra melstis ir at
gailauti už Rusijos atsiverti
mą. „Mėlynoji Armija“ ap
ima dabar 27 valstybes ir turi 
du mlionus su puse narių.; 
Liepos mėnesį „mėlynos ar- 

• mijos“ vadai susirinko Plan- 
fieldo mieste ir aptarė veiki
mo programą. Susirinkime da 
lyvavo armijos įsteigėjas, Rev. 
A. V. Colgan, trys vyskupai 
ir apie 1000 direktorių. Ru
sijos atsivertimas yra dide
lis visų katalikų rūpestis.
B Olandijos ūkininkų draugija 
paprašė kariuomenės vadovy
bės įsakyti lakūnams neskrai
dyti sprausminiais lėktuvais 
pažemiu. Patyrimas parodąs, 
kad žemai praskridęs spraus- 
minis lėktuvas taip sunervina 
karves, kad, kaip sakoma pra
šyme, „sutrinka pieno liaukų 
funkcionavimas“. Esą nustaty 
ta, kad didelių aviacijos prati 
mų dienomis karvės duodan
čios žymiai mažiau pieno.
S Bičiūnas tai nauji vaistai, 
kuriais, kaip sako Dr. Claran- 
ce A. Smit, iš JAV Sveikatos 
tarnybos D-to, pilnai išgydo
mi sergantieji sifiliu. Tai pe
nicilinas sumaišytas su diben- 
letilanodiaminu. Šių vaistų 
įšvirkštus vieną kartą, krau- 
juje jie išbūna visą mėnesį. 
Dėl tokių šių vaistų savybių, 
pakanka vieno įšvirkštimo, kad 
ligonis būtų pilnai išgydytas 
kad ir nuo užsisenėjusio sifi
lio.
■ Nutukimas yra persimaiti- 
nimo pasėka, sako vieni. Kiti 
sako, kad tukimas prasideda 
nuo žmogaus kūne vykstan
čių fiziologinių kokybinių pa 
kitimų, kad palinkimas tuk
ti esanti prigimties blogybė. 
Savo tvirtinimus jie remia to
kiais pavyzdžiais: yra žmonių 
valgančių labai daug ir gerų 
valgių, bet netunkančių: daug 
žmonių, ypač jaunesniam am
žiuje, sočiai misdami, užsiau
gina muskulus, bet ne pilvus, 
o tuo tarpu kiti, misdami daug 
blogiau, apauga taukais.
B Šiaur. Švedijoje įsigaliojo 
potvarkis, pagal kurį kiekvie
na uošvė, jei tik gyvena kar
tu su vaikais, kiekvieną mėne
sį privalo užpildyti atitinka
mą klausimų lapą, kuriame rei 
kia pažymėti, kiek kartų bu
vo susibarta. Nors tas jstaty 
mas dar tegalioja trumpą lai
ką, bet ligi šiol dar neužre
gistruota nė vieno barniaus. 
Visdėlto švedai sako, kad iš 
to dar nesą pagrindo spręsti, 
jog viskas tvarkoje su uošvė
mis.
S Mount Gambier miestely
je, Australijoje, per ketverius 
metus įsikūrė apie 50 lietuvių. 
Iš 12 šeimų 10 jau turi arba 
baigia statyti nuosavus na
mus. Mieste veikia didelė lie 
tuvių lentpjūvė, baldų dirbtu 
vė, valgykla. Vienas lietuvis 
nusipirko didelį gyvulių ūkį. 
Trys lietuviai yra miško eks 
ploatacijos kontrak,toriai. Miš 
kuose ir prie akmenų uždirba 
ma iki 20 svarų grynais į sa
vaitę. J. Janušaitienė čia su
darė tautinių šokėjų grupę, 
kuri net miesto burmistro kvie 
čiama parengimams.
B Berisso lietuvių kolonijoje 
rugpjūčio 1d. įvyko koncer
tas, kuriame dalyvavo iš Bu
enos Aires atvykęs V. Nami- 
kas su baletu ir V. Cibavičius 
su daininkų grupe. — Seniau 
šioji Argentinos lietuvių sa
višalpos ir ir kultūros dr-ja 
„Nemunas“ rugpjūčio 22 d. 
iškilmingai minėjo savo veik
los 44 metų sukaktį.

APIE DVYNUKUS.
Netikrieji dvynukai dažniau 

šia vienas į kitą nepanašūs ir 
vienas sesuo, kitas brolis. Tik 
rieji ateina į pasaulį tiktai vie 
nos lyties — du berniukai ar 
ba dvi mergaitės. Dėlto tik
rieji dyvnukai yra tarytum vie 
nas žmogus dviejuose asme
nyse — tapatūs. Jie yra kilę 
iš vienos ir tos pačios moti
niškos celės (kiaušinėlio), 
kuri paskui taip pasidalino, 
kad davė du ar daugiau gy
vių. Moksliškai patikrintas 
yra atsitikimas, kad 1934 m. 
gegužės 28 d. Callander mies 
te, Ontario provincijoje (Ka
nadoje) Dionnes šeimoje gi
musios penkios mergaitės yra 
identiškos. Tos mergaitės 
mokslininkų yra labai seka
mos. Tų identiškų dvynukų 
studijos mums padėjo daug 
ne tik kitose srityse, bet taip 
pat ir amžiaus atžvilgiu. Yra 
žinomi atsitikimai, kad iden
tiški dvynukai sulaukė 86 me
tų, mirė visiškai natūralia mir 
timi ir, toli vienas nuo kito gy 
vendami, tą pačią dieną. Ki
ti dvynukai mirė, jeigu ne tą 
pačią dieną, tai bent ilgai ne
laukdami.

Tapatūs dvynukai yra bel
gų mokslininkai Jean ir Au
guste Piccard. Abu labai pa
našūs ir abu iš jaunystės do
mėjosi gamtos mokslu: Jonas 
— chemija, Augustas — fizi
ka. Abu tą patį dalyką pasi
rinko tyrinėti — oro sluogs- 
nius augštumoje, vadinamąją 
stratosferą. Du prancūzų spor 
tininkai, dvynukai Jean ir Jac 
ques Vernier, yra bėgikai ir 
abu rekordistai: vienas grei
čiausiai nubėgo 1500 metrų 
atstumą, kitas — 5000. Ka- 
lėjiman pateko du prancūzai 
Paul ir Alfred Floret, abu už 
tą pačią apgavystę. Jie taip 
neišskiriami, kad vienas gali 
kalbėti kito vietoje: tokia vie
noda jų tarsena, galvosena ir 
kalbėjimo būdas. Du anglai 
futbolininkai dvynukai Harry 
n Wilfred Driver, skirtingose 
vietose susirado sau žmonas. 
Vėliau pasirodė, kad jos buvo 
pusseserės.

VET. GYD. DR. KĘST. 
KASPERAVIČIUS, 

neseniai sukūręs lietuviškos 
šeimos žodinį su Maryte Na- 
mikaite, sugrįžo iš po vestuvi
nės kelionės į savo gyvenamą 
vietovę — Aurorą, III. Prisi
laikydami vietos tradicijų, 
jaunieji aplankė Niagara Fal 
Is ir kitas žymesnes Kanados 
vietas. Kanadoje taip pat pri 
ėmė ir šeimos palaiminimą iš 
savo mokslo draugo kun. V. 
Skilandžiūno.

Dr. Kęst. Kasperavičius yra 
atvykęs prieš 4 metus į Ame
riką, kur šiuo metu gana ener
gingai reiškiasi visuomeninia 
me bei kultūriniame gyvenime, 
aktyviai dalyvaudamas skau
tų organizacijoj bei savo pro
fesinėje Lietuvių Vet. Gyd. 
Draugijoj. Žymia dalimi dėl 
jo nenuilstamos energjios bu 
vo atsiektas ir Kauno Veteri
narijos Akademjos pripažini
mas Amerikos valdžios įstai
gose, kaip vienintelės mūsų 
krašto atitinkamai išvystytos 
šios srties augštosios mokyk
los.

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

Australijoje gyvena du bro 
liai dvynukai, kurie jaunystė
je buvo išskirti, augo visiškai 
kitoje aplinkoje ir susitiko 
tiktai po 30 metų. Labai įdo
mu buvo mokslui konstatuo
ti, kad aplinka buvo skirtin
ga, o išaugo vienodi charakte 
riai. Toks pats jų kalbos to
nas, tokie patys judesiai, vie
nodi pomėgiai ir pažiūros. Ko 
vienas nemėgsta, smerkia ir 
kitas. Kas vienam patinka, 
gėrisi ir antras. Abu rūko tos 
pačios rūšies cigaretes ir abu 
mėgsta saldumynus. Kokia 
liga tik vienas yra sirgęs, per
sirgo ir antras. Abiems buvo 
ištraukta po tą patį dantį...

Siame buvo užaugę ir pla
čiai pagarsėję du suaugę dvy
nukai — Chang ir Eng. Jie 
buvo visiškai skirtingi savo 
charakteriu ir išvaizda. Chan 
mirė 53 metų plaučių uždegi
mu. Po kelių valandų mirė ir 
Eng.

Amerikoje gyvena dar dvi 
anglės Siamo dvynukės — 
Violet ir Daisy Hilton.

Psichologai, studijuodami 
dvynukus, priėjo prie išvados, 
kad jie sutaria ir gražiai sugy
vena. Jeigu veda ar išteka, 
tai abu, o jei lieka viengun
giai — irgi abu. Rečiau pasi
taiko, kad jų nuomonės išsiski 
ria arba abu įsimyli tą patį as
menį ir neužsileidžia, iki vie
nas laimi. Šiaip jautriai išgy
vena vienas kito dalią. Breta- 
nijoj (Prancūzijoje) buvo dvy 
nukai ir abu žvejai. Visada 
kartu plaukė į jūrą. Kartą su 
sirgo vienas; ir brolis išplau
kė vienas. Vidurnaktį likęs 
pašoko iš lovos, nes jam pa
sirodė, kad brolis nuskendo. 
Rytą patyrė, kad neklydo. 
I uo tos dienos ir antras ne- 
b.-turėjo noro toliau gyventi.

O žinomas rašytojas Mare 
3 wain, dėdamasis, kad jis gi
mė dvynuku, rašo: „Vienas iš 
mūsų jaunystėje nuskendo. 
Lies buvome tokie panašūs, 
įog žmnosė nežinojo, ar mano 
brolis paskendo ar aš. Jums 
galiu pasakyti teisybę: sken
duolis buvau aš“. (D).

DAUGIAU ŽINIŲ APIE AN 
GLIJOS ATOMINĘ BOMBĄ

Anglai apie savo atominę 
bombą buvo pranešę tiktai 
tiek, kad ji buvo išsprogdinta 
Australijos salose ir kad tas 
sprogdinimas gerai pasisekė. 
Daugiau nebuvo patiekta jo
kių žinių apie tą išgarsintą 
sprogdinimą.

Tiktai dabar jau plačiau pra 
nešama. Esą anglų atominė 
bomba buvusi išsprogdinta lai 
ve, tarp dviejų salų. Dabar 
pasakoma, kad laivas visai su
tirpęs. Salų gi plotas buvęs 
nusiaubtas ir nudegintas taip, 
kad nebelikę jokių augmenų.

Iš to daroma išvada, kad 
anglų atominė bomba yra ne
paprastai stipri.

Ta pačia proga pranešama, 
kad anglai ruošiasi sprogdinti 
antrą A. bombą.

— Irena Eidrigevičiūtė - 
- Sprindienė, buv. Kauno Ope
ros Baleto solistė, sėkmingai 
vadovauja „Dainavos“ ansamb 
lio tautinių šokių grupei, kuri 
rugsėjo 6 d. pasirodys Lietu
vių Auditorijoje, Amerikos lie
tuvių sporto žaidynių proga 
rengiamame koncerte.

6. Danija: Ąldona Bričkus,

Žymusis mūsų sportininkas 
Vladas Bakūnas, 

dabar gyvenąs Sault. St. Ma 
rie, Ont. Skaitykite jo straips

nį šio puslapio atkarpoje.
{X.

LIETUVOS OKUPANTAI 
NEPASITIKI IR 

PATAIKŪNAIS.
Jaunas vokietiukas pasako

ja. 1946 metais, bado verčia
mas, iškeliavau Lietuvon. Be- 
elgetaudamas pasiekiau Lata
kų kaimą prie Viduklės, kur 
pas ūkininką Martyną^ Kviet- 
kų radau prieglaudą. Kviet- 
kus buvo blogo būdo žmogus 
ir didelis bolševikų pataikū
nas. Mane priėmė tik asmeniš 
ku išskaičiavimu: dirbau kaip 
jautis nuo tamsos iki tamsos, 
valgydamas ištisus mėnesius 
bulvienę. Atlyginimo nega
vau jokio. Kartą paprašiau 
poros rublių smulkiom išlai
dom. Vieton rublių gavau 
kumštį į kuprą. Žmonių pa
ragintas, K. palikau ir išsikė
liau kitur. Vėliau girdėjau, 
kad bolševikai Kvietkų su šei 
mą ištrėmė: nepadėjo nei pa
dų laikymas bolševikams.

SOVIETINĖ TAUTŽUDYBĖ 
SKAIČIAIS

Čekoslovakijos, Estijos, Lat 
vijos, Lenkijos, Lietuvos, Ru
munijos ir Vengrijos vardu ge 
nocido (tautžudybės) reikalu 
įteiktas JTO memorandumas 
skelbia tokius šių kraštų žmo
nių nuostolius:

Estijos: 1940—1941 m. bu
vo deportuota apie 60.000 žmo 
nių, apie 2.000 buvo krašte iš
žudyta. Tarp jų 9.229 jaunuo 
liai iki 20 metų amžiaus. 1949 
m. buvo deportuota daugiau ne 
gu dvigubai.

Latvijos: 1940—1941 m. bu 
vo deportuota ir vietoje išžu
dyta 37.500 gyventojų. Nuo 
1944 m. vėl ištremta daugiau 
negu 100.000 asmenų.

Lietuvos: 1940—1941 m. bu 
vo ištremta ir vietoj išžudyta 
34.260 gyventojų. Nuo 1944 
m. išnaikinta apie 15 proc. visų 
krašto gyventojų, kas sudaro 
apie 500.000 asmenų.

Čekoslovakijos: pradėti trė
mimai 1945 m. ir išvežta apie 
200.000 gyventojų. .Daug su
gabenta į krašte įrengtas dar 
bo stovyklas. Iš viso priskai- 
toma išnaikintų ir ištremtų iki 
600.000 asmenų.

Vengrijos: 1945 m. okupa
vus kraštą buvo išvežta kaip 
karo belaisvių apie 600.000 as 
menų. Jų tarpe daug moterų 
ir vaikų. Vėliau apie 300.000

PASAULIO LIETUVIŲ AR
CHYVO ĮGALIOTINIAI IR 

JŲ ADRESAI
1. Australija: Istorinės Me

džiagos Rinkimo Komisija, J. 
Tininis, 25 Dillon St., Pad
dington — Sydney, N. S. Ą., 
Australia.

2. Australija: Ignas Lapšys, 
Kufstein, Tirol, DP Lager, 
Austrija.

3. Belgija: Rev. Jonas Dė
dinas, 97, rue de la Brabancon 
jie, Louvain, Belgique.

4. Brazilija: Jonas Masys, 
. P. 4118, Sao Paulo, Brasil,
A.
5. Didžioji Britanija: K. Ba 

126, Barton Lane, Ec-
Manchester, Great Bri-

Gaaseholmvej 100 st. th., Ko-
benhavn-Harlev, Denbark.

7. Italija: Dott. J. Gailius, 
Via Barnaba Oriani 87A, Roma. 
Italia.

8. Šveicarija: Anton Paulai 
tis, Postfach 2910, Zurich 23, 
Switzerland.

9. Urugvajus: K. Čibiras, 
Juan Maria Perez 2820, Mon
tevideo, R. O. del Uruguay, S. 
A.

10. Vokietija: Adolfas Venc 
lauskas, Litauisches Zentral- 
komitee, Flagelstr. 6, Hanno
ver, Germany, British Zone.

Kitų kraštų PLA įgaliotiniai 
bus paskelbti spaudoje, kai tik 
bus susitarta su tų kraštų val
dybomis dėl kandidatų.

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse įgaliotinio pareigas ima 
si PLA vadovybė, 2601 W. 
Marquette Rd., Chicago 29, 
Ill., U. S. A.

Visų kraštų lietuvių bend- 
roumenės prašomos PLA įga
liotiniams istorinės medžiagos 
rinkimo darbe nuoširdžios pa
galbos.

Vincentas Liulevičius, 
PLA Direktorius.

IRO BYLOSE LIKĘ TREM
TINIŲ DOKUMENTAI

galės būti ateityje, reikalui 
esant, išduodami interesan
tams. Buvusios IRO bylos, iš
ėmus iš jų visus asmens doku
mentus, yra deponuotos Tarp
tautinėje Pajieškojimįi Tarny
boje (Internationale!' Such- 
dienst in Arolsen, Kreis Wal
deck). Nuo liepos 1 d. šita įs
taiga gali duoti reikalingų ži
nių apie tremtinio šeimą, jo 
profesiją, Vokietijoje išgyventą 
laiką ir event, apie jo emigra
ciją.

Patys tremtinių dokumentai 
laikomi ir tvarkomi UN Augš- 
tojo Komisaro įstaigoje. Vėliau 
bus nurodytas būdas tiems do
kumentams gauti. Išimtinais 
atsitikimais, esant svarbiam rei 
kalui, dokumentus galima gau
ti ir dabar iš įstaigos tokiu ant 
rašų:
Amt dės Hohen Kommissars 
der Vereinigten Nationen fur 

Fluchtlinge
(22c) Bad Godesberg, Kolner 

Str. 89-91.

buvo grąžinta. Nuo liepos iki 
1951 m. rugpjūčio ištremta 
apie apie 150.000 gyventojų.

Rumunijos: Nuo 1940 m., t. 
y. pirmosios okupacijos, ištrem 
ta ir išnaikinta apie 20 proc. vi 
sų gyventojų, kas sudaro apie 
3 mil. žmonių.

Dėl sporto principų
VL. BAKŪNAS.

Su bendruoju auklėjimu neatskiriamai yra susijęs ir fi
zinis auklėjimas, kuris didžiuliame auklėjimo komplekse vai
dina vieną pirmųjų vaidmenų, kaip tat šiandien yra supran
tama visame Vakarų Kultūros pasaulyje. Tačiau ne visi 
mūsų švietimo vadovai, auklėtojai bei fizinio lavinimo dar
buotojai supranta fizinio auklėjimo vertę ir jo tikslą. Daž
nai ir lietuvių pedagogų tarpe pasitaiko skirtingų tuo klau
simu nuomonių. Vieni šitam auklėjimui yrą linkę teikti siau
rą kamputį bendruomeniniame gyvenime, kiti gi, — fizinį 
auklėjimą perdėtai iškelia į pirmąsias vietas.

Norėdami suprasti, kur yra tiesa, turime visų pirma iš
siaiškinti pačią fizinio auklėjimo esmę, jo tikslus ir prie
mones, kaip tat šiandien yra suprantama visuose Vakarų 
kultūros kraštuose.

^Žmogus, būdamas materialinės ir dvasinės sąrangos 
kūrinys, yra nedalomas vienetas, kurio kiekviena materinė 
dalelė ar jų visuma veikia dvasinę pusę arba atvirkščiai: kū
niškai ligoto žmogaus dvasinė būklė kitokia, kaip sveikojo, 
o nesveikos dvasios žmogus savo kūniška laikysena žymiai 
skiriasi nuo normalios sielos asmens laikysenos. Kūno funk
cijų veiksmas turi įtakos sielai, kuri atsispindi kūniškoje bū
senoje.

Taęiąu iš šito teisingo teigimo negalime teigti, jog la
vindami vien kūną, kartu laviname ir dvasią, arba atvirkščiai. 
Tad nesąmonė teigti, jog „sveikame kūne —■ sveika siela“, 
nes kaip sveikame kūne gali būti nesveikos dvasios, lygiai 
dvasios galiūnų kūnas kartais būna paliegęs. Tijk abipusis ir 
nuoseklus, paremtas pedagoginio mokslo dėsniais, abiejų 
žmogaus dalių lavinimas gali duoti vispusiškai tobulą žmo- 
gų. Lavindami vien dvasią, pakenkiame medžiaginei indivi- 
vido pusei, o lavindami vien tik kūną slopiname geruosius 
dvasios polėkius. Tad turime siekti, jog sveikame kūne būtų 
sveika ir siela.

Aiškiau tariant, per kūno lavinimą galime siekti ir dva
sinių galių tobulinimo. Iš to, kas pasakyta, paaiškėja fizi
nio auklėjimo aptarimas, kuris suglaustai taip skambėtų: 
„Fizinis auklėjimas yra žmogaus tobulinimas per kūną“. 
Tai yra tam tikras auklėjimo aspektas, bet ne koks atskir
tas, techniškas mokykloje dėstomas dalykas, kurio tikslas iš
ryškėja iš bendrojo auklėjimo tikslo. Kaip bendrasis auklė
jimas mokyjkloje neturi tikslo ruošti mokinį profesijai, taip 
lygiai ir fizinis auklėjimas nuo tokio taikinamojo tikslo at
siriboja.

Yra žinoma jog, jaunimas, prigimties jausmų traukia
mas laisvalaikiu ar fizinio lavinimo pratybų metu gaivališkai 
veržiasi rungtyniauti, pasižymėti drąsa bei sumanumu, svei
kai varžytis, kilniau pasirodyti, išsiskirti iš kitų tarpo. Jei
gu šį jaunuolių veržlumą mokytojas sugeba paversti auklėji

mo akstinu, panaudodamas visus galimumus, tada fizinis auk
lėjimas jau tampa grynai auklėjamuoju veiksniu. Todėl fi
zinio auklėjimo tikslas yra: Išauklėti sveiką, tvirtą, ištver
mingą, drąsią, valingą, tautiškai sąmoningą, teigiamo cha
rakterio asmenybę.

Norint rikliai suprasti fizinio lavinimo esmę ir jo ribas, 
reikia išsiaiškinti skirtumą tarp fizinio lavinimo ir darbo iš vie 
nos pusės, ir fizinio lavinimo ir rekreacijos iš kitos pusės.

Fizinis lavinimas nėra pats sau tikslas. Jis yra tik prie
monė žmogui auklėti; taigi jis yra nukreiptas į vidų. Darbas 
gi, kaipo toks, siekia konkretaus apčiuopiamo išorinio rezul
tato ; jis nukreiptas ne į žmogų, bet į išorę. Rekreacija (po
ilsis, išsiblaškymas, atsigaivinimas) nėra nei fizinis lavinimas, 
nei darbas, nes ji yra pats sau tikslas. Čia sąmoningai nesie
kiama nei lavinančiai veikti žmogų, nei specialiai siekti išori
nio, apčiuopiamo rezultato. Tačiau, nežiūrint šitų daugiau 
vidinio pobūdžio skirtumų, tam tikros fizinio darbo ir rekrea
cijos formos, jei jos atitinka fizinio lavinimo reikalavimus, 
gali būti panaudojamos kaip fizinio lavinimo priemonė.

Fizinis auklėjimas nesiskverbia į kitas auklėjimo sritis, 
nesusikerta ir neprieštarauja bendriesiems auklėjijno princi
pams, bet atvirkščiai, — tik juos papildo, pagilina ir visur 
jiems talkininkauja. Todėl fizinis auklėjimas buvo ir liks ne
pakeičiama auklėjimo priemonė pilnutiniame auklėjime.
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„Pabudimo" autorius apie „Pabudima"
PASIKALBĖJIMAS SU ANTANU ŠKĖMA APIE N|AU 

JĄJĄ MONTREALIO TEATRO PREMJERĄ.

KU LT ŪRWB#KRQVIKA
LIETUVIŲ DAINA IR SUKIS AUSTRALIJOJE.

Montrealio Lietuviu Teat
ras, kaip jau žinoma, ruošiasi 
naujai premjerai. Bus stato
ma pirmąją premiją Dramos 
konkurse Amerikoje laimėju
si rašytojo Antano Škėmos 
drama „Pabudimas“, kuriai 
režisuoti pakviestas pats au
torius.

Kam nėra žinoma, pasaky
tina, kad Antanas Škėma yra 
ne tiktai rašytojas, Dramos ak 
torius, vaidinęs žymiausiame 
Vilniaus Valstybiniame Dra
mos teatre, bet ir režisorius, 
statęs veikalus tame pat Vil
niaus Valstybiniame Dramos 
teatre. Taigi, Antano Škėmos 
asmenyje turime trilypio ta
lento asmenybę — rašytoją, 
aktorių ir režisorių.

Todėl, kai Montrealy stato
mas naujasis jo veikalas, kurį 
jis pats režisuoja, pravartu 
buvo išgirsti jo nuomonę ir 
apie veikalą ir apie pastatymą. 
Autorius ir režisorius mielai 
atsakė j jam patiektus klausi
mus. Štai tie klausimai ir at
sakymai :
1. Kas paskatino parašyti „Pa 

budimą“, ir kokios veikale 
sprendžiamos problemos?
— Du motyvai: mūsų koš

mariška epocha, pasireiškianti 
per galutinį žmogaus nuverti
nimą, ir šios epochos būdin- 
giausioji apreiška — rusiška
sis komunizmas, siaučiąs Lie
tuvoje. Šitaip motyvus bede
rinant, veikalas atitruko nuo 
realistinės ir buitines traktuo 
tės. Daugelyje scenų atskaro 
ba graikiškasis likimiškumas 
ii dabartinis pasimetusio ir 
persekiojamo žmogaus didelis 
noras išsilaiky ti. Net į 
pragarą pakliuvus. Pagrindi
nis veikalo principas: mylėk 

artimą, kaip pats save, kuris 
išryškėja nelaimės atveju. Ši
tuo principu besivadovauda
mi, tūli veikalo herojai galuti 
noje akystatoje su mirtimi, 
nors ir būdami skirtingų pa
saulėžiūrų, pajėgia susikalbę 
ti ir padeda vienas antram. 
Veikale paliečiami griežtųjų 
pasaulėžiūrų ir dažno konver- 
titizmo klausimai. Sugriežtm 
tas pasaulėžiūras sunaikina 
tas pats blogis, prieš kurį to
kios pasaulėžiūros kovoja. O 
dažnas ir ūmus atsivertimas 
priveda prie bejėgiškumo ir 
negebėjimo apsispręsti. Įves 
tas ir „banalus“ momentas: 
vyro ir moters meilė, kuri sa
vo augščiausioje Įtampoje, pa
vojaus metu, pavirsta dvasiniu 
žmogiškumo įrodymu. „Pabu 
dimas” parašytas — prisime
nant milionus nežinomųjų ko
votojų, kurie žuvo už tikrąjį 
žmogų, nesitikėdami atlygini 
mo. Ir užakcentuojami lietu
viškieji kovotojai.
2. Kaip „Pabudimas“ buvo ra 

somas?
— Pradėjau jį rašyti vos 

atvykęs į U. S. A. (1949 m.). 
Veikalas išgyveno keletą re
dakcijų ir buvo pavadintas 
„Paskutinis Tardymas“. Apie 
porą metų išgulėjo stalčiuje. 
Po pertraukos, smarkiai pa
keistas ir perredeguotas, ga
lutinai įsiteisino kaip „Pabu
dimas“. Tačiau, berepetuo- 
jant, kai kuriose scenose ten
ka iškopiūruoti nereikšmingas 
smulkmenas, kurios atrodė 
įeikalingos berašant.
3. Koks režisoriaus teatrinis 

požiūris „Pabudimą“ besta 
tant?
— Kaip minėjau, veikalas 

nėra nei buitinis, nei realisti
nis. Todėl nebepakanka, labai 
populiarios mūsuose, stanis- 
iavskinės sistemos.

Atrodo, kad lietuviškajam 
teatrui pageidautinas skirtin
gų teatrinių mokyklų (ir vei
kalų) bendradarbiavimas. Ši
taip „bekonkunuojant“, mūsų 
Teatras bus gyvas, įdomus ir 
nesustingęs nuspręstoje ruti
noje.

Šitokios mintys apniko ma
ne „Pabudimui“ besiruošiant. 
Pasirinkau eksperimentinį ke
lią, jieškodamas tinkamos trak 
tuotės. Apsistojau ties vadi
namu neo-iealizmu, kur į es
tetini išgyvenimą įjungiami 
pasąmonės, košmaro ir taria
mojo „nelogiškumo“ elemen-

Pirmasis -..o darbo pionie
rius bu'vo P. Norkūnas, ku
ris pradėjo orga.i uoti chorą 
dar kelionės Austru on metu. 
Nemetė pradėto dar, ir apsi 
gyvenęs Melbourne. Praėjus 
i;iek laiko ir atsiradus daugiau 
dainos entuziastų, įsikūrė vy- 
rų oktetas, vadovaujamas J. 
Petrašiūno. Tai ir buvo dabar 
tinio „Aido“ choro užuomaz
ga. Padidėjus daininikų skai 
čiui, choro vadovavimą per
ėmė A. Čelna, kuris šią sun
kią naštą neša ir ligi šios die
nos.

tai. Jieškojau iškiliausiojo 
reljefo aktorių stovyje, san
tykiuose, mizanscenoje. Va
dinamosios „potekstės“ daž
nai išplaukia ne iš logiškosios 
raidos (pagal žinomus ir nor 
malius psichologijos dėsnius), 
o iš pasąmoninės reakcijos i 
įvykį, konfliktą ar mintį. V ci- 
kalas statomas „ant kotur
nų“, tačiau vengiama r. ,:k p 
ti į patetiką, arba pseudo-j;. . ; 
mingumą. Gyvuliškasis riks
mas, minties kova, poetizuo
tas monologas, ironija, asme
nų ir daiktų vizijos lygiai ko
tiruojamos žmogiškosios melo 
dijos variacijose. Šitokią trale 
tuotę diktuoja „Pabudimo“ 
ideologinės ir psichologinės 
kolizijos ir veikalo stilius. Šis 
eksperimentas reikalauja mil
žiniškų aktorių pastangų. Šio 
eksperimento rezultatus te- 
įvertins kultūringojo žiūrovo 
teismas.
4. Kaip režisorius vertina sa

vo bendradarbiavimą su Ka 
nados Lietuvių Dramos Te 
atru?
— Pirmiausiai, turiu pa

reikšti, kad šitam teatrui jau
čiu grynai egoistinių senti
mentų. Juk, manoji „Živilė“ 
(J. Blekaičio pastatymas) pir 
mą kartą išvydo rampos švie
sas Montrealyje. Bet ir ego
istinį aspektą atmetus, telie
ka tiktai džiaugtis. Aktoriai 
yra drausmingi ir nuoširdžiai 
priimlūs jieškojimams. Neser
ga perdėtu ambicingumu. Ge 
rai organizuojami techniškieji 
reikalai. Beviltiška kalbėti 
apie paskutiniųjų energijos 
likučių panaudojimą teatri
niam darbui iš „šapų“ ir įstai 
gų sugrįžus. Šitoks aktoriaus 
keiias yra sankcionuotas, ir 
todėl lietuviškoji visoumenė 
tegali išvystyti vieną pastaty
mą per sezoną. kor.

Pradžia buvo sunki: stigo 
gaidų, repeticijoms patalpų, 
net ir patyrimo, bet nestigo 
paties svarbiausio dalyko — 
noro dirbti. Palengva viskas 
gerėjo, šiandien choras apju.i 
gia apie 4 0 asmenų ir per 3- 
jų metų laikotarpį turėjo 25 
viešus pasirodymus — kon
certus. Pačiame Melbourne 
bei jo apylinkėse chorą pami
lo ne tik savieji, bet ir austra
lų visuomenė, įvairios organ.- 
zacijos dažnai šaukiasi choro 
pagalbos savo p. rengimams 
paįvairinti. Džiugu, kad nei 
sunku : darbas, nei nuovargis 
neatbaido tų, kurie savo šir
dyje nešiojo šventą meilės ki
birkštį dainai.

Greta su dainos mėgėjais, 
žengia ir antras entuziastų 
sambūris. Tai tautinių šokių 
grupė. Šios grupės steigėja 
ir pirmoji vadovė buvo p. 
Saudargienė. Vėliau grupės 
\ adovavimą perėmė J. Petra- 
šiūnas. Per savo egzistenci- 
r.s laikotarpį šį grupė, neskai 
tai.t daugkartinių pasirodymų 
savu tautiečiams, keliolika 
kartų reprezentavo lietuvius 
įvairiose australų šventėse, 
šiuo metu pradeda reikštis ir 
antroji tautinių šokių grupė, 
kurią sudaro priaugančioji kar 
ta.

LIETUVIAI DAILININ
KAI AUSTRALIJOJE.

Melbourne gyvena šie me
nininkai: A. Vaičaitis, T. Zi
karas, V. Simanavičius, J. Fi- 
rinauskas ir Firinauskienė. 
Dail. A. Vaičaitis su dideliu 
pasisekimu dalyvavo dailinin
kų parodoje Amerikoje ir ak
tyviai reiškiasi kūryboje. Sa 
vo darbais prisideda ir prie 
bendroumeninio gyvenimo pa
įvairinimo. Skulptorius T. Zi
karas neseniai surengė savo 
darbų parodą Melbourne ir 
visą laisvalaikį pašvenčia kū 
rybai. Dail. V. Simankevi- 
čius iliustruoja architekto V. 
Žemkalnio stambų veikalą 
apie Vilnių, ruošia iliustraci
jas LKF laidiniui. Šiuo metu 
vis dailininkai rengiasi daly
vauti Sydnėjuje rengiamoje 
Lietuvių Dailininkų Parodoje.
FILMAI Iš ŠVENTRAŠČIO

Hoilywoodas yra paganai-; 
nęs 13 filmų iš šventojo raš
to : Sūnus palaidūnas, Dešimt 
Dievo įsakymu, Piloto žmona, 
Juozapas ir jo broliai, Babelo 
vergai, Marija Magdalietė, Iš

ganytojo drabužis, Dimitri-

OPEROS SOLISTĖ
ELZBIETA KARDELIENĖ

dalyvaus pirmojoje Kanados Lietuvių 
Dienoje, kurią rugsėjo 5—7 dienomis or
ganizuoja Hamiltono lietuviai Hamiltono 

mieste.

jaus istorija ir Egiptietis. Šie 
filmai žada netrukus pasiro
dyti kino teatruose.
MILAŠIAUS DRAMA ŠVEI 

CARŲ SCENOJE
Rugpjūčio 15 d. Lozanos 

„Pilies teatre“ buvo pastaty
ta Milašiaus drama „Miguel 
de Manara“.

TIRIA KRYŽIUOČIU 
ARCHYVĄ

Rusams besiartinant .prie 
Karaliaučiaus, iš jo buvo iš
gabenti archyvai, kurie sukrau 
ti Goettingene. Dabar ten il
gesnį laiką istorikas Z. Ivins
kis tyrė kryžiuočių archyvus 
ir juose rado daug Lietuvai 
svarbios istorinės medžiagos.

DAILININKAS JONAS
ALEKSANDRAVIČIUS 

amerikiečių dailės parodoje 
Washingtone už portretą lai 
mėjo antrąją premiją.
„GĘSTANČIOS ŽVAKĖS“
Tokiu vardu Vatikano ben 

dradarbis ir Popiežiaus sekre 
torius Antonio Bacci parašė ir 

išleido romaną — „Gęstančios 
žvakės“, kuris vaizduoja Va
tikano gyvenimą. Romanas 
dvasinės valdžios aprobuotas, 
greičiausia skaitytas pačio Po 
piežiaus. Romoje šio romano 
pas'rodymas sudarė sensaciją 
ir todėl jis turi didelį pasise
kimą.

DRAMATINIS 
BARITONAS

Londone gyvenąs B. Povilą 
vičius konkursiniame koncer
te, įvykusiame Albert Hali, 
laimėjo antrą vietą.

B. Povilavičius atvykęs į 
Londoną 1949 metais, pradė
jo mokytis dainuoti ir dabar 
jau gerokia pažengęs pirmyn. 
Nors jau penktus metus jis 
mokosi dainuoti, bet prisipa
žįsta, kad dar daug reikia pa
simokyti, kad galėtų rimtai 
koncertuoti.

VĖL IŠVYKO I JŪRĄ.
„Vilkus miškas vilioja“, o 

jūrininkus — jūros stichija... 
N. Baltrukonis jau vėl plau
ko jūromis. Pirmuoju laišku 
jis sveikina visus montreaiie- 
čitis iš Jameikos...

AhWihc išdavikas
(Pulkininko Oreste Pinto prisiminimai).

III.
II DALIS.

Aš pradėjau galvoti apie žmoniškos prigimties ir žmo
gaus būdo vienodumą — pasikartojantį nemažą panašumą vi
same pasaulyje ir tai man leido išdrįsti spėlioti, kad tarpe 
vokiečių saugumo tarnybos skirtingų šakų — Geštapo, Ab
wehr ir Sicherheitsdienst galėjo vykti tarpusavio lenktynia
vimas ir konkurencija. Jeigu, kaip aš spėjau, King Kong bu
vo Abwehro apmokamas išdavikas (kadangi abi anksčiau mi
nėtos jo garsios draugės — merginos buvo irgi Abwehro už
verbuotos), tai geštapo ir Sicherneitsdienst (S. D.) galėjo pa 
praščiausiai to nežinoti ir galvodami apie jį tiktai kaipo vie
ną iš baisiausiųjų rezistencijos vadų, jie galėjo jį peršauti ir 
tiktai po to sužinoti, kad jis yra buvęs vertingas jų sąjunginiu 
kas. Jeigu šis mano spėliojimas buvo tiesa, tai kokia puiki 
priedanga ir stačiai palaima buvo kulkos žaizda šiam nudun
dančiam patriotą ir didvyrį išdavikui! Juk tai galėjo būti pui
kiausias atsakymas kiekvienam, kas būtų įtaręs jį esant iš
daviku. Aš nusprendžiau, kad pagal susidariusias aplinky
bes netiesiogis įrodymas prieš King Kong buvo pakankamai 
stiprus įgalinti mane jį apklausinėti — ištardyti asmeniškai.

Aš parašiau raštelį į olandų slaptosios tarnybos vyriau
siąją būstinę Wittouck pilyje, kur King Kong turėjo būti 
pranešęs apie mano pasielgimą, kada prieš keletą dienų aš 
jam buvau nuplėšęs nuo rankovės jo nešiojamus garbės ženk
lus. (Nėra reikalo minėti, tačiau jis neįvykdė savo grasini
mo ir niekur nesiskundė). Raštelyje aš paminėjau, kad prie 
progos man reikia pasikalbėti su juo, nors buvau pakanka
mai atsargus, kad neatidengiau savo tikrojo tikslo. Savaime 
suprantama, kad toks garsus rezistencijos vadas kaip King 
Kong, turėjo daug draugų augštose vietose ir aš nedrįsau 
rašyti apie savo tikrąjį tikslą, nes būtų pakakę mažos perspė
jančios kurio nors draugo pastabos ar kelių žodžių, kurie iš 
anksto sugadintų visą reikalą. Taigi, aš paprasčiausiai para
šiau, kad jis prisistatytų man sekančią dieną vienuolikta va
landą ryto Palace viešbutyje.

Sekantį rytą punktualiai aš buvau pasirengęs pasimaty
mui. Išmušė vienuolikta valanda, tačiau King Kongo nebuvo 
nei ženklo. Aš dėl to nesijaudinau. Jis tik labai sunikai ga
lėjo išvengti mano suplanuoto pasimatymo, kadangi aš apie 
tai buvau iš anksto įspėjęs, tačiau jis galėjo parodvti savo 
įgimtą akiplėšiškumą pavėluodamas. Aš mintinai dar kartą 
pakartojau klausimus, kuriuos turėjau klausti, o dešine ran

ka dažnai paliesdavau rankeną savo Walthur automatinio pis
toleto, kuris parengtas kabojo makštyje. King Kong galėjo 
dar nesuprasti, kad tai turėjo būti jam gyvybės ar mirties 
sprendžiamasis Ikiminis susitikimas, tačiau aš tą žinojau.

Laikas lėtai slinko, o King Kong dar vis nepasirodė. Aš 
tikėjausi jį pavėluosiant dešimtį ar penkiolika minučių, netgi 
pusę valandos, jeigu jis norėjo bent dalinai atsikeršyti už pa
žeminimą, kuurį jis kentėjo Antverpeno saugumo stovykloje, 
račiau kai jau buvo po 12 valandos ir jis dar nebuvo atvykęs, 
tai aš pradėjau abejoti, ar aš nebūsiu klaidingai įvertinęs jo 
akiplėšiškumą. Ar jis buvo toks pasitikįs savo geru vardu ir 
pažintimis su politiškai pajėgiomis asmenybėmis, kad apgal
votai ir sąmoningai ignoruotų mano pageidavimą, kuris buvo 
lygus įsakymui. Kai aš buvau išlaukęs apie dvi valandas, ta
da gavau atsakymą. Du jauni ir šaunūs olandų karininkai 
įžengė į mano hotelio prieškambarį. Jie gražiai atžygiavo iki 
mano stalo ir sutartinai pasisveikino.

— Ar, tamsta, laukiate Lindemans, pone? — paklausė 
vienas.

— Taip, aš jo laukiu jau beveik dvi valandos, — atsa
kiau.

— Mes labai atsiprašome, pone, kad buvote priverstas 
laukti. Lindemans negali atvykti pasimatyti. Jis turėjo vyk
dyti kitus įsakymus.

— Kitus įsakymus! Kieno įsakymus? — klausiau ir vis- 
labjau pykau, tačiau nenorėjau parodyti tai šiems jauniems 
žibantiems vyrams,

Karininkai dar labjau išsitempė ir vienas iš jų, didelės 
pagarbos tonu pasakė:

— Lindemans išvyko šį rytą su ypatingai svarbiu užda
viniu.

Šis pasakymas man lyg kad užgniaužė gerklę, taip, kad 
aš sunkiai galėjau kalbėti. Aš buvau įsitikinęs, kad po turė
jusio įvykti su Lindemans (King Kongu) susitikimo, jo išda
vikiškieji veiksmai ir veikla turėjo būti apkarpyta ir sumažin
ta, netgi jei aš iš karto neįrodyčiau jo kaltės. Dabar gi jis ne 
tiktai suardė mano plnaus, bet dar spėjamai vėl vedė narsius 
vyrus į spąstus.

— Su vidaus pajėgomis? — paklausiau.
Abu štabo karininkai atrodė lyg sumišę ar nežiną ką at

sakyti, tačiau iš jų veidų sprendžiant, atrodė, kad tai neeilinė 
karinė paslaptis. Pagaliau man pasakė:

— Ne, pone. Ne su vidaus pajėgomis. Lindemans yra 
priskirtas prie kanadiečių, specialiai saugumą tarybai ir užda
viniams, tačiau apie tai mums nėra leista kalbėti.

Kiek vėliau aš sužinojau, kaip buvo atsitikę. Kanadie
čiai pareikalavo vieno tikrai patikimo žmogaus, kuris slaptai 

galėtų pereiti į Eindhoven, vietovę, kuri dar buvo vokiečių 
rankose, ir susirišti su to rajono pogrindžio sąjūdžio vadu. 
Pranešėjas turėjo painformuoti rezistencijos vadą, kad dide
lis sąjungininkų parašiutininkų iškėlimas numatomas sekantį 
sekmadienį, rugsėjo mėn. 17 dieną, ir, aišku, rezistencijos va
das turėjo paruošti ir sukoncentruoti savo žmones padėti pa
rašiutininkams ir išnaudoti iš anksto numatytą vokiečių su
mušimą. Kada kanadiečiai šiuo reikalu kreipėsi į olandų vy
riausiąją būstinę, ten iš karto buvo pagalvota apie Lindemans, 
kaipo vieną iš nedaugelio vyru, kuris galėtų šį uždavinį įvyk
dyti. Aš, labai gaila, nežinojau, kad parašiutininkų iškėlimo 
veiksmai, tuojau turėjo įvykti ir viskas, ką aš tuo laiku galė
jau, buvo tiktai viltis, kad tas ypatingas uždavinys, kuriu bu
vo įmaišytas Lindemans, neatneš labai daug nuostolių.

Kas atsitiko praslinkus trims dienoms, yra gerai žinoma. 
1944 metų rugsėjo 17 d., auštant, įvyko didžiausi karo isto
rijoje parašiutininkų panaudojimo, iškėlimo priešo užnugary
je, veiksmai. Apie 10 tūkstančių vyrų Britų, I-mosios Airborn 
Division buvo išmesti prie Arnhern ir apie 20.000 amerikonų 
parašiutininkų ir apie 3.000 lenkų buvo išmesti iš lėktuvų prie 
Grajve ir Nijmegen.

Išmestųjų parašiutininkų uždavinys buvo užtikrinti ir iš
laikyti prietilčius prie Maas kanalo, Waal upės ir žemutinio 
Reino, tuo laiku, kada sąjungininkų „šarvuoti smaigaliai“ 
veržtųsi svarbesniu pagrindiniu keliu, kad susijungtų su šiais 
priekiniais saugos daliniais ir paskui kartu masėje nugalėtų 
vandens kliūtis. Tai buvo drąsus planas ir viskas priklausė 
nuo veiksmų staigumo ir netikėtumo, kas buvo pasiekta išme
tant parašiutininkų dalinius priešo fronto linijos užnugaryje. 
Jeigu su vokiečiais užnugario zonoje būtų pilnai pasiekta ne
tikėtumo, tai buvo skaičiuojama, kad keletas dienų turėtų pra
eiti ligi jie persigrupuotų parašiutininkų dalinių sudarytų 
prietilčių puolimui. Tuo laiku pagrindinės sąjungininkų pa
jėgos energingai vykdytų savo uždavinį ir, jei parašiutininkai, 
aprūpinami šaudmenimis ir maistu numetamais jiems iš lėk
tuvų, galėtų išsilaikyti, tai viso to rezultate būtų pasiekta pui 
kiausia pergalė.

Viskas, kaip buvo numatyta, atrodė vyksta planingai. 
Rugsėjo 16 d. ryte įvykdyta sąjungininkų oro žvalgyba neat
rado nenormalios vokiečių dalinių veiklos Arnhem rajone. 
Tačiau tą pat dieną pritemus atidundėjo vokiečių tankų dali
niai, kurie kiek galėdami tyliausiai užėmė poziciją už gyva
tvorių ir grioviuose aplinkui svarbiausią parašiutininkų nume
timo rajoną. Kitą rytą švintant iš pilko dangaus išmestieji 
parašiutininkų daliniai nei kiek nenustebino priešo. Jau nuo 
pat pradžios buvo matoma, kad viskas vyksta ne taip, kaip tu
rėjo būti, tačiau tuo laiku visi galvojo, kad tai buvo vokie-
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Moksto^teduukos naujienos
S. PAULYJE STATOMI SUPER-HELIKOPTERIAI.

KIEK? KAS? KODĖL?
Kokiu nuošimčiu pakilo mašinos apdraudos mokestis?

Puiki ir naudinga mašina 
yra lėktuvas, bet šiek tiek ne
patogi, nes pakilimui ir nusi
leidimui reikalinga ilgo išsi- 
bėgėjimo tako, didelio aerodro 
mo. Todėl aviacijos inžinie
riai jau seniai laužo galvas 
padaryti tiki lėktuvą, kuris 
galėtų pakilti tiesiog augš- 
tyn ir nusileisti teisiog že
myn.

1936 metais, kada prancū
zas Braguet pakilo savo ma
lūnsparniu ir, iškilęs j padan
ges iki 2.400 m. augščio, lai
mingai nusileido mažoje aikš
telėje, atrodė, kad tas pagei
daujamas naujo tipo lėktuvas 
jau išrastis. Ir iš tikrųjų tas 
Bregueto malūnsparnis, arba 
helikopteris, pakilimo ir nusi
leidimo atžvilgiu buvo idea
lus lėktuvas, tik, visa nelaimė, 
jis buvo nepajėgus ir neran
gus. Jau 1937 m. vokietis 
prof. Heinrich Karl Johan 
Focke, savo konstrukcijos he
likopteriu sumušė Bregueto 
pastatytą augščio rekordą. 
Jo helikopteris buvo galinges 
nis ir greitesnis. Vokietijoje 
buvo sudaryta Focke - Wulf 
kompanija, kurios paskirtis bu 
vo gaminti ir tobulinti heli
kopterius. Netrukus Focke 
pastatė naują augščio rekor
dą, iškilo iki 7.300 metrų. Šio 
tipo jo helikopterio greitis bu 
vo (išvystytas iki 180—200 
kilometrų per valandą.

Dabar helikopterių statybo
je varžosi visos didžiosios 
valstybės. JAV ir kitur pa
garsėjo amerikiečio Howardo 
Hugso suprojektuoti helikop
teriai. Jie gali pakilti su 2 to 
nų krovinio. Bet šiuo metu 
visus nustebino pasklidusi ži- 
„ia, kad S. Jose dos Campos 
technologiniam Aeronauti
kos Institute statomas visai 
naujo tipo malūnsparnis, vadi 
namas super-helikopteris, ku
rio projektą paruošė ir staty
bą prižiūri garsusis vokiškųjų 
helikopterių 'konstruktorius 
prof. Focke. Braziliškasis he
likopteris ,arba Fockės heli
kopteris, bus aeroplano ir he
likopterio kombinacija: skrai
dys greit, pakels didelę naštą, 
o pakilti ir nusileisti galės 
statmenai.

Prof. Henrikas Fockė į Bra 
ziliją atvyko 1952 m. pradžio
je, iš Olandijos, kur buvo pa
bėgęs po karo, kada iš Hitle
rio nacionalizuotų Focke 
Wulf Įmonių, plačiai išplėstų 
jr tarnavusių karo reikalams,

jam nieko nebeliko. Dabar jo 
vadovaujamose dirbtuvėse esą 
inžinierių ir specialistų iš 16 
tautų. (Ž).
ATOMINĖS PATRANKOS 

SVIEDINYS.
Atominė bomba, kuri su

naikino Hirošimą, buvo didelė 
ir sunki, ją nunešė lėktuvas 
tvirtovė. Panašios ir kitos. 
Dėlto jos nepatogios naudoji 
mui, nes didieji lėktuvai grei
čiau pastebimi ir gali būti su
naikinti pakeliui j bombarda
vimo vietą. Atominės patran 
kos pastatymas yra didelis lai 
mėjimas. Be to, sakoma, kad 
ši patranka šaudoma labai taik 
kai ir gali šaudyti ne tik ato 
rainiais, bet ir paprastais svie
diniais. Jos vamzdis 28 mm, 
pats sviednys turi gilzės for
mą, aišku nestoresnis 28 mm 
ir sveria tik 400 kg. Patranka 
keikia automatiškai, visus ap 
skaičiavimus atlieka „mecha
niški smegenys“, kuriem va
dovauja ypatingas radaro apa 
ratas. Tai ir viskas, kas žino
ma. Visa kita yra paslaptis.

BAKTERIJOS PAVOJIN
GESNĖS IR UŽ VANDENI

LIO BOMBĄ
Amerikos atominės energi

jos specialistai sako, kad bak 
teriologinis karas, kuriam ši 
šalis esanti pasiruošusi, yra 
pavojingesnis ir už vandenilio 
bombą.

Prof. Gamow, George Wa 
shington universiteto narys, 
vienas žymiausių atominės 
energijos specialistų, spaudos 
atstovams pareiškė, kad van
denilio bomba, kuria dabar 
Sovietų Sąjunga giriasi, ne
santi pati didžiausia moderni
nio karo pabaisa.

„Bakterijos viename maža
me buteliukyje gali padaryti 
daugiau nuostoliu, negu van
denilio bomba“, — sako pro
fesorius.

Apsaugos Departamento 
atstovas, kuris nepritarė tai 
prof. Gamow nuomonei, pa
reiškė, kad Jungtinės Valsty
bės turinčios „puikią apsau
gą nuo bakteriologinio karo“.

Nėra žinių, kaip toli bakte
riologinio karo pasiruošimo 
srityje yra nuėjusi Sovietų Są 
junga, bet kiek tai liečia Ame 
riką, šiuo atveju ji pasiruošu
si ne tik gintis, bet ir smogti 
tam, kuris tą baisią priemonę 
pavartotų.

Trys įstaigos, Army Che
mical Corp, Public Health

Veda skin. *už. J. Bulota
JŲ DARBŲ VEIDRODIS— 

„GAIRELĖ”.
Ilgiausiai tremtyje gyvuo

jąs „Aušros“ sk. tuntas Diep 
holze ištvermingai leidžia sa
vo neperiodini, rotatorium 
spausdinamą, laikraštėlį „Gai 
lėlė“. Užjūrius jau pasiekė 
septintasis „Gairelės“ Nr. Jos 
turinys kaskart tobulėja, o 
skautai įgaudami daugiau pa
tyrimo vis gražiau ją iliustruo 
ja, bei švariau spausdina.
APLANKĖ AMERIKIEČIŲ 

JAMBOREE.
Liepos 17 — 24 dienomis 

Irvine Ranch, Californijoje bu 
vo didžiulė Boy Scouts of 
America jamboree. Šiame sąs 
skrydyje dalyvavo 50.000 ame 
rikiečių skautų bei svečių iš 
tolimųjų pasaulio kraštų. Ivlū 
su skautai atskiru vienetu šia 
me sąskrydyje nedalyvavo. Ta 
čiau liepos 1 8d. šią jamboree 
aplankė trys liet, skautų vado 
vai — LSB dvasios vadas 
sktn. kun. J. Vaišnys, S. J., 
Los Angeles vietininkas pas 
ktn. V. Pažiūra ir pasktn. Pr. 
Pakalniškis. Jie įteikė mūsų 
skautų vardu menišką sveiki
nimo adresą, kuris buvo įseg
tas Jamborees svečių knygon.
C "■ 1 jį

Service ir Civil Defense Ad
ministration, glaudžiai šiuo at 
veju bendradarbiauja.

Amerikos mokslininkai yra 
įsitikinę, kad Sovietai neturį 
bakterijų, kurios nebūtų žino
mos šios šalies specialistams.
ELEKTRINIAI UNGURIAI

Lachinės akvariume yra at
vežti iš tropikinių sričių elekt 
tiniai unguriai, kurie lotyniš
kai vadinami Electrophorus 
Electricus. Jie turi prietai
sus, kurie gamina stiprią eiekt 
ros srovę, kuri pajėgi nutrėk
ti žmogų mirtinai. Akvariumo 
direktorius O. Philips pade
monstravo, vartydamas ungu
rį apsimovęs gumines piršti
nes. Palietęs elektros laidais 
ungurio uodegą, jis uždegė 
elektros lempą, kurią uždega 
110 voltų elektros srovė.

Priveisus daugiau tokių un
gurių, galima būtų padaryti 
visą gyvą elektros jėgainę. ..

BOSTONO SKAUTIŠKOJE 
ŠEIMOJE.

„Baltijos“ vietininkija su vi 
su stropumu ruošiasi stovyk
lauti Kirbinėje. Visos stovyk 
lautojos yra painformuotos 
raštu apie išvykimo laiką.

Bostono „Senųjų Lapinų“ 
būrelis neteko savo vieno na
rio — skiltin. Romo Latvėno, 
kuris su tėvais išvyko vaka- 
ruosna. Lapinai savo miela
jam broliui Romui buvo suren 
gę kuklias išleistuves ir paku 
kėjo gerai įsikurti naujoje vie 
toje.

Liepos 31 d. sktn. prof. Ig. 
Končius savo artimųjų ir skau 
tų atrpe gražiai atšventė gim
tadienį ir vardadienį.

Bostono birutietės, kęstui ė- 
nai ir lapinai ALTS-gos Bos
tono skyriaus piknike gražiai 
pravedė laužo programą, ku
rioje dalyvavo ir p. O. Ivaškie 
nes tautinių šokių grupė.

Vyresn. sktn. dr. V. K. Če
pas ir vyresn. skiltn. V. Stro- 
lia šią vasarą dirba Bostono 
amerikiečių vasaros stovyklo
je — Loon Pond, prie Mid- 
dleboro, Mass.
CHICAGIETĖS SKAUTĖS 

STOVYKLAUJA.
Chicagietės skautės liepos 

mėn. Niagaros Jubiliejinėje 
Stovykloje puikiai atstovavu
sios savo „Aušros Vartų“ tun 

t, rugpjūčio 8 d. išvyko sto
vyklauti į Lakeside, Wiscon
sin. Jos kaip ir skautai, stovyk
lauja Pr. Basčio vasarvietėje.

NAUJAS
VADOVĖLIS

A. RINKŪNO

’’Kregždutė" I D.
Elementorius, skaitymai ir 

aplinkos pažinimas I—II sky
riui. Specialiai parašyta pritai 
kant lituanistinėms mokykloms 
Kanadoje ir Amerikoje. Kaina 
1.50 dol. (kanadiškais).

Užsakymus ir pinigus siųs
ti: Spaudos B-vė „Žiburiai“, 
941 Dundas Str., W., Toronto, 
Ont., Canada. 

pusės daro viską, ką gali, kad 
sumažinus nelaimių skąičių; da 
bar belieka vairuotojams dėti 
daugiau pastangų. Kada nelai 
mių mokestis sumažės, apdrau 
dos mokestis taip pat sumažės. 
Atsiminkit, kad nelaimė, kuri 
neįvyksta,nekainuoja nė cento.

Mokesčio padalinimas.
Vairuotojai yra paskirstyti 

į penkias grupes ir kiekviena 
grupė turi mokėti pagal savo 
grupės nelaimių skaičių, kas 
yra teisinga ir natūralu. Bran
giausias mokestis yra numaty
tas pirmai, nepilnamečių gru
pei nes proporcingai jie turi 
tris kartus daugiau nelaimių 
už gerus, atsarginius vairuoto
jus. Antrai grupei priklauso 
mašnios, naudojamos biznio 
reikalams. Mokestis kiek pi
gesnis, bet ir gana aukštas, nes 
šios mašinos daug daugiau nau 
dojamos, turi proporcingai dau 
giau nelaimių. Trečiai grupei 
priklauso vairuotojai tarp 21 
—25 metų. Mašinos dėl biz
nio nenaudojamos. Mokestis 
pigesnis. Ketvirtai grupei pri 
klauso vairuotojai per 25 me
tų. Kada šitie vairuotojai iš- 
važinėja trejus metus be ne
laimių iš savo kaltės, tai gali 
įstoti į penktą grupę, kurios mo 
kestis yra pats pigiausias.

Be vairuotojų suskirstymo į 
grupes, mokestis kartu yra nu
statomas pagal rajoną., Nes vie 
ui rajonai turi griežtesnius įsta 
tymus, atsargesnius vairuoto
jus ir kartu proporcingai ma- 
žesnį nelaimių skaičių. Pav., 
standartinė socialinė atsakomy 
bė ketvirtai grupei (kuriai di
džiuma vairuotojų priklauso) 
kainuoja metams Montrealy 
56 dol., Toronte 28 dol., Win- 
nipege 27 dol., Calgary 19 dol. 
ii Regina 15 dol., draudžiant 
toj pačoj bendrovėj. Kas paro 
do, kad geriausi vairuotojai yra 
Regina mieste, o blogiausi tai 
Montrealy. Mašinų draudime 
jau penktas metas kaip didžiu 
ma bendrovių turi nuostolį. Už 
tai daugelis iš jų jau visai nu
stojo mašinas draudę, arba sta 
to daug griežtesnius reikalavi
mus. Mano agentūroje, per 
septynis metus, nė vienų metų 
pajamos už mašinų apdraudą 
nepadengė sumokėti, už klien
tų nelaimes ir, kiek girdėt iš 
kitų agentūrų, rezultatai mažai 
skiriasi. Dabar gal bus geriau 
suprantama gerbiamiem skai
tytojam, kaip mašinos mokes
tis yra nustatomas ir kodėl jis 
kiekvienais metais brangsta.

A. Norkeliūnas.

Palyginant su mašinų verte, 
mokesčio nuošimtis yra suma
žėjęs. 1939 metais, bendrai 
imant, Kanadoj vidutinis mo
kestis nuo 100 dol. apdraustos 
sumos buvo 5,16. Dabar mo
kestis yra 3,10. Bet mašinos 
yra daug brangesnės. Nauja 
mašina, kuri 1939 metais kai
navo 850 dol., dabar kainuoja 
2.400 dol. Negalima 2.400 ver 
tę apdrausti taip pigiai, kaip 
350 dol. Taigi, imant doleriais, 
mokestis už socialinę atsako
mybę yra pakilęs 30 proc., o už 
visapusišką apdraudą 60 proc.

Kas nustato mašinos 
apdraudos mokestį?

1. Nelaimių skaičius.
2. Vidutinis nelaimių mokes 

tis.
3. Administracijos išlaidos.
4. Apdraudos bendrovių pel 

nas ar nuostolis.
Kodėl doleriu mokant mokestis 

yra pakilęs?
Todėl, kad nelaimių nuošim 

tis ypatingai yra pakilęs. Šian 
dien mašina užmušamas vienas 
žmogus kas keturios valandos 
(Kanadoje). Vienas žmogus 
sužeidžiamas kas 15ka minu
čių. „Fenderis“ (apsauginis) 
sudaužomas kas dvi minutės.

2. Dėlto, kad nelaimių mo
kesčiai yra žymiai pakilę. Su
daužyta mašina kainuoja 2—3 
kartus brangiau patapyti negu 
1939 metais. Apdaužytą maši 
ną sutaisyti kainuoja dukart 
brangiau. Tie fenderiai ištai
syti kas dvi minutės kainuoja 
triskart brangiau.

3. Dėlto, kad daktarų ir li
goninės išlaidos pakilusios maž 
daug 165 proc. Sužeidimų sąs. 
kaitos yra brangiausios kokios 
betkada buvusios.

4. Dėlto, kad vidutiniškai ai 
ga yra pakilusi apie 150 proc. 
Tas reiškia daug augštesnį iš
mokėjimą už „nustotą laikotar 
pi”-.
Tai, kaip bendrovės prilaiko 

mokesčio nuošimtį nuo 
padidėjimo?

1. Sumažinant administraci
jos išlaidas, kurios dabar nuo 
mašinos sumažėjo per pusę.

2. Per turėjimą didelį nuos
tolį. Mašinų draudimo bendro 
vės pereitais metais už nelai
mes išmokėjo 65.000.000 dol., 
kas joms davė 6.000.000 dol. 
nuostolio.

Išvada yra: sumažinti nelai 
mių skaičių. Nei vairuotojas, 
nei draudimo bendrovė negali 
sumažinti mašinų pataisymų ar 
žmonių išgydymo mokesčių. 
Apdraudos bendrovės iš savo

čiams tiktai laimingas sutapimas ir atsitiktinumas, kad jie 
sutraukė savo šarvuotus dalinius ir pėstininkus tokioje vieto
je, kurie jie nebuvo nei laukiami nei reikalingi.

Už devynių dienų, maistui ir šaudmenims pasibaigus, ir 
gynybos žiedui aplinkui taip susiaurėjus, kad iš oro metami 
šaudmenys ir maistas daugiausia nusileisdavo vokiečiams, 
o ne išmestiems parašiutininkams, 2.400 išlikusiųjų didvyriš
kų „Arnhemo raudonųjų velnių“ prasimušė iš apsupimo žie
do prie Waal upės, palikdami 7.000 savųjų nuostolio. Taip 
šis drąsus sumanymas nepavyko. Maršalas Montgomery ta
da gavo pirmąjį ir didesnį praleimėjimą šiame kare, o pats 
karas dar nusitęsė apie aštuonetą mėnesių, atnešdamas toli
mesnius nuostolius ir naikinimą abiejose kariaujančių pusėse.

Per šešias tolimesnes savaites mano pastangos areštuo
ti Lindesmans (King Kong) buvo be jokių rezultatų. Aš 
mat neturėjau visiškai aiškaus jo kaltės įrodymo, o tiktai apy
tikrius įrodymus, paremtus išvadomis. Pagaliau vieną va
karą iškilo papildomas įrodymas, kuris įvyko beveik drama
tiškai. Sąjungininkų stūmimasis į priekį tęsėsi, nors po tra
giško nepasisekimo prie Arnhemo, jiems reikėjo kovoti už 
kiekvieną žemės pėdą.

Aš buvau Eindhovene, kuris dabar jau buvo sąjunginin
kų, užimtas ir kaip tik rengiausi baigti apklausinėjimą, kuris 
nusitęsė apie trejetą valandų. Įtariamasis buvo olandas var
du Cornells Verloop. Galų gale aš jį sugavau ir .privedžiau 
prie prisipažinimo, kad jis buvo šnipas. Jis atrodė apimtas di
delės baimės. Aš atsistojau, pasiraiviau ir nusivaliau nuo sa
vo uniformos cigaretės pelenus. Jis mane atydžiai stebėjo.

— Ar aš būsiu sušaudytas? — sušnibždėjo jis. Jo gerk
lė, atrodė, lyg buvo perdaug išdžiūvusi, kad jis galėtų norma
liai kalbėti. Aš tiktai truktelėjau pečiais neatsakydamas. At
rodė, aiškiai suprantama, kad jis bus sušaudytas. Jis buvo 
šnipas.

— Aš turiu jauną žmoną Amsterdame, pone, gerą olan
dę merginą. Ji yra nekalta. Aš tai prisiekiu.

— Taip? Mes nesiruošiame sušaudyti tavo žmonos. 
Mes nesame toki, kaip tavo ponai ir viršininkai vokiečiai.— 
Jis desperatiškai bandė kitą išsigelbėjimo kelią.

— Aš duosiu jums vertingų informacijų, pone, jei jūs 
manęs nesušaudysite, — pasakė jis.

— Kvailas esi, — atsakiau.
— Bet kokios žinios ar informacijos ką pats gali turėti, 

gali būti ištrauktos iš tavęs prieš sušaudant. Tai yra papras
tas ir lengvas procesas.

Jo išblyškusiame veide pasirodė gudri ir klastinga šyp
sena.

— Jūs galite priversti mane pasakyti, ką jūs galvojate 
aš turėčiau žinoti, tačiau jūs nesužinosite ir neišaiškinsite tų 
faktų, kurių jūs visai neįtariate, kad aš žinau.

— Gerai, mano jaunas filosofe, ką gi taip svarbaus ži

nai?
Verloop palinko į priekį ir spausdamas savo kumščias, 

kad pagelbėtų atminčiai, pasakė vardus išvaizdą ir rūšį visų 
mano slaptosios tarnybos ir žvalgybos vyriausios būstinės šta 
bo vyrų. Netgi daugelis G. H. G. štabo karininkų nežinojo 
ir nepažino kai kurių vyrų, kurių pavardes Verllop išbarški
no.

— Taip pat, jūsų vyriausias agentas Briuselyje yra 
Paul Leuven ir Amsterdame yra vyras vardu Dampreny, ir. . . 
— Jis sėdėjo prie stalo ir visiškai, puikiai nupasakojo visą 
pagrindinį mūsų kontražvalgybos sistemos Belgijoje ir Olan
dijoje tinklą. Aš buvau tuo labai nustebintas ir susijaudinau 
dėl likimo tų mūsų agentų, kurie dar tuo metu tebeveikė už
nugaryje vokiečių linijų. Jeigu šis išdavikas tiek daug žinojo, 
tai reikėjo tikėtis, kad jo viršininkai vokiečiai žinojo dar dau
giau. Aš pasistengiau, kiek galėdamas, išlaikyti tą patį savo 
balso toną ir paklausiau.

— Kas tau šitą visa pasakė?
Mano tardomasis išdavikas Verlop buvo jautrus ir pa

stabus. Jo gyslose suvirpėjo išsigelbėjimo viltis.
— Pulkininkas Kiesewetter, dirbąs Abwehre man pa

sakė. Tačiau, kas visa tai pasakė pulkininkui Kiesewetter, 
yra mano paslaptis. Ar jūs norite su manim derėtis, pone?

Aš buvau pavargęs ir tuo momentu mirtinai pasibjaurė
jau tokia žmogiška degradacija, tokiu stovinčio prie mane 
žmogaus savęs pažeminimu. Aš buvau matęs daug vyrų, ko
vojančių už savo gyvybę, kaip prispirtos kampe žiurkės, ku
rie buvo pasiruošę paaukoti savo darbdavius, savo kraštą, sa
vo draugus, kad tik išgelbėtų savo kailius, tačiau aš kažkaip 
jokiu būdu negalėjau suvirškinti šių nešvarių man siūlomų 
derybų. Neturėdamas čia jokių padėjėjų nei transporto prie
monių, aš turėjau pats asmeniškai žygiuoti su Verloop į karo 
kalėjimą, esantį kitame gale miesto. Buvo jau tamsi naktis 
ir aš norėjau greičiau su juo užbaigti. Išsitraukiau savo pis
toletą ir nukreipęs į jį savo žiaurų žvilgsnį, pasakiau:

— Greičiau sakyk, Verloop. Man jau pakanka tavo in
trigų. Esi išdavikas ir savo išdavimų nebetęsi su manim de- 
rėdamasis. Tavo draugai naciai atrado šiam žaidimui naujas 
taisykles, bet ne aš. Praveskime šį kartą žaidimą būdu, kurį 
jie vartoja. Kas pasakė šiuos tavo paminėtus faktus pulki
ninkui Kiesewetter?

Jo pilna vilčių šypsena staiga pranyko.
— Mainais už mano gyvybę, pone. . . — pasakė jis pa

darydamas nusivylusio mostą. Aš ištiesiau pistoletą priekin.
— Atsikelk, — pasakiau ir pagalvojau, kad nemigo nak

tis kalėjime, gal būt, palauš jo užsispyrimą. Tačiau Verloop, 
tas prityręs šnipas, klaidingai suprato mano veiksmą. Jis pa
galvojo, kad aš tuojau pat. jį nušausiu.

— Palauk, — žiptelėjo jis, — aš viską pasakysiu. Ne
šauk! Tai buvo Chris Lindemans —• King Kong. Jis pasakė 

pulkininkui Kiesewetter.
Taip čia visai nelauktai suradau paskutinį sujungiantį 

žiedą prodymų prieš Lindemans — King Kong. Aš pasilen
kiau dar labjau į priekį ir pistoleto vamzdžiu paliečiau Verlo 
op. Jis nubalo iš baimės ir sunkiai nurijo seiles.

— Ar King Kong išdavė numatomus veiksmus prie Am 
hem naciams? — paklausiau. Verloop linktelėjo.

— Taip, jis tai pasakė pulkininkui Kiesewetter rugsėjo 
mėn. 15 d., kada jis buvęs atsilankęs „Abwehro“ vyriausioje 
būstinėje. Jis pasakė, kad britų ir amerikonų parašiutinin
kų daliniai bus iškelti.

— Ar jis pasakė, kur bus vykdomas išsikėlimas?
— Taip. Jis pasakė, kad britų parašiutininkų divizija 

bus parengta ir laukia iškėlimo, kuris įvyksiąs sekmadienio 
rytą, anapus Eindhoven.

Aš nuleidau savo ranką su pistoletu ir atydžiai pasižiū
rėjau į Verloop. Šis pasigailėjimo vertas bailys galutinai man 
padėjo išspręsti taip ilgai mane kamavusį galvosūkį.

Padėjęs Verloop į saugią kalėjimo celę, aš su verdančiu 
manyje pykčiu, nuskubėjau į olandų slaptosios tarnybos - 
- žvalgybos vyriausiąją būstinę. Aš įsiveržiau į karininkų 
valgyklą. Vaizdas ten mano atrastų dykinėjančių vyrų, sė
dinčių minkštuose foteliuose su išgėrimais rankose ir besi
klausančių radijo muzikos, mane dar labjau įsiutino.

— Uždaryk tą prakeiktą daiktą! — rėkiau aš ir tren
kiau kumščiu į stalą. Radijo tuojau buvo išjungtas ir visi ten 
buvę nustebę sužiuro į mane.

— Yra pats augščiausias laikas jums suprasti, kad jei aš 
sakau, kad žmogus yra įtariamas, tai tikrai taip yra. O ką 
jūs darote? Jūs tuojau po to siunčiate šitokį žmogų už priešo 
linijų, su svarbiausiu, koks tik galėjo šiame kare būti, prane
šimu! — Pakeltu tonu kalbėjau.

— Ką jūs tuo norite pasakyti? — pagaliau paklausė vie
nas iš jų.

—• Lindemans — King Kong. Du iš čia esančiųjų tuo
jau paimkite automobilį ir nuvykę į Wittouck pilį, areštuoki
te jį.

— Areštuoti Lindemans — jus turbūt esate kvailas! Jis 
savo nuogomis rankomis sutriuškintų porą vyrų, kaip skudu
rines lėles. Be to jis visuomet yra ligi dantų ginkluotas. Tai 
būtų gryna ir bereikalinga savižudybė!

Vienas vyresnis laipsniu karininkas prašneko:
— Kaip ten nebūtų, pulkininke, koks yra pagrindas 

Lindemans areštui? Ar jūs nesuprantate, kokį viešą skanda
lą tuo padarysite?

Aš skubiai išdėsčiau savo argumentus. Jie nesunkiai pa
tikėjo mano nuoširdumu ir patiektų faktų tikrumu. Pasiliko 
neišspręsta problema tiktai, kaip įvykdyti King Kong arešta
vimą be rizikos. Ir tuo laiku man Į galvą atėjo puiki mintis.

Daugiau bus.
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Mann & Martel
REALTORS

1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne)Tel. OL.84S1
Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo- 
-pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei

daujamuose rajonuose ir
$1.060 Įmokėti, $5.50. . Ke

ele-Lawrence ; mot. - mis, 
nepilnai užbaigtas, naujas 
bungalow, garažas, dide
lis sklypas.

įį $2.500 įmokėti, $11.000;
K Eglinton r., gražus, mo
tį denius bungalow, gara- 
0 žas, prie susisiekimo.
^$1.900 Įmokėti, $8.900; Do 
$ vercourt-Bloor; 7 k., ga 
įį ražas, atskiras, išmokėtas. 
K $2.900 Įmokėti, $.10.000;

Dovercourt - Bloor; 7 k., 
3 garažas, atskir., išmok. 
sį$3.500 įmokėti, $1 1.500; De 
į> laware-Bloor; 6 k., mūri- 
$ nis, geras planas, gara- 

žas, alyvos šildymas.
$11.800;

•įį Dufferin-College; 6 k., 
•įj mūrinis, garažas, alyvos 
$ šildymas.
jį $3.500 Įmokėti,

Euclid-College ; 
kiras, mūrinis, 
dymas, 2 garažai.

$2.900 '
alyvos šildymas.
High Park- Westminster;

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

MŪSŲ ATSTOVAS
Zigmas U M B R A Ž Ū hi A S

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

O 
i

I

t
 z. a o, aiyvub bl 
$2.900 Įmokėti,

i

&

$14.000, 
10 k., ats 
alyva šil-

Įmokėti, $9.800;

pagal Tamstų norimą kainą.
6 k., garažui vieta, pilna 
izoliacija.

$3.900 Įmokėti, $ 12.800; 
High Park-Indian Rd. 
Cres.; 8 k., mūrin., 2 vir 
tuvės, didelis sodas.

$3.500 Įmokėti,
High Park - Indian Rd. 
Cres.; 8 k., mūrinis, 2 
virt., didelis sodas.

$ 4.900 įmokėti, $ 17.000; 
Bloor-Runnymede; 9 k., 

atskiras, puikus mūras, sti 
liūgas, alyvos šildymas, ga 

• ražas, žaidimų k. rūsy, 2 
modernios virtuvės.

:> ė/J i.■ i--'. ii, i . On : 
High Park-Humberside;
9 k., atskiras, mūrinis, van 
deniu šildomas, 2 mod. 
virtuvės, 2 garažai, pri- 

. vatus įvažiavimas
$4.900 Įmokėti, $ 19.900; 

High Park - Sunnyside; 
12 k., vandeniu - alyva 

šild., garažas, privatus įvai
ria vimas, 2 virtuvės.

$ 3.000 Įmokėti, ?; Melrose 
-Dundas, prie pat lietuvių 

| bažnyč.; 9 k., mūrinis, 2 
labai modernios virtuvės,

$ 12.800;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

V 7»

PERKANT — PARDUODANT 

NAMĄ AR BIZNI 

KREIPKITĖS | LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

dokumentų sudaryme bei morgičių ir paskolų reikalais.

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

383 RONCESVELLES AVĖ., TORONTO, ONT.

JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, FARMAS, GAZOLINO 

STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

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

? PAGAUTI SVIESTO FAL- 
SIFIKATORIAI

$ Maisto praduktų kontrolė 
z nustatė, kad apie 10 sviesto
> gamintojų falsifikuoja sviestą 
? — į jį primaišo augalino alie- 
z jaus. Tas sviestas nesąs pa- 
| vojingas sveikatai, bet jis yra 
2 prastesnės rūšies, o kainą pra
> monininkai ima kaip ir už ty- 

rą sviestą. Užvesta byla. Pir-
2 moję eilėje tiriama, ar ir val- 
5 džios supirktasis (60 milionų 
:< svarų) kainoms palaikyti taip 
■2 pat yra falsifikuotas?

£

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. 2 

V riu didelį pasirinkimą Įvairių angliškų ir vietinių medžią- j 
$ gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. 
| ED. KONDRATAS.
$ 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.
® Tel. LL 9626.v

a n

&

&

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS..

383 RONCESVALLES — TEL. LA 8000

g 
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

V. Kašuba. GIPSINIS LIE
TUVOS LAISVĖS SATU- 
LOS BARELJEFAS. Išleido 
A. Šulaitis, 660 Willougby 
Ave, Brooklyn 6, N. Y., USA. 
Bareljefo kaina 3 doleriai. Ba 
reljefas galima užsisakyti ir 
per NL redakciją. Jo kaina su 
persiuntimu 5 dol. Barelje
fas 13X8,5, svoris 3,5 svarų. 
Jis yra gipsinis perdengtas 
bronza.
ko“ administracijoje, 680 
Bushwick 'Ave, Brooklyn 21, 
N. Y., USA.

KARYS 7 — 8 numeriai, 
daug Įdomios medžiagos ir 
ypač — XX Dariaus ir Girėno 
žygio sukaktuvės.

STUDENTŲ GAIRĖS 7 
nr. 1953 m. liepos - rugpjū
čio mėnesių.

VILTIS 1953 metų vasaros 
numeris. Tai yra laikraštis, 
kuri leidžia tautinių šokių 
Amerikoje pionierius V. F. 
Bieliajus. Metams laikraščio 
kaina 2 dol. 3-jicms — 5 dol., 
atskiro nr. kaina 35 et. Adre
sas: Mr. V. F. Bielajus c. o. 
W. K. Chan, Country St., 
Norwalk, Conn., USA.

iParduodu tabako uktusl

I
c 
Didelis pasirinkimas ūkių pagal įmokėjimo sumos — $ 
pradedant nuo $ 3.000. sį

Kreipiantis, malonėkite pažymėti, kiek turite įmokėjimui. jį 
CHARLES POCIUS, REAL ESTATE B 

TILLSONBURG, ONT. TEL. 829 J. B

H MOTERŲ KIRPYKLA i
1961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, : 

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

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.

Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto. 
Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

3

u

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. 
DIDEL. 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

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

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

H 383 Roncesvalles. - Telef. OL. 6321 - Buto tel. EM. 3-6711 
g -- ...  -- ----- . . . . .

KE 1118
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HAMILTONUI, TORONTU! IR APYLINKĖMS. :: 

Kontraklorius K. TkLMPlCKAS I 

Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis :: 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder- H 
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burncriai) j senas krosnis, 

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

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių

j. GREENAl JL-J -L 1 A

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

Pirkdami ar parduodami namus 
mumis

pasitarki!
mielai Jums patarnausimi

su

DANUTĖ STRAZDAHĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus- Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

g
g g

tarpininku, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 
M1AI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IsSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

ŽY-

H H

S

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

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

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

B

LO 2710
MICHAEL KOPIU VIC A

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

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

W. A. L E N C K I, 
B. A„ L. L. B. Dr. N. No vešiekis'

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
leiefonas EM. 6-4182 

Toronto

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.

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Aulo Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

H

t:

t

DR. K. ZIMAMIE^E
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 
laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798.

nH

Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ 

PIRKIMO PARDAVIMO

Pirkdami ar parduo

dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.
iKI fSTAIt IIMTIO

Mes turime šimtus 
įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

IŠTAIGOJE

::

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.

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

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont.

John J.ELL1S,
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 
FIRMA ĮSIGIJO GERA VARDA TORONTO VISUO
MENĖJE. PAS MUŠ 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.LEOiVAS
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.

3 Dr. A. Pace viešus B

1
 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.
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RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave, VILLE LASALLE.

LR. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

H

n

ats

VLIKo Pirmininko pasikalbė
jimas su Eltos atstovu.

Atkelta iš 3 psl. 
mas svetimai valstybei.

Lozoraitis: . . . VLIKas
tovo skyrime dalyvauti nega 
Ii. Tai būtų kondominijumas. 
Atstovus skiria tik Šefas.

Zaikauskas: Bonai atstovas 
turi būti paskirtas. . . Kokia 
procedūra ar forma bus pa
skirtas, netiek svarbiu 
bu 
gų 
me 
kit

Svar- 
bendradarbiavimas ir jė- 

suderinimas. Formą gali- 
ir kitą surasti. . . Pasiūljv 
kitą būdą — svarstysim.

Lozoraitis: Tą formą sura
dau :. . . Ją priimkit. Atstovą 
paskiriu aš ir visi nesusiprati
mai atkris.

Zaikauskas: Kaip jį skiriat? 
Mums pristatot kandidatą ir 
gaunat mūsų aprobatą?

Lozoraitis: Jokis VLIKo 
placet, jokia aprobata, jokia 
egzekvatūra nereikalingi. 
Tartis galiu tik su VLIKo Pir 
mininku, bet jo pritarimas ir 
patvirtinimas nereikalingas. 
Principas pasilieka kaip bu
vęs — tai pasilieka tik diplo
matinei tarnybai. . .

Krupavičius: Tuo
Tamsta pripažįsti tik informa 
vimą, ne kooperavimą?

Lozoraitis: čia yra koope- 
ravimas, nes pranešu. Kodėl 
jūs kišatės i atstovų skyrimo 
darbą.. . Nėrai precedentų, 
kad tautos atstovybė betarpiai 
kištųsi i atstovų skyrimą.

Krupavičius: Yra ir dar ne
maža. Paskutiniųjų dienų pa 
vyzdys. JAV tautos atstovy
bės kivirčiai su Eisenhoweriu 
dėl atstovo skyrimo Maskvai. 
Mūsų seimuose rasime ne vie
na tokį atsitikimą. Priminsiu 
tik Maskvos atstovybę. . .

Zaikauskas: Ar galima Bo-

būdu

nai parašyti, kad atstovas ski
riamas su VLIKo sutikimu?

Lozoraitis: Ne. . .
Krupavičius: Čia ir yra ta 

tvora, kuri mus skiria.
Lozoraitis: Jei jūs manot, 

kad mūsų bendradarbiavimas 
yra tik atstovų skyrimas, tai 
ta tvora mus ir skirs.

Paskutinę pasitarimų dieną 
min. Lozoraitis dar kartą pa
reiškė............. Nematau reikalo
ir prie diplomatinio ryšininko 
skyrimo prileisti VLIKą“.

Iš viso to aišku, kad min. 
Lozoraičiui prie atstovų sky
rimo VLIKas neprii/atinas iš 
esmės.

VIII. Ar nenūmatote to
kio kompromiso: — Diploma
tiniai atstovai sutariami VLI 
Ko ir diplomatų Šefo, o su
tartus asmenis pristato Dipl. 
Šefas vienas savo parašu?

— Toks kompromisas yra 
numatytas įteiktų min. Lozo
raičiui nuostatų 2-me punkte. 
Tiesa, ten reikalaujami du pa 
rašai.
muose, kaip matėt, pažadėjo 
procedūrinėj pusėj eit į kom
promisą. Visa bėda, kad prie 
jos neprieiname, nes min. Lo
zoraitis iš esmės čia VLIKo 
bendradarbiavimo nenori. Aš 
manau, kad priėjus prie pro
cedūros VLIKui nesunku bū
tų nuo savo nusistatymo nu
sileisti ir leisti pristatyti sutar 
tą atstovą tik vieno min. Lo
zoraičio parašu.

IX. Ar bus kviečiama Veiks 
nių Konferencija ir kada?

— Veiksnių Konferencijos 
šaukimo autorius yra VLIK
as. Ligi didžiosios emigraci
jos VLIKas šaukdavo pana
šias konferencijas Vokietijoj 
iš tremtinių atstovų. Prie to

K. Žalkauskas pasitari

VLIKo sumanymo, tik gero
kai vėliau, pareiškė noro pri
sidėti ir min. Lozoraitis lygio 
mis teisėmis su VLIKo Pir
mininku. VLIKas sutiko, bet 
tai nudelsė jos šaukimą. Ko
misija šaukti tą konferenciją 
buvo sudaryta anksčiau. Ro
moj ta komisija buvo aptarta 
smulkiau, pakeistas jos vardas 
ir būdas. Jos pirmininku iš
rinktas Vykdomosios tary
bos Pirmininkas K. Zaikaus
kas. Kada jie atliks savo dar
bus ir kada šauks konferenci 
ją, sunku pasakyti: daugiau 
veiksnių, sunkiau sukasi orga
nizacinis ratas. Jeigu visuo
menė dar nieko negirdi apie 
tą konferenciją, tai ne VLIK 
o kaltė. Buvo numatyta komi 
sijai rinktis liepos pabaigoj: 
jau rugpjūtis Įkopė į antrą sa
vo pusę, o komisijos narių su
važiavimo data 
VLIKo reformos 
tos konferencijos 
ją įeit negalės.

X. Ar galimas 
biavimas su diplomatais nesu
tarus atstovo skyrimo klausi
mo?

— Su diplomatais ligi šiol 
ir to klausimo 
buvo artimai bendradarbiau
jama.
įteikti VLIKo memorandumų 
tais atvejais, kur jie diplomatų 
turi būti įteikiami. VLIKas 
iš savo pusės teikė pagalbą di 
plomatams, kur ji buvo reika 
linga, ar kur prašoma. Tie
sioginiame Lietuvos vadavimo 
darbe mes su diplomatais esa
me vieningi ir dirbame sutarti 
nai. Galime bendradarbauti 
ir su min. Lozoraičiu. Bet tos 
bendradarbiavimo 
tokios 
galėtų

nežinoma, 
klausimas i 
kompetenci-

bendradar

neišsprendus

Diplomatai neatsisakė

sritys bus 
rūšies, kuriose ■ i I 
atlikti pat:: Vii 1

ELTA.

LAIKRAŠTININKAI

SOTUS ALKANAM PADĖK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALS TED 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 siuntiniu sąrašo.
5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

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

1 sv. dcg.kavos 
1 sv.kakavos
Siunt. Nr. 19—$9.95 

sv. rūk. lašinių 
sv. kiaub’nių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. deg. kavos

4
2
2
2
1

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

W i N N I P E @
GRAŽIOS KRIKŠTYNOS.

Rugpjūčio 15 d. Alma ir Ro 
manas Michalauskai pakrikš
tijo savo sūnų Algirdą. Krikš 
to tėvais buvo Salomėja Ka- 
reškienė ir Juozas Sabaliaus
kas. Krikšto apeigas atliko 
kleb. kun. Bertašius. Vakare 
įvyko bankietas, kurio metu 
Algirdas susilaukė gausių do
vanų. Dabar p. Michalauskai 
augina du vaikučius: Dalią 
Algirdą.

Sault Ste
ir

Michalauskas vinipegie- 
čiams yra žinomas kaipo ne
nuilstamas filmų gamini . . 
Jis yra paruošęs filmą iš Lie
tuvos nepriklausomybės ir ru 
su okupacijos laikų, kurią jau 
ne kartą yra rodęs vinipegie- 
čiams. Jo tėvas artilerijos 
pulkininkas su žmona išvežti 
Sibiran ir žiauriai nukankinti.

Indra.

Marie, Ont. <
ĮVAIRIOS

Rinkimai mūsų mieste.
Rugpjūčio 10 d. buvo pe 

rinkti tie patys buvę liberalų 
partijos parlamento 
Lester B. 
E. Nixton.

Didėja

NAUJIENOS.
kų švaros ir nepamiršti nuplau 
ti žalius vaisius prieš juos vai 
gant.

nariai:
Pearson ir George

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

DU
V. Alseika ir K. Obolėnas yra 
pakviesti dirbti naujai VLIKo 
įsteigtan propagandos sky
rium V. Alseika, ligšiol gyve 
nęs Clevelande, į Europą iš 
vyksta rugpjūčio gale, o K. 
Obolėnas ten vyks iš Angli
jos, Londono.

8 LIETUVIS LAIKRODININKAS

polio susirgimų 
skaičius.

Laike paskutinių dviejų sa
vaičių mūsų mieste vėl užre- 
g truota 6 nauji polio ligos 
; .įtikimai. J laugumoj ligo 
n ai —mažamečiai vaikai. Šias 
e lutes rašančio kaimynystė- 

vienas 5 metų amžiaus ber 
uikas vieną dieną buvo pa- 

< tildytas ligoninėn, o kitą die 
ą mirė. Vaikų globėjau’., — 

tėvams, reikėtų šiuo, pavojin
gu laikotarpiu prisiminti gy
dytojų patari..uis, neleisti vai 
kus pervargti, žiūrėti jų kuo 
didžiausios, o ypatingai ran-

Moterų R ubu Siuvėja
; siuvu paltus, kostiumus ir sukneles. Darbas augštos ko- 
i kybės, kainos prieinamos.

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

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Krikštynos.
Rugpjūčio 

Prano Motuzo 
neeilinė diena, 
tyta ilgai laukta ir tiktai po 
trijų sūnų j šią „ašarų pakal
nę'’ atėjusi dukra. Ta proga 
Pr. Motuzai savo namuose su 
rengė šaunias vaišes, kuriose 
dalyvavo apie porą 
svečių. Negalima 
nepastebėjus, kad 
Pr. Motuzo šeimai sekasi ne 
tik šeimos didinime, bet ir ki 
tuose reikaluose, nes šeimos 
galva (turi gerai apmokamą 
darbą, namus ir sunkvežimį. 
Ta proga palinkėsime šiai šei 
mai viso geriausio.

I SIUVU NAUJUS IR 
| TAISAU SENUS 
i KAILINIUS PALTUS. 
8 DUODU GERĄ KAILIŲ 
« PASIRINKIMĄ.

16 d. tautečio 
šeimoje buvo 
Buvo pakrikš

dešimčių 
praleisti 
tautiečio

Streiko galimumai 
„Steel Plant'e“.

Vis dar neišsisprendžiant ir 
rišryškėjant ginčo rezulta

tams dėl atlyginimo pakėlimo 
ta:pe darbo unijos ir kompani 
jos didžiausioje mūsų miesto 
darbovietėje plieno fabrike 
,,Algoma Steel“, dažnai darbo 
metu tenka nugirsti gandus 
apie galimą streiką. Vis dėl 
to reikėtų tikėtis, kad streiko 
bent tuo tarpu nebus, nes esa
ma tarp unijos ir kompanijos 
sutartis galioja ligi sekančių 
metų balandžio mėn. pabai
gos, o dėl tos priežasties strei 
kas būtų nelegalus. Tuo rei
kalu panašią nuomonę pareis 
kė angliškame „The Sault 
Daily Star“ ir unijos atstovas.

Lankėsi Kanados
1953 mt. grožio karalienė.
Rugpjūčio 25 d. mūsų mies 

te lankėsi 1953 metų ,,Miss Ca 
nada“ -— Kanados grožio ka 
ralienė Miss Kathy Archibald.

Sk.

GABI PIANISTĖ 
AUSTRALIJOJE.

Birželio minėjime, Sydne- 
juj, jaunutė Irena Vilnonytė, 
šalia latvių, lenkų, vengrų, uk 
rainų, čekų atstovavo lietu
vius, skambindama M. K. 
Čiurlionio Nokturną. Irena 
vos tik 13 metų amžiaus pra
eitą žiemą laimėjo piano var
žybose iš 86 pianisčių pirmą 
vietą skambinti „Sydney 
Town Flail’'.

I BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS

B UOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

g
A
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g

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
MYERS CO.

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

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

Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD

Duodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERSS

DARBĄ ATLIEKU
SĄŽININGĄ!
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

'S,'-',','., '

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412

SUPERIOR REAL ESTATE Cow
[Bl
a

oAr
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363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ C YM A ■ LONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMASii!

TR 1135

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

YO 3323 TR. 7849.

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasalle.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

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

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI j

RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!

SEMI-GIOSS 
GLOSS 
FINISHES

PERKANTIEMS DA-J> 
ŽUS GALONAIS, NA-| 
MŲ SAVININKAMS^

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

** *
*

$
0

CROSLEY g
RADIO ir TELEVIZIJA^

* h* * X* %
C. C. M. DVIRAČIAI «

*
* 

*
*

PASINAUDOKITE
SPECIALIA VISŲ $ 

V 
PIRKINIŲ NUOLAT-^ 

DA, TAIKOMA | 
LIETUVIAMS! 1
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HAMIOLTON
T. F. HAMILTONO SKYRIAUS GEGUŽINIŲ 

APYSKAITA
žinių nepalankų skirtumą.

Prisiminkime, kad ir ma
žiausia auka artimui, o ypač 
gyvenančiam terore ir kan
čioj, aukotojui dar šioje že
mėje grįžta atgal, tik kitame 
pavidale, ir nepalyginamai di
desnėje sumoje.

Būkime ir toliau geri hamil 
toniečiai .

PADĖKA.
Šį vasaros sezoną mūsų 

skyrius surengė tris geguži
nes, kurios bendroje sumoje 
davė 345,69 dol. pelno.

Mūsų skyriaus V-bai šiose 
gegužinėse talkininkavo šie 
mūsų mielieji tautiečiai, ku
riems tariame nuoširdžią pa
dėką: Stasei, Teresei 
Verbickaitėms ir jų 
p. Verbickienei už 
ženklelių padarymą, 
liams, Lukoševičiajms, p. J. 
Kazlauskienei, E. Milašienei, 
J. Bajoriūnui, A Matuzienei, 
VI. Stebingiui, J. Rastauskui, 
P. Leilionui, Steiblui, Juozo- 
kui, V. Verbickui, F. Kri- 
vinskui, P. Brasui — taikiniu 
kavusiems bufete, pinigų rin
kime, prie įvažiavimo ir šokių 
aikštelės parengime.

Visiems mūsų svečiams, da 
lyvavusiems šiose gegužinėse 
ir tuo parėmusiems Tautos 
Fondą, maloniai dėkojame. 
TFA Kanadoje Hamiltono sk.

Valdyba.
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Hamiltone, St. Paul's Church, 
Gore & Hugson gatvių kam
pe, rugsėjo 6 d. 1 vai. po pie 
tų.

Pamokslas taikomas Lietu
vių Tautos šventei ir Lietuvių 
Dienai Kanadoj.

Dr. M. Kavolis.

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LEMIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis. 

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

i MŪSŲ WP ORTAS'

Birželio 28 d. gegužinėje 
dalyvavo 160 asmenų, susimo 
kėjusių įžangos mokesčius, ir 
gryno nuostolio gauta 135,95;

Liepos 18 dieną 
411 asmenų ir pelno 
355,50;

Rugpjūčio 
310 asmenų 
gauta 130,14.

Viso gryno 
žinių gauta 349,69.

Prie apyskaitų
Kaip matome, šiemet 

jų gegužinių TF gauta 349,69 
dol., tuo tarpu, kada praėju
siais 1952 m. iš 2-jų geguži
nių buvo gauta 962,71 dol.

Toks staigus sumažėjimas 
lankytojų , reikia manyti, su
sidarė dėl to, kad gegužinės 
vyko šeštadieniais ir ne prie 
vendens. Turime prisipažin
ti, kad nežiūrint šių priežas
čių, mes taip pat juntame Tau 
tos Fondui nuolatinį simpatijų 
menkėjimą. To viso priežas
tis paliekame surasti kiekvie
nam tautiečiui individualiai. 
Mes norime tik tiek priminti: 
„Dievui ir Tėvynei“ — šioms 
dviems dvasinėms apraiškoms 
mes tnrime būti nepalaužia
mai tvirti. Nusibodo ar ne — 
vienodai, savo valios pagalba 
turime apvaldyti kapitalisti
nio pasaulio įtakas į mūsų jaus 
mus.

Mes iš savo pusės darome 
viską, mūsų veikimą išlaikyti 
be jokių priekaištų. Duoda
me apyskaitas, taikomės prie 
visuomenės pageidavimų. Mes 
tikrai nuoširdžiai prašome 
lamstas remti Tautos Fondą.

Lietuvių Dienos proga pra
šome kiekvieną paaukoti TF 
ir tuo būdu aukomis išlyginti 
pernykščių ir šių metų gegu

| DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS I

dalyvavo 
gauta —

15 d.
ir gryno

dalyvavo 
pelno

pelno iš 3 gegu

iš 3-

ir Linai 
mamytei 
tautinių 
pp. To

« Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. »
£ Suv. P. Rutkausko Tei.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. g

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Lai rietuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Begyd.|

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

t

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

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

MONTREAL

J ■
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W INDSOK
LIETUVIŲ NAUJIENOS.

lietuvių mieste
300. Tremtinių 
šimtai. Kiti visi

imigrantai. Senieji

Windsore 
gyvena apie 
bus apie du 
senieji 
imigrantai gyvena pasiturin
čiai ir kai kurie dedasi prie lie 
tuvių visuomenės veikimo ir 
parengimų. Yra maža grupe 
lė, kuri laikosi nuošaliai. Dan 
guma yra geri patriotai.

Tremtinių atsiranda ir 
kių, kurie neranda niekur 
tur malonumo kai gėrime 
kortavime. Labai gaila.

Ligonys: Windsor© lietu
vių vargoninkas Juozas Sin
kevičius senokai sirguliuoja 
ir guli Hotel Diej. Jonas Gied 
riūnas eismo nelaimėj rugpjū 
čio 15 dieną buvo vietos poli
cininko sunkiai sužeistas. Kai 
rė ranka sulaužyta ir kojos nu 
brūžintos. Policininkas, pa
likęs sužeistąjį pabėgo, dabar 
atleistas iš tarnybos ir bus tei
siamas. Sunkiai sužeistasis 
guli Metropolitan ligoninėj. 
Nustojo darbininkumo apie 30 
nuošimčių. Turi žmoną ir du 
vaikučius. Visur uoliai dėjo 
si prie visuomenės darbo. Sa
vo namuose seniai serga p. Ki 
sielienė, sena imigrantė, labai 
nuoširdi moteris. Turi vyrą 
Juozą ir dukrą Elenutę 12 me 
tų.

Windsoro lietuviam pamal
dos būva kas 
valandą 
bažnyčioj 1479 Ąlbert 
Ten pat gyvena lietuvis kuni 
gas V. Rudzinskas. Jo tele
fono numeris 5-7413 Rudenį 
tikimasi daugiau. Kiekvienas, 
rodos, turi glausttis prie savo 
lietuvių bažnyčios, kaip prie 
kokios pilies, norėdamas išlai 
kyti savož širdyj lietuvišku-

Windsore dirba Label Buig 
mo ugnį.
25 London Street lietuvis var
gonininkas p. Vytautas Zub-

to- 
ki- 
bei

sekmadienį 12 
Kroatu St. Francis 

Rd.

rickas. Tai sąžiningas ir 
ras laikorodininkas. Visi 
tuviai kreipkitės į jį. Jis 
lieka darbą puikiai.

Čia turi pirmąją lietuvišką 
valgyklą lietuvis Antanas Pa
tašius, 1100 Cadelac Street. 
Patarnavimas gritas ir geras. 
Šeimininkas visada linksmmas. 
Taigi savi pas savus!

Rugpjūčio 9 dieną buvo pa 
krikštyta lietuvaitė Julija Va
lerija Jūratė Balaišytė. Po to 
buvo įauki arbatėlė tėvelių na 
muose. Daug svečių buvo iš 
kitur'.

Rugpjūčio 15 dieną pas pp. 
Kačinskus buvo didelis „sho
wer“. Daug gražių svetelių 
buvo iš Amerikos, Detroito. 
Lietuviška daina nulėmė vis
ką.

Darbai Windsore eina lėtai. 
Kurie dirba, tie dirba. Bet 
naujam šiuo momentu patek
ti į geresnius darbus sunku. 
Vyrai per valandą uždirba 
1,73—1,80—2,05 dol. Tai 
veik amerikoniniai uždarbiai. 
Moterim darbų veik nėra. Jei 
gauna tai kur valgyklose, raš 
tinėse bei krautuvėse. Gauti 
šiuo mamentu bet kokį darbą 
galima, bet jei kas nori pasi
rinkti, kiek sunkiau.

Šią vasarą labai daug svečių 
lankosi iš Amerikos. Nėra to 
sekmadienio, kad nebūtų po 
pora desėtkų svečių iš užsie
nio. Jų dauguma atvažiuoja 
išgerti gero Kanados alučio 
bei džindžirėlio. Kanadiečiai 
svečiuojasi Detroite, o ameri 
kiečiai Windsore. šeštadie
niais Amerikos juodieji užgu
la Windsoro rinka būriais.

Z. T.

ge- 
lie- 
at-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTAS 
Futbolas.

Liepos 4 d. Adelaidės Vy
ties rungtynės su Woodville 
Nth pasibaigė 7—12(3—1). 
Rezervas laimėjo be kovos. 
Jauniai pralošė Birkalai 4—1. 
Liepos 11 d. Vytis stebinan
čiu rezultatu laimėjo prieš 
Kingswood — 12—0. Vyties 
rezervas pralošė Kingswoodui 
0—1. Liepos 25 d. Vytis lai 
mėjo prieš Colonial Light Gar 
dens 7—3 rezultatu. Tą pa
čią dieną Adelaidėje vykusias 
Pietų Australijos Lietuvių 
rinktinės rungtynes su Austrą 
lijos rinktine mūsiškiai pra
lošė 1—5.

Rugpjūčio 1 d. Vytis su 
Cumberland sulošė lygiomis 1 
—1. Vyties rezervas lengvai 
įveikė ukrainiečius 5—0 pa
sekme. Rugp. 8 d. Adelaidės 
Vytis sutriuškino S. A. Rai- 
ways 10—1. Rugp. 15 d. pas 
kutinės Vyties žiemos sezono 
rungtynės su Thebartos pasi 
baigė Vyties laimėjimu 8—1.

Krepšinis.
Liepos 2 d. Adelaidės Vytis 

— Macdonald (38—17) 68— 
42. Ta pačią diena Tauras— 
O. B. I. — (19—34) 32—50. 
Liepos 9 d. Tauras — Ėstom 
ja: 33—36. Liepos 30 d. Tau

ras —Vytis: (14—21) 39— 
34. Rugp. 6 d. Vytis — 
Macdonald: 72 —30. Rugpj. 
13 d. Tauras — A. L. S. (lat 
viai) : 38—71. Tą pačią dieną 
rungtynės Vytis — Venta 
(latviai): 36:39.

Stalo tenisas.

Vyties narė A. Snarskytė 
ir vėl laimėjo P. Australijos 
moterų turnyrą, kur finale su 
sitiko su J. Field ir laimėjo ga 
na lengvai 21—16, 21 —11. 
Be to moterų dvejetas irgi ati 
teko A. Snarskytei ir M. Ed
wards.

A. Snarskytė šiomis dieno
mis atstovavo Australiją prieš 
Angliją, Melbourne ir Adeiai 
dėje, kur lošėz prieš Anglijos 
dvynukes R. & D. Rowe. Ge
riausiai pasirodė vienose neofi 
cialiose rungtynėse Necoora- 
te. S. A. nugalėdama R. Ro
we iš trijų setų Nr. 1 Anglijo 
je ir pasauly Nr. 4. Blogiau
siai sekėsi Adelaidėje, kur bu 
vo laimėjusi vieną setą prieš 
D. Rowe.

Australijos
1953 met. 
rugsėjo 14 
ville stadione.

Pasibaigus žiemos turnyrui, 
komandos po 18 rungtynių pasiskirtė sekančiai:

krepšinio turnyras 
įvyks Adelaidėje 
d. naujame Fores-

Edas,

išlošė: pral. įv. pelnė tašk.
Vytis .............................. . . 16 . . . . 1. . . . 108.. . 33.
Cumberland .............. . . 14 1. .. . 61 . . . 31.
Polonia ............................ . . 14 3. . . . 73.. . 29.
TC in ffswood .................... 9 . 6. . . . 49 . . . . 21.
S. A. Railways . . 9 . . . . 8. . . . 42.. . 19.
West Torrens .............. 9. . . . 8. . . . 42.. . 19.
So. Adelaide ................ 3 . . . . 12. .. . 29. . . 9.
Thebarton ..................... 3. . . . 13. .. . 20.. . 8.
Woodville Nth ............ 2 . . . . 14. . . . 30.. . 6.
Col. Light. Gardens . . 2. . . . 15. ... 35. . . 5.

sur.

Keisdami adresus, neužmirš
kite prisiųsti 25 centus. 

(Smulkiais pašto ženklais).
XX ' ........... .................m

BELL AZZI — LAMY, INC
ci ci 7679 George St., v;iu iTR 5151 “ ’ Ville Lasalle.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Maaonite, 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

Į SAMUEL'S
| CAR MARKET INC.

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

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS

MIESTE.

* #

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

KUR KITUR MIESTE.

* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME 
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *

TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR 
SKAMBINKITE

Lietuvi ui atstovui

Mr. HENRY ADOMONIUI

ir

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager
8945 L a j e u n e s s e, Montreal.Telefonai: DU — 3289; DU

7995; VE 6681. f

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

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

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

MAMERTAS MACIIjKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

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

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

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

i Lietuviška motery kirpykla
i DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODOUITĖ (B. M. Dcdon).

f 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

X KAS SKAITO
f „NEPRIKL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

[J^LADYGOS
Į baldu studijoje

A. J. Norkeliunas
ft fiB
g
ft 5?
X [ priimami užsakymai ir pa- 

? taisymai sofų, fotelių 
ft (chesterfields). „St. Lo-f ft

ftl

uis Textiles” medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko < 

kainomis.
Av. Verdun-Regina kampas

TR. 0952

PER SAVOAGENTŪRA

MONTREAL ENTERPRISES Res’d
'■g

ft

AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MASINAS, 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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-Z. V J..JL _L -I—JL JLv* « (235 Ossington Avė) š. m. rugsėjo m. 12 d., savo me-
r-AJž? g tinėms atšvęsti, ruošia

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS MONTREALY 
nė, St. Vaišvilienė ir kun. 
Aranauskas. Rosemounte mo 
kykla veiks St. Prendans mo
kyklos patalpose, 5937 9 Ave, 
Rosemount. Mokykloje dirbs 
mokytoja Jieva Rimkevičienė 
ir kun. Stankūnas. Abi mo
kyklos mokslo metus pradeda 
bendromis pamaldomis rugsė 
jo 5 dieną, šeštadienį, 10 vai. 
ryto AV parap. božnyčioj.

Po pamaldų bus ten pat 
abiejų mokyklų mokinių tėvų 
susirinkimai. Tėvai prašomi 
būtinai dalyvauti.

Pamaldos mokyklose prasi
dės rugsėjo 12 d. 9 vai. ryto. 
Tėvai, kurie dar nėra savo vai 
kus j mokyklas užregistravę, 
gali tai atlikti mokyklų atidary 
mo dieną, nuvedę savo vaikus 
j artimiausią mokyklą.
LITUANISTIKOS INSTITU 

TAS MONTREALY.
Jaunimui, kuris šių metų pa 

vasarį baigė šeštadieninę mo
kyklą (taip pat priimami ir 
jos nelankiusieji) toliau gilin
tis lituanistikos dalykuose, stei 
giamas Lituanistikos Institu
tas. Be lituanistikos dalykų 
numatomos dar pamokos muzi 
kos teatro vaidybos bei tau
tinių šokių. Institutui vado
vauti sutiko mokyt. A. Ališaus 
kas. Dabar sudaromas moky- 
tojų-lektorių kadras, nes pa
mokos bus vedamos dalykine 
sistema, t. y. — kiekvienam 
dalykui dėstyti bus pakviestas 
mokytojas. Pamokos vyks šeš 
tadieniais iš ryto nuo 9 vai. iki 
1 vai. po pietų AV parapijos 
patalpose. Mokslas institute 
nemokamas. Norintieji Insti
tutą lankyti registruojasi pas 
mok. A. Ališauską, 1252 Brow 
ne Blvrd, Verdun, pas klebo
ną kun. Kubilių, 372 Willi- 
brord Avė, telefonas YO 5100 
ir pas KLĮB Montr. apyl. švie 
timo kom. pirm. St. Kęsgai
lą, 6882 Beualieu St., Ville 
Emard, telef. HE 5956.
SVEČIAI IŠ ROCESTERIO

Pas pp. Norkeliūnus šiomis 
dienomis viešėjo iš Roceste- 
rio, JAV, pono Juozo Avežie- 
nio šeima—žmona Ona ir du 
sūnūs jaunuoliai — Jeroni
mas ir Robertas. P. J. Avižie 
niai yra „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ skaitytojai ir rėmėjai. 
Ir šio atsilankymo proga, pp. 
Avižieniai atsilankė „NL“ ge 
gūžinėje ir „NL“ paremti pa
aukojo 10 dolerių, už ką jiems 
didelis ačiū. Pastebėtina, kad 
p. Juozas Avižienis ir jo žmo 
na yra muzikalūs žmonės —■ 
groja akordeonu, o p. Juozas 
ir gegužinėje lūpine armonika 
pagrojo lietuviškų dainų ir šo 
kių.

P. J. Avižienis kalbėjosi ir 
dėl op. sol. E. Kardelienės kon 
certo Rocesteryje, kuriuo ten 
vyriausiai rūpinasi p. Petras 
Norkeliūnas, deja, prieš kiek 
laiko sirgęs ir turėjęs rimtą 
operaciją, bet dabar jau pasvei 
kęs ir pradėjęs normaliai dirb
ti.
P. MARIJA LEKNICKIENĖ 

IŠVYKO J JAV
KLCT narė p. Marija Lek- 

nickienė išvyko Į Philadelphi- 
ją, kur mirė josios pusbrolis 
Jurgis Bieliūnas, senas jau 
ateivis į JAV.

LIGOS IR NELAIMĖS
Susirgo visuomenininkas 

St. Kęsgailą. Verdunietis 
Budreika, kuris buvo patekęs 
Į mašiną, jam sumaigiusią kojų 
raumenis, po ko jis turėjo 35 
dienas išbūti ligoninėje, — da 
bar jau sveiksta: vaikščioja, 
atsigauna, bet Į darbą dar ne
gali eiti. Tebeserga A. Venc
kus, p. Ruzgaitienė, p. Bori- 
sienė, O. Šarkaitė, P. Bendžai 
tienė (nusilaužus koją), P. 
Vizbaras, A. Tomkevičius, S. 
Dudonienė;

EKSKURSIJA Į 
HAMILTONĄ,

ruošiamas rugsėjo 13 d., sek 
madienį, seaknčia programa:

1. 11 vai. A V parapijos baž 
nyčioje Verdune iškilmingos 
pamaldos už kenčiančią Lietu 
va. Organizacijos prašomos 
atsiųsti vėliavas ne vėliau 10 
vai. 45 min.

2. 16 vai. D'Acy MacGee 
salėje, 220 Pine Avė, minėji
mo aktas. Programoje:

a) KLB Montrealio Apyl. 
V-bos atstovo kalba, b) kon
certinė dalis, kurioje maloniai 
sutiko dalyvauti: Liet. op. sol. 
E. Kardelienė, pianistas K. 
Smilgevičius, dramos aktorius 
A. Akstinas ir K. Veselka, tau 
tiniu šokių grupė vadovauja
ma 'J. Kibirkščio, broliai La
pinai ir pirmą kartą Montre
alio lietuviams pasirodys nau
jai sudarytas vyrų oktetas, va 
dovaujamas muz. A. Piešines.

Scenos apipavidalinmas K. 
Vevelkos. Visi lietuviai kvie 
čiami kuo skaitlingausiai da
lyvauti.

Gautas iš minėjimo pelnas 
skiriamas Vasario 16 d. gim
nazijos Vokietijoje namams 
Įsigyti.

KLB Montr. Ap. V-ba.
J. E. VYSKUPAS 
V. PADOLSKIS

Montrealin atvyksta iš Hamil 
tono rugsėjo 8 d. Tą dieną 7, 
30 min. vakaro bus AV bažny 
čios kertinio akmens pašventį 
nimas, 8 vai. mišios ir po 
arbatėlė.

HAMILTONAN — i 
LIETUVIŲ DIENĄ

iš Montrealio vyksta daug žmo 
nių, daugiausia mašinomis. Pir 
mojoje Kanados Lietuvių Die 
noje dalyvauti iš Montrealio 
vyksta Tautinių šokių grupė 
ir sportininkai.

Koncerte dalyvauti vyksta 
op. sol. Ė. Kardelienė. Indivi 
dualiai mašinomis vyksta pp. 
Giriniai, pp. Stankevičiai, p. 
Gruodis savo autobusėliu ve
ža kelioliką asmenų ir tt. Gali 
mas dalykas, kad savo mašina 
vyks ir pp. Norkeliūnai.

PRADEDAMI MOKSLO 
METAI LIETUVIU ŠEŠTlh 
DIENINĖSE MOKYKLOSE

Šiemet Montrealy veiks dvi 
šeštadieninės mokyklos: vie
na Verdune, kita Rosemoun 
te. Verdune mokykla veiks 
tose pačiose patalpose, kur ir 
praeitais mokslo metais, St. 
More mokykloje, Moffat Ave. 
Mokykloje dirbs mokytojai: 
M. Pakulienė, B. Lukoševičie

LONGUEUIL ANNEX, 
prie autobusų sustojimo, išnuo 
mojami 2 kambariai. Teirau

tis nuo 4 vai. p. p.
tel. OR 5-7032.

PARDUODU mažai vartotą 
alyvini pečių ir bačką alyvai 
už 40 dolerių. Skambinti po 

6 vai. vak. VI 2983.
DUPLEKSAS COTE DĖS 

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

4*4%. Skambinti vakarais
DU 1-1934.

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

TR 4048.

to

DĖL BAŽNYČIOS 
Rugpjūčio 23 d. tėvai pran

ciškonai atidarė naują bažny- 
Programoje: oficialioji daiis-TLN V-bos p-ko žodis, g gos statymo fondą. Daugelis

8 J Meninė dalis. klausia: kur yra ,tas
. . x nycios statymo fondas, ku-

Grieš geia muzika, veiks bu i etas su kietais u miuks- >? riam visi pinigus aukojo per 
tais gėrimais bei užkandžiais. 8 trįs metus?“

Šokiai vyks didžiojoje salėje. | Gegužės' 24 d. visuotinis Šv.
Baliaus metu priestato salėje vyks loterija bei fantų g Jono Krikštytojo parapijos su 

traukimas. g sirinkrmas nesutiko su par.
Staliukus - vietas galima užsisakyti iš anksto tel.: KE g klebono kun. P. Ažubalio pa 
3027. Pradžia 7,30 v. v. Kviečiame plačiąją lietuvių g siūlymu panaudoti Bažnyčios 

visuomenę skaitlingai atsilankyti. g Statymo Rondo pinigus Šv. Jo
T. L. N. Valdyba. g no Kr. bažnyčios remontui, iš

rinko likvidacinę komisiją ir 
ją įgaliojo: parduoti B. S. F. 
nuosavybę Bloor gatvėje, su
daryti viso laiko apyskaitą ir 
sušaukti parapijos susirinki
mą.

Klebonas kun. P. Ažubalis 
be likvidacinės komisijos ži
nios pardavė B. S. F. nuosa
vybę Bloor gatvėj už 35.000 
dol., o pinigus įnešė ne į baž
nyčios St. Fondo einamąją sąs 
kaitą, bet į., atskirą parapijos 
kunigų vardu einamąją sąskai 
tą.

Žmonės pinigus aukojo, 
kaip tai buvo skelbiama span 
doje, susirinkimuose ir asme
niškai pinigus renkant, naujos 
bažnyčios statymui. Jei pasi
keitė naujos bažnyčios staty
mo administratoriai, tai dar 
nereiškia, kad seni administra 
toriai savaip tvarkytų reika
lui žmonių sudėtas aukas. Dau 
gelis žmonių nori savo aukas 
atsiimti ir perduoti naujos baž 
nycios statymo administrato
riams — tėvams pranciško
nams, bet jiems jų aukos ne
grąžinamos. Tai pirmas lietu 
vių tarpe toks atsitikimas, kai 
aukos renkamos vienam tiks
lui, o naudojamos prieš auko
tojų valią visai kitam reikalui.

J. B.
ATVIRAS LAIŠKAS

1953. VIII. 30 d. kun. Ažu 
balis paskelbė per pamokslą, 
kad visi aukotojai, aukoję Baž 
nycios Statymo Fondo Valdy 
bai ir dabar norintieji atsiimti 
aukas, paduoda kleb. Ažuba
liui pareiškimus, kuriuos jis 
pristatys kurijai. Mums visai 
nesuprantamas kleb.. P. Ažu
balio elgesys. Mes aukojome 
ne klebonui, bet BSF Valdy
bai naujos bažnyčios statymui. 
Kvituose visur buvo BSF Vai 
dybos parašai, bet ne klebono

KAIP TĄ SUPRASTI?
Išeinąs Kanadoje vokiškas 

laikraštis „Der Courier“, na- 
cionalsocializmo kūrėjo, Otto 
Strasser'io, organas, liepos m. 
23 d. 1953 m., straipsnyje 
„Europalische Aerzte „wach- 
sen nach“ (Europėjiški gy
dytojai „priauga“) rašo apie 
vieną jauną europietį, kuris įsi 
gijo ilgai lauktą Kanados dip
lomą „Dr. med. dent“ ir jau 
atidarė savo kabinetą Verdu
ne, Verdun Aye Nr. 5503 
("spec, skelbimas!). Tai esąs 
Lietuvos vokietis.

Pažodžiui laikraštis rašo: 
„Tuomi užsiraukia filmas ko
vos per 8 metus dėl savo pro
fesinės egzistencijos jauno vo
kiečių akademiko“. Pasakęs 
keletą komplimentų apie jo 
buvusią sunkią tarnybą Vokie 
tijoje, kaipo Reichsbahn 
cho geležinkelių) Berka 
de) tarnautojo, vietovė, 
kurios visai netoli esąs 
sus Kyffhauser paminklas 
(sic!), laikraštis toliau cituoja 
jau pačio Hans Maliska'os žo
džius :

„Mano tarnyba neatatiko 
mano profesiniam išsirutulio
jimui, tai buvo tik vienabėgė 
distancija! Su savo šefu, sto
ties viršininku, aš viską pats 
aptarnaudavau ir palaikiau ge 
ležinkelio judėjimą per vi as 
bombų perkūnijas“.

Toliau nupasakojami visi 
Hans Maliska'os -vargai, kaip 
jo medicinos studijos Europo 
je nuėjo niekais, nors jau bu
vo dasikrapštęs iki fizikumo, 
ir kaip šis medikas 1948 m. at 
vykęs į Kanadą pradėjo „sun
kiausius kryžiaus kelius“, ban 
dęs visą eilę darbų — farme- 
rio, sanitaro, dažytojo, namų 
sargo, fnedelių karpytojo, so
dininko ir tt. Po keturių se
mestrų iš kandidato medicinos

(Rei
(Ro- 
nuo 
gar-

pasidarė daktaras dantų me
dicinos (greitai įgyjami čia 
daktarato laipsniai! J. V.j. 
Straipsnis užbaigiamas pačio 
Hans Maliska'os pasisakymu: 
„Mano medicinos studijoms 
naudojau vokišką specialią li
teratūrą, o daktaratui dantų 
medicinos prancūzišką. Kas
dien aš kalbu angliškai. Mes 
europiečiai per karą pasidarė- 
tėm polyglotais (daugiakal
biais J. V.), nes lietuviškai, ži 
noma, aš kalbu neblogiau“. 
„Courier'is“ įdėjo ir skelbimą, 
kad Hans Maliska Verdune 
atidarė dantų kabinetą.

Neseniai lietuviški laikraš
čiai pranešė, net kelis kart, 
kad lietuvis Jonas Mališka pa 
sėkmingai baigė Montrealio 
universitetą ir gavo dantų gy
dytojo teises. Turbūt tai tu
rėta galvoj tas pats „Hans Ma 
liska“. Ar tik ne pergreit bus 
pasiskubinta padaryti jį lie
tuviu, kad pasidžiaugtų savo 
„tautiečio“ tais „milžiniškais“ 
laimėjimais ir plačiai išliaup- 
sinti?! Pačio Hans Maliska 
interview Caurier'į kalba aiš
kia kalba!

Aš esu tos nuomonės, kad 
daiktus reikia vadinti visuo
met tikrais vardais. Jei Hans 
Maliska save laiko vokiečiu, 
tai jo asmeninis reikalas ir tai 
jam nedraudžiama, tik mums 
nėra ko jį reklamuoti kaipo lie 
tuvį, nes mums tai garbės tik
rai nesudaro!

J. Viliušis.
Red. pastaba: Iš šio rašinio 

atrodo, kad ne dr. J. Mališka 
taip būtų pasisakęs, bet laik
raščio korespondentas tam tik 
rais tikslais visa tai savaip yra 
interpretavęs. Tačiau tiksliau 
apie tai galės pasisakyti pats 
Dr. J. Mališka.

STATYMO FONDO.
ar kurijos. Rodos, tam tiks
lui buvo atidaryta einamoji 
sąskaita, kurią tvarkė BSF 
V aldyba.

Kadangi nauja bažnyčia šios 
parapijos nestatoma, mes tei
siškai reikalaujam savo įnašų 
ne iš kleb. Ažubalio ar kuri
jos, bet iš BSF Valdybos Lik 
vidacinės Komisijos, kuri vie 
nintelė 
Be to, 
turėtų 
spaudą 
iš Šv.
les sakyklos, kur šiuo metu su 
sirenka tik maža dalelė auka
vusių parapijiečių.

Mes tikimės, kad ši klaida 
bus atitaisyta, bus Suotas il
gesnis terminas paduoti pa
reiškimams, kurie turės būti 
adresuoti BSF Valdybos Lik
vidacinei Komisijai, bet ne 
asmeniškai kun. P. Ažubaliui.

Reiškiame pagarbą
A. Palionis
J. Gaižutis

KUR DINGUSIOS AUKOS 
TAUTOS FONDUI?

„TŽ“ 7 nr. š. m. vasario 19 
d., aprašydamas Toronto kro 
nikoj Vasario 16 d. minėjimą 
Toronte, tarp kita ko rašo:

„Ta proga Tautos Fondui 
buvo suaukota 723 dol. ir Liet, 
pasų bei ženkliukų išplatinta 
už 58 dol.“

7 FA Kanadoj paskelbtoje 
už š. m. I pusmetį apyskaito
je aukų iš Toronto visai nėra!

Manau, kad aukotojams ne 
visvien, ar jų aukos Tautos 
Fondui nuėjo ar pasuko kitu,, 
mums visai nežinomu keliu!...

TF A-bė Kanadoj turėtų šį 
reikalą išaiškinti.

K. L. M.
Toronto apyl.
Įvyks rugsėjo 20 d. 4 vai. po 
piet, Lietuvių Namuose. Vi
sos narės maloniai prašomos 
dalyvauti, nes susirinkimas 
bus svarbus. Valdyba.
PAMALDOS LIETUVIAMS

EVANGELIKAMS
St. Andrew's Church, Carl
ton & Jarvis gatvių kampe, 
rugsėjo 6 d. 9 v’al. ryto. Pa
mokslas taikomas Lietuvių Tau 
tos šventei. Dr. M. Kavolis.

'S Raštinė: OLiver 4451 C

yra atsakinga mums, 
šis Įnašų atsiėmimas 
būti paskelbtas per 
— oficialiai, o nevien 
Jono Krikšt. bažnytė-

Iriir .chin mpln R11

Sk. St.
B-NĖS
susirinkimas

DANTŲ GYDYTOJAS §

P-
P-

g Dr. J. MALIŠKA H
H priima: 9 a- m. — 10 p. m: «

5303 Verdun A., Verdun, H
į Telef.: TR 4547. g

nesusidarius tokiam skaičiui
« * . .............. . " 'A * « asmenų, kad geležinkeliai ga-

T? A 1 s « lėtų duoti žymią nuolaidą, ne-|Dr.E.An<irukaitlS| įvyksta. Tačiau reikia žinoti g g norintiems įvykti, kad Darbo
95o Sherbrooke E. g šventės ir savaitgalio nuolai-

g Tel. CH. 7236 g da visada galima pasinaudoti
_ta nuolaida yra apie 4 - 5

PASKUTINĖ NL GEGUŽINĖ 
praėjo gana gražiai. Suvažia 
v o apie šimtinę mašinų, ]

KLB Hamiltono apylinkės i 
valdybos vicepirmininkas K. : 
Baronas padarė platų praneši : 
mą apie Pirmąją Kanados L«ie . 
tuvių Dieną, kurią organizuo- : 
ja Hamiltono lietuviai.

Visą laiką vyko šokiai, ku
rių metų hamiltonietė p. Pana 
vaite padainavo kelis šokiams 
pritaikytus lietuviškus šlage
rius.

Kadangi oras buvo šiltas, 
(nors ir labai apsiniaukęs ir 
net su tendencija lyti), tai 
daugelis pikniko dalyvių mau
dėsi.

Piknike dalyvavo be jau mi 
nėtų hamiltoniečių — p. Pa- 
navaitės ir p. Barono dar jų 
ekskursijos dalyvis inž. Šešel 
gis, kuris juos į Montreal} sa
vo mašina atvežė.

Gegužinėje dalyvavo iš Ro- 
chesterio pp. Avižienių šeima, 
kuri vieši pas pp. Norkeliūnus, 
nes p. Avižienienė yra p. Do- 
miniko Norkeliūno sesuo. Vi
si svečiai rengėjų buvo pasvei 
kinti.

Didelis ačiū gegužinės vie
tos savininkams pp. Vekto
riams, kurie mielai suteikė N L 
gegužinėms vietą; ačiū šios ge 
gūžinės talkininkams — p. Gi 
rinienei, p. Iz. Gorini, rinku
siems aukas; labai didelis ačiū 
p. Klemui Kiaušui, kuris 
mums talkino visas, ^gegužines 
savo mašina ir mielu nuoširdų 
mu visas dienas išbildėjęs ir 
padėjęs mums kuo tiktai gale 
damas. Ačiū visiems tautie
čiams, kurie dalyvavo geguži
nėse - piknikuose ir tuo parė
mė savąją spaudą.

KLČT ir N L.

TORONTO LIETUVIŲ 
MUZIKOS STUDIJA 

pradeda naujus mokslo metus 
rugsėjo mėn. 15 d. Taip pat 
priimami nauji mokiniai į dai
navimo, piano, klarneto, saxa 
fono, triūbos ir fagoto klases. 
Bus dėstomi ir teoretiniai mu 
zikos dalykai.

Norintieji lankyti šias kla
ses, prašomi registruotis kiek
vieną dieną (išskyrus sekma
dienius) L. M. Studijoje, ku 
ri yra Lietuvių Namuose II- 
augšte, Ossington - Dundas 
kampas. Tel. KE 3027.

SLA 236 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks rugsėjo 14 d. 7,30 vai. 
vak., Lietuvių Namuose. Na
riai, pakeitę adresus, prašomi 
pranešti tel.: ME 8522.

Nariai prašomi būtinai atsi
teisti.

SERGĄ LIETUVIAI.
Jau kuris laikas kai liga 

vargina M. Inčiurienę. St. Bic 
liauskienei padaryta kojų ope 
racija. Rimta tulžies opera
cija buvo padaryta Karpavi- 
čienei, kuri po to susirgo plau 
čių uždegimu. Sunkiai serga 
ir Pr. Medelinskas. Kor.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOMS ir CHIRURGAS 
1081 Bloor St. W.-Toronto 

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

tarimą tel. ME 2933

IP
Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniai: 
pagal susitarimą.

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

Margis Vaisiinė
JONAS V. MARGIS — VAISTININKAS 

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

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

| JONAS J. JUSKAITIS |
x Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau X 
& syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame x 
$ ' Fakultete. g.
'r 932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. g 
£> (Iš tolimesniu vietovių galima kreiptis laiškais). S

PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
SIŪLO DARBĄ 

statybininkams statyboje, ku
ri vyksta Westmonte —■ Vic
toria ir Westmont Blvrd kam 
pe. Reikalingi darbo statybi 
ninkai ten gali kreiptis juo sku 
biau.
DARBO ŠVENTĖS DIENĄ 
darbininkų sąjungos šiemet 
nedarys parado, nes šiemet su 
eina 80 metų, kai Įsikūrė Dar 
bo ir Amatų Kongresas. Tą 
dieną Show Mart būstinėje 
bus iškilmės, kuriose galės da | Telefonas LO 2738. 
lyvautį 10.000 dalyvių.

TORONTE.
NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR P ARDA 
VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR 
BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO 
REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE 

OBLIGACIJOS.
ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 

PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont.
Vakarais HY 1543.
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