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Pirmoji Kanados Lietu- 
vių Diena pasisekė

PIRMOJOJE KANADOS LIETUVIŲ DIENOJE DALY
VAVO PER 3.000 DALYVIŲ IŠ VISŲ KANADOS 

LIETUVIŲ KOLONIJŲ IR IŠ JAV.
choras, vedamas vargonininko 
V. Untulio ir solistai — V. 
Verikaitis ir op .sol. E. Kar
delienė. Labai gerą įspūdį su 
daro J. E. Vyskupo žodis, ku 
riame tautiečiams primenamos 
ne tiktai religinės, bet ir tau
tinės pareigos, o taipgi pasi- 
džiaugiama, kad lietuviai su
geba bendrai veikti ir dirbti 
bei aukotis Dievui ir Tėvynei. 
Pažymėtini Vyskupo žodžiai: 
„Būkime krikščionimis ne tik
tai bažnyčioje, bet ir kasdieni 
niame gyvenime, kad nepa
klaustų : kas tas yra, kuris 
taip elgiasi?

Šventės džiaugsmu su tau
tiečiais dalinasi ir klebonas dr. 
Tadarauskas, dėkodamas vys
kupui už atsilankymą.

Evangelikams pamaldas lai 
ko Dr. A. Kavolis, pritaikęs 
tai dienai skirtą įspūdingą žo
di.

6 vai. vakaro toje pačioje ka 
riuomenės Armouries salėje 
jau vyksta pirmosios Lietu
vių Dienos Kanadoje pagrin
dinės iškilmės, pradėtos Im
perijos himnu. Scenon iškil
mingai įnešamos Kanados ir 
Lietuvos vėliavos. Valdybos 
pirmininkas inž. J. Kšivickas 
taria iškilmėms taikomą žodį 
ir pristato Garbės komiteto na 
rius su Hamiltono burmistru 
L. D. Jackson pryšakyje (g. 
k-to sąrašas buvo paskelbtas 
praėjusiame „NL“ numeryje. 
Pažymėtina tiktai, kad vieto
je p. M. Arlauskaitės Tautos 
Fondo centrą atstovavo L. Gi 
rinis).

Inž. J. Kšivickui pristačius 
Garbės komiteto narius, į susi 
rinkusią arti dviejų tūkstan
čių lietuvių minią kalba Ha
miltono burmistras p. Jackson, 
šiltais žodžiais minėdamas lie 
tuvius ateivius. Dr. p. Kšivic- 
kienė Mrs. Jackson įteikia ro
žių. Po jo Kanados L. B-nės 
pirmininkas J. Matulionis svei 
kiną susirinkusius ir Hamil
tono lietuvius, suruošusius įs 
pudingą pirmąją Lietuvių Die 
na.

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas L. šimutis 
pasako karštą kalbą, kurioje 
suglaustai išdėsto ALTo žy
gius ir pasisekimus, vainikuo
jamus Kersteno rezoliucijos 
priėmimu, garantuojančiu, 
kad Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės nebus derybų su so 
vietais objektu. L. Šimutis 
pabrėžia, kad šitokių vaisių 
Amerikos lietuviai pasiekė tik 
tai dėka vienybės, kurią jie re 
alizavo ALTe, kaip organiza
cijoje, kuri jungia visas JAV 
lietuvių partijas, sroves ir or
ganizacijas. P. Šimutis pažy
mi, kad šioje srityje Kanados 
lietuviai buvo vieni pirmųjų 
ir kad ir dabar JAV ir Kana
dos lietuvių bendradarbiavi
mas yra labai svarbus, nes ir 
JAV Kongresui didelį įspūdį 
padarė sulauktos 3.500 padė
kos laiškų ir telegramų, pri
ėmus Kersteno rezoliuciją. 
Kanados lietuviai pirmą kar
tą taip gausiai susirinkę, karš 
tai pritarė L. Šimučio min
tims ir plojimais dėkojo JAV 
lietuviams už jų didelius dar
bus lietuvių tautos ir Lietu
vos labui.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
sekr. dr. Trimakas lietuvių ir 
Lietuvos reikalus nušvietė iš 
kitos pusės, ir, baigdanyis svei 
kinimus Kanados lietuviams.

Dideliu susidomėjimLi visos 
Kanados lietuviai laukė Pir
mosios Kanados Lietuvių Die 
nos, kurią organizavo Hamil
tono lietuviai. Šia diena do
mėjosi ir didžioji pasaulio JA 
V lietuvių kolonija, kuri ta 
proga prisiuntė ALTo ir LLK 
o pirmininkus. Labai malonu 
konstatuoti, kad Diena pasi
sekė puikiausiai, už tai didelė 
pagarba priklauso KLB 11a- 
miltonoo apyl. valdybai ir vi 
siems Hamiltono lietuviams.

Lietuvių Diena užėmė dvie 
jų dienų laiką. Pirmąją die
ną, rugsėjo 5 d., vyko sporti
nės rungtynės ir vakare buvo 
masinis balius, kuriame daly
vavo apie 1300 asmenų. Sek 
retorius p. Dalius ir iždinin
kas p. Antanaitis turėjo dar
bo, kai prie kasos susitelkė mi 
nia žmonių, o vicepirm. K. 
Baronas sušilęs bėgiojo tvar
kydamas kitus reikalus.

Ilgai netrukus didžiulė ka 
riuomenės salė ūžė, kaip bi
čių avilys. P. Jokūbaičio ve
damas „Trimito“ orkestras, 
dažnai palydimas p. Panavai- 
tės dainavimo, entuziastingai 
grojo šokius. Didžiulė salė 
mirgėjo, kaip vėjelio banguo
jamas didžiulis javų laukas. . . 
O salės pakraščiuose prie sta
liukų vyko kitas gyvenimas. 
Č’a susitiko seni pažįstami, se 
n<ai nesimatę; čia mezgėsi nau 
jos pažintys, kuriui žymi dalis 
Lus amžina ir neatsiejama. . .

Kie čia pažįstamu, kiek bi
čiulių, kiek mielų žmonių, 
kiek nelaimės draugų ir kiek 
naujų laimėjimų, nau^ų žy
gių dalyvių! Kur pasisuksi — 
visur akis aikin susitiksi bran
gų ir mielą tautietį, su ku- 
ruo nepajėgu ir išsiskirti. Čia 
ir hamiltonietis, čia ir winni- 
pegietis, čia ir motrealietis, ir 
londonietis, ir sudburietis, ir 
niagarietis, ir torontietis, ir 
sankatarinietis, ir net edmon- 
tonietis, pagaliau — ameri
kietis. Ir visi gyvena viena 
mintimi, vienu jausmu, vieno 
ūpo pagauti, nušvitusiais vei 
dais.

Kai jau visa salė ūžė, pir
mus sveikinimus ir pirmas in 
formacijas duoda Valdybos 
pirmininkas inž. Kšivickas. 
Netrukus prie estrados susi
daro žymių svečių būrys, ku
rie susėda prie nusitiesusių sta 
lų — Haimilaono burmistras, 
Ontario parlamento nariai, 
ALTO pirm. L. Šimutis, B- 
nės v-bos pirm. p. Matulionis, 
spaudos atstovai ir tt.

Salės šone veikia loterija, 
toliau ilgas ir didelis bufetas.

Valandos lekia, kaip minu
tės, ir 12 tenka punktualiai 
skirstytis.

Sekanti diena pradedama 
JskflJmingomis pamaldomis, 
naujoje Hamiltono lietuvių 
bažnyčioje ir jos salėje, nes 
bažnyčia visų Lietuvių Die
nos dalyvių nepajėgė sutalpin 
ti. Klebonas dr. Tadarauskas 
turi rūpesčių sutvarkyti visus 
tautiečius taip, kad jie turėti! 
vietas. Žinoma, graži, lietu
viškai papuošta gražiais tau
tinių juostų ornamentais (p. 
Kulpavičienės) bažnyčia trau 
kia visų dėmesį, nes joje iškil
mingas pamaldas laiko specia
liai iš Čikagos atvykęs J. E. 
Vyskupas V. Padolskis, kuris, 
asistuojamas Montrealio kle
bono dr. J. Kubiliaus ir dvie
jų Hamiltono anglų kunigų,

Praėjusią savaitę visus po
litinius įvykius nustelbė

VOKIETIJOS SEIMO 
RINKIMAI, 

kuriems Maskva skyrė net ir 
daugiau dėmesio negu patys 
vokiečiai. Maskvai tai buvo 
labai opus prestižo klausimas. 
Sovietų viešpatavimas ryti
nėje Vokietijoje negalėjo ne
būti žinomas vakarinėje Vo
kietijoje, kurion visokiais ke
liais veržėsi iš Rytinės Vo
kietijos jau patyrę sovietinio 
rojaus malonumus vokiečiai.

KOMUNISTAI ĖMĖSI 
EXTRA PRIEMONIŲ.

Jie į vakarinę Vokietiją iš
siuntė armiją diversantui ir agi 
tatorių, kurie turėjo arba su
ardyti vakarinės vokietijos 
rinkimus, arba, jeigu tai nepa
sisektų, taip juos pakreipti, 
kad išeitų komunistų laimėji
mas. Bet ir vakarinės Vokie
tijos valdžia nesnaudė ir vi
sus iš už geležinės užtvaros 
infiltruotus agentus ir diver
santus prieš rinkimus izolia
vo, o po rinkimų paleido namo 
— į rytinę Vokietiją. . .

Vokietijos žmonės į rinki
mus ėjo labai sąmoningai. Rin 
kimuose dalyvavo rekordinis 
balsuotojų nuošimtis — 86,2. 
Sąmoningumą įrodo ne vien 
šis faktas. Bet ypač tai,

UŽ KA VOKIEČIAI 
BALSAVO.

Prieš Adenauerio Krikščio
nių demokratų programą sto
jo nepaprastai aštriai kraštu- 
tinieji — komunistai ir naciai. 
Ir labai įdomu, kad abu kraš- 
tutinieji sparnai pralaimėjo 
absolitiškai — negavo nė vie
nos vietos. Komunistai bu
vusiame seime turėjo 14 ats 
tovų, o šiame visus prarado. 
Už komunistus balsavo ma
žiau kaip 2 procentai visų bal 
suotojų. Tai absoliutus ir ne 
paprastai vaizdus pralaimėji
mas. Jeigu vokiečiai taip bal 
savo, tai ne tuščiomis, —■ jie 
įsitikino, kad sovietinė sant
varka yra tikras maras.

Iš antros pusės,

VOKIETIJOS 
SOCIALDEMOKRATAI, 

kurie kratosi santykių su va
karais, lygiai kaip ir su rytais, 
rišę nei su vienais, nei su ki
tais, — beveik atleikė savo 
pozicijas, kas parodo jų šali
ninkų sąmoningą nusistatymą. 
Socialdemokratai pereituose 
rinkimuose buvo surinkę 29,2, 
ir nori būti neutralūs, nesusi 
o šiuose 28,1 procentą balsų.

Už tai krikščionys demokra 
tai, su Adenaueriu pryšaky, la 
bai daug laimėjo iš kraštuti
niu — nacių ir komunistų (—

Z ' ■ ” ’a’" i!‘.jna?

Čia Norandos vaizdas — apačioje bendras, kuriame matyti 
3 šachtos, ir viršuje — miesto detalė su centrine įstaiga tarp 
dviejų kaminų. Nuo jos tiesus kelias į banką, matomą 
kairėje, užstotą medžių. Dabar yra sustojusi eilė darbinin 
kų į šį banką, nes darbininkai streikuoja. Darbininkai rei
kalauja 20 ct. priedo valandai, o darbdaviai nesutinka duoti, 
nors darbas čia tikrai prastai palyginti atlyginimas.

Pasaulinė įvykių savaitė

ORO PAŠTU IŠ EUROPOS
Europoje stipriai ėmė įsi- 

pūsti nauji vėjai. Churchillio 
^naujojo 'Miuncheno“ siūly
mas kaip nereikia taikliai pa
teikė ypač į rezignacines pran 
cūzų jaunuomenės ir bendrai 
dabartinės kartos nuotaikas. 
Tas derinasi su fatalistinėmis 
dabartinės Europos nuotaiko 
mis. Tuo laimi ardantysis ir 
griaunantysis sovietizmas, ei
nąs komunizmo šūkiais.

Iš šių nuotaikų kyla tūlas 
netikrumas ir Europos gyni
mo nuo sovietinio imperializ
mo reikaluose, kurie dabar 
slenka po klausimo ženklu.

Ryšium su šiomis nuotai
komis ir VLIKo būsena Eu- 
i opoje darosi nelengva. Pa
sakyti galima ir daugiau: ji 
i arosi netikra. Viena, at
gimstant vokiškam imperializ 
mui, kuris siekia anksčiau tu
rėtųjų Vokietijos ribų, VLIK 
o reikalavimas etnografinių 
Lietuvos ribų, yra nepalankus 
vokietybei, o atsigaunanti Vo
kietija — dėl to nepalanki 
VLIKui. Dėl to „Vlikingene“ 
negali būti visai ramu ir sau
gu-

Antra, ir pačiame VLIKe 
atsirado taip gi naujų vėjų,, 
kurie ima pūsti iš jau apra
mintosios bei apsiraminusios 
pusės. Pirmieji smarkesni tų vė 
jų sūkuriai buvo pajusti čia 
lankantis LLK pirmininkui 
p. Sidzikauskui. Nors, kaip 
visiems žinoma, anksčiau VLI 
Ko pirmininkas su dabartiniu 
LLK ir buvusiu VT pirminiu 
ku labai sandariai bendradar
biavo, bet, papūtus naujiems 
vėjams, kuriuos formuoja 
VLIKo pirmininkas, šio atsi
lankymo metu jau nerado tų 
kontaktų glaudumo ir nuošir
dumo, nors, kiek teko patir
ti, LLK pirmininkas tų saitų 
tvirtumu pasitikėjo. . .

Kai kas „katės perbėgimą“ 
randa ir ankstyvesnių susiglau 
ditnų srityse. Galimas daly
kas, kad visa tai ir reiškiasi 
„naujais vėjais”, kuriuose ima 
reikštis jau pastebir;i vyravu
sių saitų „patrūkimai“.

Tat, jeigu visos Europos ne 
sklandumams yra amerikoniš
kas vaistas, tai lietuviškiems 
reikalams kol kas tas vaistas 
dar, kiek girdėti, tiktai jieško 
mas.

Tūlo, jeigu ir negalima, kol 
kas, pasakyti — nusitebėjimo 
sukėlė VLIKo pirmininko bu
vusių bendradarbių „negliža- 
vimas“, gal tiktai — tuo tarpu 
tūlas „davimas suprasti“, jog 
. . . kinta santykiai, tai ir VLI 
Ko pirmininko pasisakymai 
dėl nesutarimų su diplomati
jos šefu taip pat sukėlė tūlų 
„sūkurių“, kurie, kaip atrodo, 
nekelia VLIKo pirmininko au 
toriteto bei neryškina jo gerų 

oru. nors par -iširi ?.o aišku
mas ir buvo reikalingas. VLI 
Ko sferose abejojama, kad čia 
nebūtų toli siekiančių tenden 
cijų, nevisai suderinamų su 
lietuviškuoju solidarumu.

Šį kartą tiktai konstatuoja 
mi faktai, o dėl tūlų išvadų ir 
tūlų numatymų kol kas sušilai 
koma. Kaip sakoma, „pagy
vensime — pamatysime“.

(hlj).
— Kolumbijoje, Medeilino 

mieste, rugp. 14—17 dd. įvy
ko piramsis Kolumbijos lietu
vių suvažiavimas, kuris išrin
ko KLB Bendruomenės cent
ro organus. Į krašto v-bą iš
rinkti: kun. M. Tamošiūnas, 
kun. N. Saldukas, kun. V. 
Vaičiūnas, prof. Liaugminas 
ir p. Kazitėnas. Suvažiavimo 
delegacija buvo priimta Ko
lumbijos prezidento A. Rojas 
Pinilla, kuriam įteiktas memo

yra labai didelis, nes iš 487 
balsų vien jo partija gavo 
244, tai yra — daugiau kaip 
pusę, o su koalicijos partijo
mis jis gavo 307 vietas iŠ 487. 
Taigi, pasidaro visiškas šei
mininkas ateinantiems ketve- 
riems metams.
DEMOKRATIJOS LAIMĖ

JIMAS — EUROPOS 
LAIMĖJIMAS,

nes Adenaueris yra šalininkas 
įsijungti į Europos gynimo 
sistemą ir atvirai pasisako už 
vieningą Europą. Rinkimai 
parodė, kad jam pritaria abso
liutinė Vokietijos gyventojų 
dauguma.

Šie Vokietijos rinkimai pa
rodė, kad žmonės, kurie pa
gyvena sovietinėj santvarkoj, 
nuo jos bėga, kaip nuo maro.

Labai svarbią kalbą JAV le 
giono kongrese pasakė vals
tybės sekretorius J. F. Dul
les. Jis
APSKAIČIAVO KORĖJOS 

LAIMĖJIMUS: 
komunistai neteko dalies teri
torijos, apie 2 milionus vyrų 
ir laimėjo karo belaisvių apsi
sprendimo teisę. Virš visko 
moralinis komunistų pralaimė 
įimas, nes jų smurtas nepasi
sekė ir agresija sutramdyta. 
Savo ruožtu didelis JTO mora 
linis laimėjimas, pirmas toks 
tarptautiniu mastu ir tarp
tautinėmis priemonėmis.

DULLES ĮSPĖJO 
KOMUNISTUS: 

politinė konferencija negalės 
užsitęsti ilgą laiką, be galo, 
kaip derybos dėl Vokietijos 
ir Austrijos taikos sutarties. 
JAV, jeigu nesiseka susitari
mas, nesusvyruos iš konferen
cijos pasitraukti. Dulles įspė 
jo komunistus ir dėl Indoki- 
nijos, jeigu jie, pasinaudoda
mi Korėjos tyla, bandys verž 
tis į Indokiniją.

Dulles pasijuokė ir iš Vi
šinskio, kuris Ajneriką ir kitas 
demokratines valstybes vadi
na agresorėmis ir imperialisti
nėmis valstybėmis, bet. . . kai 
teikia pasirinkti su kuo eiti, 
su „taikiomis“, kaip Kinija ar 
šiaurinė Korėja, ar su „agreso 
rėmis”, kaip JAV, tai Višins
kis vis dėlto renkasi JAV, ne 
Kiniją, siekdamas patekti į Ko 
rėjos taikos konferenciją. . .

— Dr. P. Karvelis ir M. 
Gelžinis rugp. 25—27 dieno
mis lankėsi Bonnojg^ Vokieti
jos ministerijose ir JAV augs 
tojo komisaro įstaigoje.

— Europos taryboje Stras 
burge lankėsi V. Sidzikauskas 
ir Dr. P. Karvelis.

— Insbruke, Austrijoje, mi 
rė Lietuvos universiteto pro
fesorius Dr. Kazimieras Bui-

LAIŠKAS IŠ NEW YORK O
Amerikos politika turi di

delių sunkumų. Vakarų pa
saulis, — lyg tas pasakėčios 
kvartetas, kurio muzikantai 
susiderinimo laukia keisdami 
vietas, bet ne derindami ins
trumentus. . .

Nelabai čia tikimą, kad Ko 
rėjos klausimai bus išspręsti 
laimingai ir sėkmingai.

Naujų vilčių kiek daugiau 
kelia Adenauerio rinkimų lai
mėjimas. Bet ar Adenauerio 
Vokietija atstos buvusius part 
nerius?

„Atsitraukiančiųjų“ Euro
pos politikų pasėtasis netikru 
mas atsiliepia ir Amerikoje. 
Bet joje telkiasi naujos jėgos. 
Teks dar laukti, kol jos išryš
kės.

Čia gautos žinios, kad iš Eu 
ropos į Ameriką grįžta gen. 
Raštikis. Šios žinios, jeigu 
jos tikros, nevisai gerai nu
teikia lietuvius. Ryšium su tu 
mis žiniomis čia plinta, o, gal, 
kieno ir sąmoningai platina
mos, kitos žinios, kuriose daug 
painiavų. Dėl jų būkime at
sargūs.

Iš Europos jau sugrįžo Lie 
tuvos Laisvės Komiteto pirmi 
ninkas min. V. Sidzikauskas. 
Girdėti, kad pirmininkas su
grįžęs ne su tokiomis nuotai
komis, kokias puoselėjęs išvyk 
damas. Tiesa, kai kas jau ir 
jam išvykstant spėliojo, kad 
bendrai nėra gyveninio tobu
lybės, todėl ir iš kitų pageidau 
tos kelionės netenka lauku 
kažko ypatinga. Vis dėlto bu 
tų buvę geriau, jeigu ta ke
lionė būtų sudariusi geresnių 
nuotaikų.

Trumpai pastebiu, kad VLI 
Ko pirm. prel. M. Krupavi
čiaus pasisakymas dėl nesuta 
rimų su Diplomatijos šefu 
min. S. Lozoraičiu diplomatų 
tarpe sukėlė tam tikro laips
nio susijaudinimo, kuris įvai
riai komentuojamas..

Teko sužinoti, kad žurnalis 
tas H. Blazas yra išrinktas 
Valstiečių Internac. — IPU 
biuletenio viceredaktorium ir 
keliasi į New Yorką.

Daugumas lietuvių dabar 
laukia Kersteno rezoliucijos 
vykdymo. Šia proga reikia ži 
noti, kad JAV Kongreso su
lauktieji 3.500 padėkos laiš
kų ir telegramų iš JAV ir Ka
nados padarė labai didelį ir 
gerą įspūdį. Todėl, tautie
čiai, visada būkime veiklus ir 
visada gyvai atsiliepkime į 
kiekvieną mums svarbų bei 
brangų reikalą. Jūsų kor.

TAUTOS ŠVENTĖ 
ST. CATHARINĖJE.

Rugsėjo 12 d., 7,30 vai. v., 
Ukrainiečių Katalikų Bažny
čios salėje, Highway ir Nia
gara St. kampas, K. L. B. St. 
Catharines Apylinkė rengia 
Tautos Šventės (rugsėjo 3 
dienos) minėjimą.

Programoje — paskaita ir 
meninė dalis. Meninę dalį iš 
pildys Amerikos Rochesterio 
lietuvių choras, vedamas P. 
Armono ir tautinių šokių gru 
pė.

Apylinkės Valdyba malo
niai prašo St. Catharines ir vi
sų kaimyninių apylinkių tau
tiečius skaitlingai dalyvauti 
minėjime.

^Apylinkės Valdyba. 
NAUJIENA HAMILTONE!

Rugsėjo m. 19 d., šeštadie 
nį, rengiama pirma gegužinė 
po Mėlynuoju Mėnuliu — lai
ve Ontarijo ežere. Išvažiuo
jama 8 vai. vak. Susirenka 
visi iš visų apylinkių 7 vai. 
vakaro James Str. N., prie eže 
ro.

Plačiau sekantį kartą.
Vasario 16-tos Gimnazijai

remti borų isija,
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Mokslo metams
prasidėjus

Šiemet, kaip ir kasmet, atė 
jus mokslo laikui, tėvai siun
čia savo vaikus į mokyklas — 
mažuosius į pradines mokyk
las (public school), jas bai
gusius — j augštesniąsias 
(high school), o šias baigu
sius — į kolegijas (college) 
arba j universitetus (univer
sity). Taip daro visi susipra- 
tusieji tėvai, nors kartais 
jiems gyvenimas ir nėra leng 
vas, o leisti vaikus j mokslus 
nėra lengva ir daug kainuoja.

Čia verta pastebėti, kad dau 
gelis mūsų tautiečių, ankš
čiau čia atvykusių, deja, to 
reikalo neįvertino, galimas da 
lykas, jo gerai nesuprasdami. 
Todėl iš ankstyvesnės mūsų 
ateivi jos, gaila, labai nedaug 
yra išėjusių augštesniuosius 
mokslus, o dar mažiau yra. bai 
gūsių augštuosius mokslus. 
Šių, galima sakyti, yra tiktai 
pavieniai asmens. Kiek dau
giau yra baigusių augštesniuo 
sius mokslus, bet dažnai ne
lemtai ant to ir buvo baigiama, 
nesuprantant, kad augštesnio 
sios mokyklos; mokslas yra 
tiktai paruošiamasis. Todėl, 
visi tėvai, kurių viakai yra 
baigę augštesniąsias mokyk
las, turi labai tvirtai nusista
tyti savo vaikus leisti siekti 
augštųjų mokslų.

Čia dar yra įsigalėjusi ne
gera mada — žiūrėti, ar vai
kas nori ar nenori mokytis. 
Vaikas gi mažai ką nusima
no. Tėvai turėtų jam pasa
kyti ir jį pastatyti į tokias są
lygas, kad jis, nori ar nenori, 
turi mokytis. Kas taip pada
rys, vėliau, kai vaikai išaugs, 
džiaugsis tuo, nes išmokslinti 
vaikai džiaugsis tėvų rūpes
niais ir įvertins jų sąmonin
gumą.

Taigi, kol dar tiktai prasi
deda mokslo metai, visi tėvai 
turėtų susirūpinti vaikų moks 
linimu. Mokslas yra toks tur
tas, kurio niekas negali nei 
atimti, nei padegti, nei kaip 
kitaip sunaikinti. Be to, tai 
yra toks turtas, kurį turint ir 
nešiojantis, padai neplyšta. . .

Labai klysta tie, kurie ma
no, kad sunkus juodas dar-

bas geriau atlyginamas: augš- 
tąjį mokslą baigusieji asmens 
ir Kanadoje, kaip ir visam pa
saulyje, geriausiai uždirba ir 
gražiausiai gyvena.

Deja, yra jaunimo, kuris 
neturi tėvų, arba turi nedar
bingus tėvus. Jiems tenka sun 
kesnė dalis. Mūsų, sveikųjų,, 
pareiga tam jaunimui padėti. 
Labai gaila, kad mes, lietu
viai, nemokame gerai susi
orientuoti. Mes, tarsi vieni 
kitų bijomės. Mes pakrikę ir 
nesugebame dirbti kolekty
viai. Mes linkę į visokius eg 
tistinius sumanymus, bet ne
sugebame laikytis visiems bend 
ros tvarkos, nors ta tvarka ir 
nustatoma ir yra aiški.

Dabar, kai žinome, kad yra 
jaunimo, kuriam reikalinga 
pagalba, mes neturime net 
bendros organizacijos, kuri 
tuo reikalu rūpintųsi. Pav., 
PLiB statutas nustatė, kad ši 
organizacija kultūriniams rei
kalams turi Lietuvių Kultūros 
Fondą. Bet tos tvarkos nesi
laiko tūlos jau susiorganizavu 
sios bendruomenės. O dėl to 
reikalai, opūs ir būtini, stovi 
vietoje. Jeigu veiktų KF, jau 
bendromis jėgomis galėtume 
telkti ir jaunimo reikalui lė
šas.

KF, reikia manyti, sugebė
tų ne tiktai parūpinti savo tau 
tiečių paramos jaunimui, bet 
ir dar galėtų išgauti ir iš ko
kių labdaringų organizacijų, 
kurių ir čia yra. Tiktai netu
rime tvarkos, neturime siste
mos ; esame išsibarstę, pakri
kę.

Tenka pasakyti šiuos fak
tus, nors ir labai nemalonu ir 
nemiela. Kai jau prasidėjo nau 
ji mokslo metai, vis dėlto jaut 
riai šie reikalai iškyla ir tenka
juos aptarti.

Baigiant, malonu yra pa
sveikinti tėvus, kurie savo vai 
kus leidžia į mokslus ir drau
ge su vaikais, lankančiais mo 
kyklas, pasidžiaugti, kad yra 
sąmoningų tėvų, kurie savo 
vaikams nesigaili rūpesčių ir 
yra pasiryžę jiems duoti vi
sa, ką tiktai jie gali.

Ką rašo kiti

KAIP OKUPANTAI

Siaučia Pabaltijo „respubli
kose” okupantai ir niekas jų 
sudrausti negali. Tiktai pasi
skaitykite tie, kurie sakote, 
kad Lietuvoje gera tvarka ir 
geras gyvenimas, kaip ištik- 
rųjų yra. Štai Vilniaus „TIE 
SA“ gegužės 21 dienos Nr. 
118(3101) trečiame puslapy
je rašo žodis žodin:

„Jurbarko rajone jau seniai 
pažįstamas perėjūnas Kučiu- 
movas. Jis pabuvojo daugely
je organizacijų ir įstaigų, ta
čiau nė veinoje ilgiau neišsi
laikydavo, kol, pagaliau, nuo 
pereitų metų pabaigos įsisuko 
vadovauti rajono kino tinklo 
darbui.

Netrukus pasirodė pirmieji 
Kučiumovo „vadovavimo“ vai 
šiai. Rajono kolūkiečiai lau
kė tarybinių filmų, o Kučiu- 
movas ir jo draugai uždarbia 
vo. Naujai gauta mašina, už 
uot vežusi j rajonus kilnoja
mus filmus, kurių yra trys, va 
žinėjo čia Į Kauną, čia j So- 
vietską vežiodama prekes, ke
leivius. Per keletą uždarbia
vimo mėnesių mašina prava
žiavo daugiau kaip 14.000 ki
lometrų!

Tiesiogines savo pareigas 
Kučiumovas visai pamiršo. 
Kino tinklo darbas buvo su
žlugdytas. Nėra jokio marš
rutų grafiko, finansinė kino 
būklė bloga — neišmokėti at
lyginimai, nėra jokios darbo 
kontrolės.

Rajono darbo žmonės, ypač 
kolūkiečiai, laukia naujų ta
rybinių filmų, o tuo tarpu Ku 
čiumovas, lengvai išsikapstęs 
iš balos, jau dirbo miškų pra
monės ūkyje ir prekiavo miš 
ko medžiaga, kurią vežiojo su 
ta pačia kino tinklo mašina...

Tiesa, pastaruoju metu Ku 
čiumovas ir iš pastarųjų parei 
gų atleistas, tačiau, kaip žmo 
nės pasakoja, gudri „žuvis“ 
vėl ruošiasi išnerti į paviršių. 
Todėl daugelis nuogąstauja: 
ar ir vėl neatsiras perėjūno ge 
radarių?“

Ar neaišku, kokia palaimin
ta tvarkelė toje sovietinėje' 
Lietuvoje?!. Kas gi juos, oku 
pantus, sudraus, kas juos su- 
valdys? Jie gi šeimniinkai 
Lietuvoje, kurią jie pasigro
bė. . . Ir taip visur ir visą lai
ką visoki Kučiumov'ai ir kiti 
rusai siaučia ir eksploatuoja 
Lietuvos žmones.
IR KIEK JŲ CARUKŲ SAU 

VALIAUTOJŲ!...
Ten pat rašoma, kad Nau

miesčio Kataucyznos plytų - 
- čerpių fabrike įsigalėjęs „ne 
rūpestingumas ir žioplumas“. 
Kauno kompartijos komitetas 
patvirtina, kad ten didžiausia 
netvarka.

Jiezno kompartijos sekreto 
rius Klusaitis' praneša, kad 
Stakliškių Mašinų - Traktorių 
stoties apsileidimas ir netvar
ka sužlugdė sėją, nes tos sto
ties direktorius rusas Novo- 
sielcev'as, Lelionių stoties di
rektorius rusas Babič ir polit. 
sk. virš. pav. rusas Skugarev,

VALDO LIETUVĄ.

yra apsileidę girtuokliai, žmo 
nių turto eikvotojai ir nusikal 
tėliai. Ko gi kito iš okupantų 
galima tikėtis?

O ŠTAI IR 
APŠVIETIMAS...

Kaip jau komunistai giriasi, 
kad Lietuvoje visur žiba elekt 
ros lempos. Bet štai tame pat 
„Tiesos“ numery ir puslapy 
Alb. Grabauskas rašo, kad 
„Tiesos“ redakcija gaudavo 
nemaža laiškų iš Ukmergės, 
kuriuose buvo nurodoma, kad 
Ukmergės elektrinė neįsten
gia apšviesti viso miesto. Vii 
maus srities Vykdomasis ko
mitetas praneša, kad nurodyti 
laiškuose trūkumai apšviečiant 
Ukmrgės miestą yra buvę dėl 
esančios elektrinės nedidelio 
pagjėgumo“.

Štai jums ir žiba „Lenino 
akis“. . . Miesto nepajėgia ap 
šviesti, o jau ką ten sakyti, kad 
elektra galima būtų naudoti 
virtuvėms arba namų šildy
mui. Apie kitus reikalus, kaip 
šaldytuvus, skalbiamąsias ma
šinas ir kt. komunistai ir su
pratimo neturi. Tai taip Lie
tuva elektrifikuota.. .

VAIKŲ DARŽELIAI IR 
LOPŠELIAI.

Ir dėl jų nemaža prirašo
ma pagyrų, bet štai pavyzdys, 
kurį patiekia tas pat „Tiesos“ 
numeris:

„Vilkijos rajorio vykdoma
sis komitetas svarstė vaikų 
lopšelių ir darželių steigimo 
kolūkiuose klausimą, numatė 
eilę priemonių. Tačiau spren 
dimas buvo priimtas nedaly- 
kiškas, nieko konkrečiai ne
įpareigojantis rūpintis šiuo 
reikalu. Todėl, nors jau pra
ėjo nemaža laiko, rezultatų ne 
matyit. Rajono vykdomasis 
komitetas nerūpestingai ir ne 
reikliai pažiūrėjo j tokį svar
bų reikalą, užmiršo savo spren 
dimo vykdymą.“
„KAI ŽODŽIAI NEPARE 

MIAMI DARBU“.
Tokia antrašte ten pat „Tie 

sa“ rašo:
„ . . . eilės tarybinių ūkių va 

dovai, o taip pat Klaipėdos ta 
rybinių ūkių tresto direkto
rius Zacarinas ir vyr. agrono
mas Bučiūnas, suneramino pa 
likdami savieigai tokį svarbų 
klausimą, kaip pašarinių kul
tūrų sėja. Dėl to daugumoje 
srities tarybinių ūkių šis dar
bas žlugdomas. Pernai tres
tas dėl pašarų trūkumo ne
įvykdė gyvulininkystės išvys
tymo plano, daug kur buvo 
žemas gyvulių produktyvu
mas, o pieno pristatymo vals
tybei planas buvo sužlugdy
tas“.

Tai aiškus prisipažinimas: 
žodžiai be darbų, kitaip sa
kant nuoga propaganda. ..

Kaip matome „Tiesa“ vie
na tiktai gali pasakyti — su
žlugdoma. .. Tai taip oku
pantai šeimininkauja Lietuvo
je!

Veda sktn. miž. J. Bulota
PASAULIO SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS

KANDERSTEG'E
Gražioje Šveicarijoje, Kan- 

dersteg’e, augštųjų Alpių pa
pėdėje, nuo liepos 29 d. iki 
rugpjūčio 8 d. vyko 5-tasis 
Pasaulio Skautų Vyčių Są
skrydis — World Rover 
Scout Moot 1953.

Daugelio tautų skautų tar 
pe šiame sąskrydyje dalyvavo 
ir lietuvių vienetas — Vasa
rio 16 gimnazijos Margio bū
relio skautai vyčiai: v. sk. Ed. 
vinas Polkis, v. sk. Valteris 
Kiaupa, v. sk. Vidmantas Rai 
šys, v. si. Apolinaras Skopas, 
si. Kasperas Dikšaitis ir si. Vy 
tautas Birieta. Tai Vasario 
16 gimnazijos tunto pažiba, 
šaunieji tunto pareigūnai.

Kad minėtieji broliai galėjo 
mus tinkamai atstovauti, dide 
le dalimi priklauso nuo dange 
lio mūsų brolių JAV ir Kana
doje reikšmingos finansinės 
paramos. Bet ypač šiame rei
kale sėkmingą akciją pravedė 
Brolijos Vyčių Sk. Vedėjas 
ps. H. Stepaitis ir Vasario 16 
gimnazijos tuntininkas ps. O. 
Gešventas.

Šias eilutes rašantis norėtų 
pabrėžti, kad veiklusis tunti
ninkas ps. Gešventas, tuntą 
perdavęs skautininkui A. Gied 
raičiui, šiomis dienomis iš Vo 
kietijos atvyko į Kanadą ir 
apsigyveno Londone, Ont. Jis 
tiesiai iš Šveicarijos gavo ma
lonų laiškelį, kuriame be ki
ta ko rašoma :

„ . . . Visas reprezentacinis 
vienetas siunčia nuoširdžiau
sius sveikinimus iš W. Rover 
Moot. Savo tikslą tikimės 
esą atsiekę: plevėsuoja tri
spalvė, yra parodėlė, nešioja 
me lietuviškas uniformas, du 
kartus pasirodėme per laužus, 
dainavome ir kalbėjome Ber
no radiofone, partekome į fil
mų kronikas ir kt. Visa di

džiulė stovykla žino apie Lie
tuvą ir lietuvius. . .“ L. E-tas.
TEN PLEVĖSUOJA MŪSŲ 

TRISPALVĖ.
Bostono jaun. skaučių „Ne 

ringos“ draugovės drauginiu 
kė vyresn. skiltin. Vida Karo- 
saitė šią vasarą dirba kaip ins
truktorė amerikiečių skaučių 
stovykloje — Camp Maria 
Fratt, prie Torrington, Conn. 
Ji rašo, kad ten ji talkininkau 
ja programų vadovei. Šioje 
stovykloje nuolat stovyklauja 
60 skaučių, kurios yra suskirs 
tytos pagal amžių į tris drau
goves. Iš miesto dulkių ir 
triukšmo ištrūkusios šio kraš 
to dukros gauna arčiau susipa 
žinti su manymusi gamtoje. 
Kas dieną jos pačios gaminasi 
valgį primityviose sąlygose 
ant laužų. Kas savaitę apie 
tris dienas iškylauja po apy
linkes kilnojamose palapinių 
stovyklose. V. Karosaitė ta
vo žiniomis bei patyrimu daug 
padeda amerikonukėms, jas 
pamoko pionierijos dalykų, 
praveda užsiėmimus bei egza 
minuoja. Ji rašo, kad šioje sto 
vykioje sutikusi daug trečio
sios kartos lietuvaičių, kurios 
jau nekalba lietuviškai.

SKAUTAI VYČIAI 
VENECUELOJE.

Caracas mieste yra geleži
nio Vilko“ skautų vyčių drau 
govė, kurią sudaro du sk. vy
čių būreliai. Draugovės vadu 
išrinktas vyr. sktn, P. Neniš- 
kis, o pavaduotoju — sk. vy
tis kun. A. Perkamas. Kun. 
A. Sabaliausko ir kun. A. Per 
kūmo rūpesčiu lietuviukai nuo 
liepos 1 9d. iki rugpjūčio 17 
d. stovyklauja netoli Caracas, 
Seleziečių žemės ūkio mokyk
loje.

Pažinkime Kanada
PAŽIŪRŲ TOLERANCIJA KANADOJE.

Agitacija už Kanados Baltasis banginis, arba be- 
nepriklausomybę. luga, dauginasi nuo kovo m.

BEN. BABR
apie „Lietuvių Enciklopediją“ 
rašo:

„Kazys Pakštas visuoti
niam lietuvių kongrese 1949 
m. pareiškė, jog lietuviškai 
knygai turi būti atvira net sa
kykla. Atrodoė, kad tai tik 
pia desideria. O štai šviesus 
mano parapijos klebonas kun. 
I. Albavičius taip ir padarė: 
dar spaudoje nespėta enciklo 
pedijos reikalo pagarsinti, mū 
su klebonas per sumą paskel
bė parapijiečiams apie enci
klopedijos leidimą, raginda
mas juos prenumeruotis ir, 
aišku, patsai duodamas pavyz
di, nors Lietuvoje leistieji to
mai garbingai šviečia iojo bib 
liotekoje. Šviesaus klebono 
šviesūs ir parapijiečiai. Kai po 
sumos susirinkusiems Enci
klopedijos atstovas bandė aiš 
kinti reikalą, visų beveik vie
nu balsu sušukta: reikalas per
daug aiškus, prašau nekalbė
ti, tik duok greičiau pasižadė
jimų blankus užpildyti. Po 
’pusvalandžio visi susirinku!- 
šieji liko prenumeratoriais. 
Beje, atsirado vienas toliau 
žiūrįs, kuris užsisakęs viena 
komplektą, paprašė dar kiek 
laiko pagalvoti dėl antrojo 
komplekto: jis gi turįs ir sū
naus nenuskriausti, o tas sū

nus dar neseniai išmokęs skat 
tyri...“ (D).

Dar nevėlu Enciklopediją 
užsisakyti: kreipkitės į „NL“ 
redakciją ir gausite informa
cijų ir blankų jai užsisakyti.
KARINIO BRANDUOLIO 

KLAUSIMU
Šis klausimas skaitytojui ga 

ii nuskambėti staigmena. Iki 
šiol savoje spaudoje berods 
dar niekas nepasisakė. Ta- 
čiai tatai nereiškia, kad jis 
įvairiomis progomis nebūtų 
paliečiamas.

Pastaruoju metu šiam klau 
simui iš naujo judinti pagrin
dą, atrodo, galėjo teikti Ame
rikoje kyvenančių lenkų už
mojis. Lenkų veiksniai šių 
metų pavasarį kreipėsi į Jung 
tinių Amerikos Valstybių va 
dovanjančius asmenis, norė
dami patirti jų pažiūrą dėl or
ganizavimo tautinių lenkų ka
riuomenės dalinių. JAV pre
zidentas ta proga pareiškė, 
jog klausimas jam labai įdo
mus. Lenkai, eidami su savo 
pasiūlymu, kartu ėjo ir su rei
kalavimais bei sąlygojimais. 
Reikalavimai lietė piniginę pu 
sę, kiek, būtent, reikėtų gau
ti pinigų iš JAV iždo lenkų 
tautinei armijai suorganizuo

ti ir jai išlaikyti, gi sąlygoji
mai buvo siejami su Lenkijos 
išsilaisvinimu, t .y. ta pro
ga buvo išreikšta pačių trem
tyje esančių lenkų pažiūra, kad 
jų tautinės kariuomenės dali
niai teturėtų būti panaudoja
mi tik tuo atveju, kada įvykių 
raida tiesiogiai sietųsi su Len 
kitos laisvinimo akcija.

Ir mūsų kai kurie karinin
kai, šiandien turį vienokio ar 
kitokio ryšio su karinės sri
ties darbais, taip pat yra pa
žiūros, jog jau būtų pats me
tas svarstyti klausimą dėl su
darymo lietuviško karinio 
branduolio. Klausimas būtų 
įdomus ir svarstytinas tik jį 
siejant su Lietuvos laisvinimo 
akcija. Ir tai tiesioge Lietu
vos laisvinimo akcija, ven
giant aplinkinių kelių. Mūsų 
jėgos negausios ir stipriai iš
semtos per paskutinį dešimt
metį vykusių „laisvinimų“. 
Būtų jau daug padaryta, jei 
dar mes sutelktume savų ka
rinių jėgų ne kam kitam, tik 
tiesiogį ryšį turinčiam Lietu
vos laisvinimui. Kol tokio 
patikinimo stigtų, tektų stip
riai pagalvoti dėl vertingumo 
pastangų ką nors karinio bran 
duolio linkme darytų juoba, 
kad sovietinės agresijos įžieb
tuose židiniuose, pradedant

Korėja ir baigiant Indokini
ja, jau eilė metų nemaža lietu
vių kovoja ir visa eilė yra žu 
vusių. Tos aukos neturi tie- 
siogės sąsajos su Lietuvos iais 
vinimu. Tai tėra lietuvių įna
šas kovoje prieš sovietinę ag
resiją. „Tremtis“.

AUKOJO „NL“.
S. Aneliūnas, Mtl........... 5.00
A. Vasiukevičius, Ch-go 1.00
J. Avižienis, Rochest. ..10.00 
P. Vilenčikai,

Port Alice ...............   5.00
J. Vilkelienė, Mtrl...........2.00

Visiems, parėmusiems „N. 
L.“, didelis ačiū! NL.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Gautas laiškas iš Lietuvos, 

adresuotas Juozui Kirdeikiui. 
Laiško siuntėju pasirašė V. 
Marčiukonis iš Kauno. P. 
kirdeikis prašomas laišką iš 
„NL“ redakcijos atsiimti.

— Rugsėjo 6 d. 7 vai. va
karo Carl's restorane suruoš
ta vakarienė prof. Dr. K. 
Pakštui pagerbti jo 60 metų 
amžiaus sukakties proga. Šiuo 
metu prof. K. Pakštas atosto
gauja Santa Monica, Calif., 
mieste, prie pat Ramiojo van
denyno.

Demokratija yra tolerantiš
ka. Ernest Schallenbaun su
grįžo iš Jungt. Valstybių Ka- 
nadon ir varo agitaciją, kad 
Kanada pasidarytų nepriklau
soma valstybe ir kad visi ry
šiai su Britų Commonwealth’ 
u būtų nutraukti.

Daugely kraštų, jei Mr. 
Schallenbaun (kuris gimė 
Winnipege) mėgintų pakeisti 
tautos federalinės valdžios 
struktūrą, jis būtų pasodintas 
į artimiausį kalėjimą. Montre 
alyje, kur jis išstatė 50 dol. 
vėliavą, kurią jis pats buvo su 
projektavęs naujajai „respub
likai“, jis sukėlė tik linksmu
mą.

Jo intencija buvo vykti iš 
Montrealio į Ottawą, kad ten 
prikalbėtų keletą vyriausybės 
valdininkų, kad priimtų naują 
vėliavą ir naują valdžios for
mą. (ČS).

NEO-KANADIETIS LAIMI 
STIPENDIJĄ.

Marcel Landey, kuris yra 
gimęs Zuriche, Šveicarijoje, 
1918 m., kalba penkiomis kal
bomis ir pasidarė Kanados pi
liečiu 1948 metais. Jis yra vie 
nas iš tų penkių, kurie laimė
jo Mackenzie King keliaujan
čias stipendijas, kurios sutei
kiamos kasmet studentams, 
norintiems studijuoti tarptau 
tinius arba industrijos santy
kius Anglijoje arba Jungt. 
Valstybėse. Landey yra 1952 
metų Carleton College'o stu
dentas, Ottawoje. Stipendija, 
kuri turi buvusio Kanados mi 
nisterio pirmininko vardą, nė
ra mažesnė kaip 1.500 dol.

(C. S)
BALTŲJŲ BANGINIŲ 

MEDŽIOKLĖ PRASIDEDA
ŠIAURĖJE.

Baltųjų banginių sezonas 
paprastai prasideda birželio 
mėnesį Manitoboje ir vėliau.

iki gegužės ir plaukinėja prie 
Churchill’o upės Įtakos šiau
rinėje Manitoboje. Pereitais 
metais viena žuvie.s ir bangi
nių produktų kompanija Chur 
chill'e pardavė Manitobos rin
kai 4.000 svarų baltoojo ban
ginio mėsos.

Belugo žvejyba prasidėjo 
1949 m. ir padidėjo nuo 203 
tais metais iki 699 1952 me
tais. Pastarųjų metų medžiok 
lė atnešė 7.000 dol. medžioto 
jams.

Perdirbimo kompanija mo
ka už vieną pėdą pagautos žu 
vies ilgį po vieną dolerį. Belu 
gos yra maždaug 10 pėdų il
gumo ir sveria iki 900 sva
rų.

Medžioklė vyksta žeberk
lais (harpoon) ir tinklais. Be 
lugos aliejus, yra dažniausiai 
vartojamas muilo gamyboje, 
kai. griaučiai sunaudojami 
greit sušaldytame gyvulių 
maisto gaminime. Medžiok
lės sezonas užsibaigia rugsėjo 
mėn., kada prasideda šiauri
niai šalčiai. (CS).

OPEROS KELIONĖ 
NUSTATYTA

Keturios jaunos Quebec'o 
dainavimo įžymybės planuoja 
šį rudenį kelionę, kurioje jos 
nori aplankyti 40 miestų ir įro 
dyti, kad mėgstama opera.

Kvartetas susideda, iš Pier 
re Boutet, tenoras; Gilles La 
montagne, baritonas; Patri
cia Poitras, mezzo-sopranas ir 
Simone Rainville, sopranas.

Jų sąraše yra ištraukos iš 
„Rigoletto“, „Hofmano Paša 
kų”, „Karmen“, „Figaro Ves
tuvių“, „Madam Butterfly” ir 
„Marta“.

Vakaruose ši grupė dainuos 
St. Boniface, Winnipege, Re- 
gina’je, Saskatoon’e, Edmon- 
ton'e, Calgary’, Vancouvery- 
’je ir Victorįoje. (CS).
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Ar kairieji balsavo prieš Lietuvos nepriklausomybę?
Pasirodant spaudoje Įvai

rioms žinioms apie 1917 me
tu Lietuviu Seimą Petrapily
je ir kartojant tas žinias kal
bose, „Nepriklausomos Lietu
vos" red. kreipėsi į minimo 
seimo dalyvi gen. Nagevicių- 
-Nagių, kad jis pasipasakotu 
savo iš to seimo įspūdžius bei 
prisiminimus. Tai gen. N. Na 
giaus pasisakymai buvo at
spausdinti 24(322) „N. L.“ 
numeryje. Jie buvo pakartoti 
ir „Karyje". Dabar Lietuviui 
Seimo Petrapilyje dalyvė tei
sininkė Biturė Grigaitytė-No- 
vickienė, atsiliepdama į gen. 
N. - Nagiaus pasisakymus, pa 
rašė savo atsiminimus į „Ka
rį”. Kadangi tie pasisakymai 
yra itin skirtingi ir įdomūs, 
tai čia jie GG skaitytojams 
patiekiami, ypač norint išsiaiš 
kinti istorinę tiesą:

„Rašant praeities prisimini 
mus ir įvertinant įvykius prieš 
36 metus, be užrašų, kurie, 
deja, sukrėtimų ir karo pasė
koje dingo, tenka labai atsar
giai, net patiems tų įvykių da 
lyviams, daryti sprendimus, 
kad išliktume objektyvūs ir 
ncnušviestume praeities faktų, 
ne taip, kaip jie vyko, bet taip, 
kaip norėtųsi, kad būtų buvę. 
Toks pavojus yra, juoba, ka
dangi mūsų vienintelis šalti
nis, Šapoko istorijos vadovė
lis, patiekia apie lietuvių sei 
mą Petrapilyje labai paviršu 
tinį ir netikrą vaizdą.

Kur dingo to seimo protoko 
lai — net Nepriklausomos Lie 
tuvos laikais buvo sunku nu
statyti. Reikia namyti, kad 
seimui skilus, jie taip ir liko 
nepasirašyti. Stenogramų tais 
laikais iš viso dar nebuvo. Il
gesnį straipsnį apie Petrapi
lio lietuvių seimą yra parašęs 
kp. P. Gužas. Straipsnis til
po Lietuvos Šaulių Sąjungos 
leidinyje, išleistame 1928 m. 
Kaune, užvardintam „1928 
metų Vasario 16 diena". 10 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės Sukaktuvėms Paminėti“.

Gyvieji seimo atstovai, to 
įvykio liudininkai, yra labai 
mažai dėl jo pasisakę.

O šis seimas juk buvo epo 
chinis įvykis! 1917 m. vasario 
rnėn. Rusijos revoliucijos pa
sėkoje, mes, lietuviai, pasiju
tome išsilaisvinę iš ilgametės 
caristinės priespaudos. Musų 
nuotaikos buvo pakilusios: bū 
rėmės, mitingavome ir žygia 
vome, tautinėmis juostomis 
persijuosę, raudonas vėliavas 
ir plakatus nešini. Jie mirgėjo 
šūkiais: „Tegyvuoja laisvė,
lygybė, brolybė", „Tegyvuo
ja tautų apsisprendimo teisė“ 
ir „Tegyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva“. Raudona 
vėliava tuomet reiškė laisvę, 

o ne žiaurią tironiją, kaip 
šiandien.

Viena iš tokių eisenų, įvy
kusių tuoj po revoliucijos V i- 
tebske, buvo vėliau, is nuotrau 
kos, pavaizduota dailininKo 
Petravičiaus (išenjor) paveias 
Ju, kuris kabojo ±s.aro Muzeju 
je. Man teko jam pozuoti, nes 
toje eisenoje nešiau vieną p»a 
katu, reikalaujant Dietuvai 
laisvės.

Mums, to meto tremtiniams, 
iš esmės mažai rūpėjo Rusi
jos ateitis, bet mes žinojome, 
bau aeka įvykusiam pervers
mui, karas ilgai nebesitęs ir 
kad galėsime grįžti į Lietuvą 
ir patys savo krašte tvarkytis.

lietuviai kariai pradėjo bui
tis į atskirus vienetus, kad or 
ganizuo tiems, o gal ir gink
luotiems, grįžtų į .Lietuvą. Tad 
nenuostabu, kad Tautos Tary 
ba, sudaryta Rusijoje iš įvai
rių srovių atstovų, ryžosi su
šaukti 1917 m. pavasarį lie
tuvių seimą Petrapilyje. Tuo 
pat metu buvo šaukiamas lie 
tuvių karių suvažiavimas. Jie 
buvo sutikti su dideliu entu
ziazmu.

Man teko garbė būti seime 
atstove nuo Vitebsko lietuvių 
tremtinių kolonijos. Be ma
nęs į seimą ir į karių suvažia 
vimą atstovais buvo išrinkti: 
Juozas Grigaitis (vėliau ne
priklausomos Lietuvos genero 
las), Antanas Vokietaitis, An 
tanas Kundrotas, ir dar du ka 
riai, kurių pavardžių nebeat
simenu.

Seimas prasidėjo 1917 m. 
gegužės 27 dieną (senu stilių 
mi). Jame dalyvavo per 300 
atstovų, kurie suvažiavo iš 
įvairių Rusijos vietų. Seimo 
atstovų amžiaus vidurkis svy 
ravo tarp 20—30 metų. Į sei 
rną buvo renkami nejaunesni, 
kaip 18 m. sukakus.

Anot kap. Gužo (LSS lei
dinio psl. 49-51), „Seime da
lyvavo visos lietuvių gyveni
me pasireiškusios partijos : 
Tautos Pažangos — 20 atsto 
vų, Santaros — 30, Katalikų— 
32, Socialdemokratų — 39, ne 
partinių — 51, ir Soc. Liau
dininkų — 90“.

Seimas buvo susiskirstęs į 
du blokus: dešinį ir kairį. De
šiniajame sparne sėdėjo: Tau
tos Pažanga, Katalikai, Knkš 
čionys demokratai ir neparti
niai. Kairiajame — Santara, 
Soc. Liaudininkai ir Soc. de
mokratai. Seimo atstovų tar
pe matėsi jau tuo metu pa- 
sireiškusieji lietuvių veikėjai: 
Petras, Leonas, kun. Turnas- 
-Vaižgantas, Felicija Bortke- 
vičienė, kun. Juozas Vailokai
tis, Mykolas Januškevičius, 
Stasys Šilingas, Motiejus Če
pas, kun. Laukaitis, Liuda Pu

RAŠO ADVOKATĖ BIRUTĖ GRIGAITY TĖ-NOVICKIENĖ.
rėnienė, Antanas Tumėnas, 
Augustinas Voldemaras, Anta 
nas Sugintas, Česlovas Petrus 
kevičius, Liudas 1. reika ir 
daugelis kitų. Vėliau atvyko 
Mykolas Sleževičius.

Nuotaika seimui susirinkus 
buvo šventadieniška. Didelį 
įspūdį darė kariai, kurie šiek 
tiek anksčiau suvažiavę i pir
mąjį lietuvių karių suvažiavi
mą, savo priimtoje rezoliucijo 
je reikalavo lietuvių dalinių 
Rusijoje organizavimo, kuris 
faktinai jų jau buvo pradėtas, 
Buvo smagu matyti^ kad ir 
svetimoje uniformoje, pirmą 
kartą po šimtmečio vergijos, 
savuosius karius. Jau tuomet 
vaizdavosi, kad čia užuomaz
ga mūsų būsimos kariuome
nės. Tuomet pirmūnų — ka
lių tarpe susitikau savo seną 
pažįstamą Antaną Juozapavi
čių. Teko susipažinti su būsi
mais prieteliais kariais: Pet
ru Gužu, Petru Gudeliu, Jac
kum, Baniu, Raimundu Licr- 
manu. Dar karių tarpe bin o, 
kiek prisimenu, Jurgis Byla, 
V aldemaras Černeckis, Jurgis 
Elisonas, Jonas Laurinaitis, 
Aleksandras Žilinskas, Liongi 
nas Indreika, Juozas Lansko- 
ronskis, Vladas Marma, Pet
ras Šatas, Kazys Rasikas (j ui 
ir tuomet bolševikuojanti::). 
Jeronimas Vyšniauskas, gyd. 
B. Matulionis, gyd. Žemgalis, 
gyd. Stasiūnas, gyd. Oželis, 
gyd. Stančius, vet. gyd. Drap 
-Kancleris ir daugelis kitų.

Dauguma to suvažiavimo 
pirmūnų 1918 m. vasaros gale 
jau registravosi savanoriais

Pat Patterson.
Ji sugeba žodžiu per radiją 
piešti vasaros atostogų vaiz
dus, kuriais yra susidomėję 
ne tiktai radijo klausytojai, 
bet ir kompozitorius Sulivan 
ir smuikininkas J. Groob, pa
naudodami jos kūrybą savajai. 

Vilniuje, Jurgio prospekte, 
tremtiniams šelpti draugijos 
patalpose. Man teko tuomet 
talkininkauti Aldonai Černec- 
kaitei (dabar dr. Birutienei), 
kuri tą jų registraciją vedė.

Petrapilyje karių suvažiavi
mui pasibaigus, dalis jų išsi
skirstė Į savo dalinius, o kiti 
liko bendrame seime, ir jiems 
buvo suteikta balso teisė.

Pradžioje vyko seimo iškil
mingoji dalis, prezidiumo su
darymas ir sveikinimai: karių 
delegacijos atstovų ir Onos 
Mašiotienės. Karių delegaci
joje, atvykusioje į seimą su 
raudona vėliava, tuomet lais
vės simboliu, be karo gydyto
jo Žemgulio, dar buvo Jurgis 
Byla ir Jurgis Elisonas(?). Ka 
rių sveikinimas buvo patriotiš 
kai-demokratinis. Gale savo 
sveikinimo, kariai, lygybės ir 
vienybės vardan, pareikalavo, 
kad seimo prezidiume būtų ir 
kairiojo sparno atstovai. Iki 
tol prezidiume sėdėjo vien de 
šiniojo sparno atstovai. Karių 
pageidavimas buvo priimtas 
dėmesin.

Ona Mašiotienė, kuri buvo 
atvykusi iš Maskvos kaip vieš 
nia, sveikindama seimą, įter
pė į jį ištisą feministinį trak
tatą, nušviesdama moters pa
dėtį praeityje, reikalaudama, 
kad ateityje lietuvės moterys 
turėtų lygias teises su vyrais. 
Į tai vyrai mums, po jos kal
bos, sakė: „Ko jums dar trūks 
ta. juk jau turite čift, seime, 
savo atstoves“. Be manęs, sei 
mo atstovėmis buvo: Felicija 
Bortkevičienė (soc. liaudiniu

Jauna dainininkė iš St. Johno, 
Newfoundlando, mezzosopra- 
nas, kuris dainuoja per Kana
dos radijo CBC tinklą. Ji dar 
visai jauna dainininkė, turinti 
gerą balsą ir dabar studijuo
janti Toronto konservatorijo
je. 

kė) ir Liuda Purėnį^nė (soc. 
dem.). Dešinys blokas, rodos, 
moterų savo tarpe neturėjo. 
Susitarusios su Liuda Purėnie 
ne, kiekviena savo frakcijoje, 
aš — soc. liaudininkų, o ji — 
soc. demokratų, pravedėme, 
kad į rezoliuciją dėl Lietuvos 
ateities, būtų įrašyta, kad į 
Lietuvos Steigiamąjį Susirinki 
mą renka visi, „be lyties“ skir 
tumo. Ona Mašiotienė įtikino 
dišiniojo sparno atstovus pri
imti panašų nutarimą. Vėliau 
į abi rezoliucijas žodžiai „be 
lyties" skirtumo ir buvo įtrauk 
ti. Atrodo, moterys tuomet ne 
visai pasitikėjo vyrų gera va
lia.

Gen. Nagius-Nagevičius sa 
vo atsiminimuose teisingai ap
rašo, kad seimo posėdžio salė
je buvo pakabinta vėliava, ku
rios fonas buvo violetinis, o jo 
janti figūra turėjo vaizduoti 
moterį su žibintu. Ji buvo 
taip smarkiai stilizuota, kad 
pilnai atitiktų dabartinių mo
dernistų dvasiai. Ji nieko bend 
ro neturėjo su mūsų klasiškuo 
įu Vyčiu. Kai kuriems atsto
vam sužprotestavus, ta vėlia
va greit iš salės išnyko.

Išklausius sveikinimų ir pra 
nešimų iš vietų, pradėjus svars 
tyti Lietuvos ateities klausi
mus, pasireiškė didelis nuomo 
nių skirtumas. Diskusijos tę
sėsi keletą dienų, su pertauko 
mis, laike kurių vyko frakcijų 
pasitarimai. Priėmus dešinio
jo bloko rezoliuciją 140 balsų 
prieš 128 (kap. P. Gužas, L 
ŽS leidinys 49—51 psl.), sei
mas skilo. Vėliau kairysis blo 
kas persikėlė posėdžiauti ki
tur ir priėmė savo rezoliuciją 
dėl Lietuvos ateities. (Rezoliu 
cijos tekstas gale šio straips
nio).

Gen. Nagius Nagevičius sa
vo atsiminimų pastaboj sako, 
kad ši rezoliucija (dešinio blo
ko) buvo iškabinta Karo Mu- 
zėjuje, o apie kairiojo bloko 
nebuvę žinių. Labai gaila, kad 
Karo Muzėjaus administraci
ja šios ’ ezolincijos nepasisten 
gė (ar nepanorėjo?) sujieško- 
ti ir ją iškabinti, nes šiaip vi
sa istorinė Karo Muzėjaus me 
džiaga buvo labai kruopščiai 
renkama. Aš pati perdaviau 
gen. NN man asmeniškai bran 
gią a. a. Antano Juozapavi
čiaus nuotrauką, o taip pat 
man patikėtą ir iš Rusijos į 
Lietuvą atvežtą vieną komp
lektą Vitebsko lietuvių bata
liono įsakymų.

Nepriklausomos Lietuvos 
dešiniųjų spaudoje, paprastai 
prieš rinkimus, paisrodydavo 
žinutės, kad vadinamieji „kai
rieji“ Petrapilio seime balsa
vo prieš nepriklausomybę.

Istorikas Šapoka (psl. 535) 

štai kaip nušviečia šį momen
tą : „Tačiau svarbiausiuoju 
busimosios Lietuvos Mausimu 
čia nebuvo vienybės: didesnio 
ji seimo pusė pasisakė už vi
sai nepriklausomos Lietuvos 
kūrimą, o beveik visi kairieji 
atstovai (mano pabraukta) pa 
siūlė Lietuvos ateitį sujungti 
autonomijos arba federacijos 
pamatais su Rusijos tautų de
mokratijomis“.

Gen. Nagius-Nagevičius Ša 
pokos istorijos vietą „beveik 
visi kairieji atstovai" perfra
zuoja (Šapokos Istorija 535 
psl.): „Iš kairiųjų atstovų tar 
po buvo siūloma", o toliau se
ka, kaip pas Šapoką.

Seimo kairiojo bloko priim
toje rezolucijoje niekur apie 
Lietuvos ateities „sujungimą 
autonomijos arba federacijos 
pamatais su Rusijos tautų de 
mokratijomis“ neminima. Ir 
negalėjo būti minima, nes, jei 
vienas ar kitas is kalbėjusiųjų 
seimo plenume atstovų ir bu
vo tokią mintį metęs, tai visa 
dauguma apie ryšius su Rusija 
nei girdėti nenorėjo. Iš kur Sa 
poka paėmė, kad „bevek visi 
kairieji atstovai" (o jų buvo 
per tris frakcijas 159) taip pa
sisakė?

Dalyvavau seimo visuose po 
sėdžiuose, taip pat savo, soc. 
liaudininkų frakcijos (didžiau 
sios seime — ji turėjo o90 ats 
tovų) visuose pasitarimuose. 
Tačiau tokio pasiūlymo — su
jungti Lietuvą autonomijos ai 
ba federacijos ryšiais su Rusi
ja, neteko balsuoti, soc. liaudi 
ninku frakcijoje tokio pasiūly 
mo iš viso nė nebuvo.

Gen. Nagius-Nagevičius ci
tuoja ištraukas iš kai kurių 
atstovų kalbų. Aš neturiu drą 
sos, be protokolų, kalbų iš
traukų patiekti, bet kai kurios 
kalbos buvo labai ryškios ir 
jų turinys liko mano atminty
je. Pavyzdžiui, Mykolo Sle
ževičiaus ugninga, kupina tė
vynės meilės kalba, kurioje jis 
siūlė pasisakyti dėl nepriklau
somybės čia pat seime, nelau
kiant, kol grįšime į Lietuvą. 
Petro Leono kalba, pagrįsta 
rimtais išvedžiojimais, būti at 
sargiems, nes esame čia tik ma 
ža tautos dalis, sprendimas gi 
Lietuvos likimo priklauso vi
siems Lietuvos žmonėms. 
Tarp įvairių prielaidų savo iš 
samioje kalboje prof. P. Leo
nas ir pasakė garsųjį sakinį, 
kurį cituoja dabar savo laiške 
gen. Nagiui-Nagevičiui jo sū 
nūs, Algirdas Leonas (Vie
nybė, 1953. VII. 17;). „Ka
žin, kas geriau Lietuvai: ar 
būti priklausoma, kaip Austra
lija, ar kaip svetimų batų min 
džiojama Persija“.

(Daugiau bus)

ATOSTOGAUJANT...
8. bina jo dydis ir mastas, skirtas

Jeigu kada būsite New Yor 
ke, apsilankykite Gamtos Isto 
rijos Ruzvelto vardo mažėju
je. Nežinau, kas gali būti 
New Yorke įdomesnio, kaip 
šis muzėjus.

Aš p. Audėną beveik jėga 
įviliojau įsikarti į augščiausį 
pasaulyje Empire dangoraižį, 
augštesnį už Paryžiaus Eife
lio bokštą. Bet man tas vaiz
das iš Empire augštybių nesu
darė įspūdžio, galimas daly
kas, dėl to, kad lėktuvu teko 
pakilti ligi 5 kilometrų augš- 
čio. Vis dėlto New Yorką iš 
viršaus įdomu apžvelgti. Met 
ropolitan opera mane apvylė 
savo perdideliu „markanteliš- 
kumu“ ir protekcionizmu, ku
riam aukojamas menas. Bet 
Gamtos Istorijos muzėjus 
tuos nusivylimus išlygino su 
kaupu. Noriu bent keliais žo
džiais tą muzėjų suminėti. Su 
p. Audėnu mes jį lankėme jau 
ne pirmą kartą, o p' Audėnas 
jį yra lankęs ir be manęs, su 
savo šeima.

Esu matęs daug muzėjų vi
suose didžiuosiuose pasaulio 
miestuose, kaip Paryžius, Ber
lynas, Viena, Praha, Maskva, 
Leningradas, Roma, Florenci 
ja ir tt., bet tokio muzėjaus, 
kaip New Yorke Gamtos Isto 
rijos muzėjus, nesu matęs. Ste 

vien gamtos reikalui.
Šiame muzėjuje jūs išgyve- 

nat visus laikus nuo Žemės su
siformavimo ligi dabartinių lai 
kų, o tas reiškia, kad reikia 
įsivaizduoti visą Žemės amžių, 
apskaičiuojamą apie 3.000 mi- 
lionų metų. Jūs per kelias va 
landas aplekiate visą pasaulj, 
pabuvodami visose Žemės da
lyse, visuose kontinentuose, 
visuose vandenynuose, salose 
ir jūrose, prie ašigalių ir prie 
pusiaujaus, saulėtose nuogo
se dykumose ir vešliausia aug 
menija kūpančiose ekvato
riaus srityse; pamatote lygu
mas su monotoniška augmeni
ja ir prie jos spalvos prisideri
nusia gyvūnija; jūsų akį ve
ria nepaprastas spalvingumas 
ir ryškiausi spalvų deriniai 
atogrąžų srityse; jus šaldo Ark 
tikos bei Antarktikos sričių 
sniegynai ir ledynai su meško 
mis arba pingvinais, arba jū
sų žvilgsnį veria spalvų ryšku 
mu ir begaliniu įvairumu sau
lėtieji ir gaivalingieji kraštai...

Poetas čia gali gauti roman 
tiškiausių įkvėpimų, nes čia 
taip sodriai sukondensuota vi 
so pasaulio gamta, kuri negali 
nežavėti savo milžinišku įvai
rumu ir formų dailumu, o gam 
tininkas šio grožio palydu ma 
to baisiąją kovą u£ būvį — 
struggle for life, — už prak

tiškesnę formą, už tobulesnę 
konstrukiciją, už augštesnį 
smegenų išsivystymą, už su- 
telktesnę jėgą...

Šiame muzėjuje gražiai ga 
Įima matyti, kaip yra evoliu- 
liucionavusi nuo žuvies ligi 
formos — augmenijos ir gy
vūnijos. Be ko kita, čia net 
dviejose vietose parodyta, 
kaip žmogaus galva yra evo- 
liucionizavusi nuo žuvies ligi 
dabartinio žmogaus formų. 
(Čia ir atvaizdai garsiųjų gam 
tlninkų Lamarco ir Darvino).

Žinoma, tai yra menkas ir 
gana primityvus arba labai 
jau konstruktyvus fragmen- 
ėmę jėzuitai. Garsusis dabar pa 
pasakąs. Tačiau man tą ra
šant prisiminė vieno lietu
vio knygelė, kurioje jis vie
nu plunksnos pabraukimu su
niekina evoliucijos mokslą ir 
darvinizmą. Tuo tarpu darvi 
nizmo teoriją pirmieji yra pri
ėmę jėzuitai. Garsus dabar pa 
saulinio masto antropologas 
kunigas - vienuolis pranciško
nas Berguingeux, Montrealio 
universitete skaitęs paskaitas 
apie žymiuosius gamtos moks 
lų rutuliotojus Lamarcą, Dar
viną, Morganą ir kalbėdamas 
apie Darviną pasakė, kad tai 
yra vienas didžiausių gamtos 
mokslininkų, davęs didelį šuo 
lį pirmyn. Todėl, nesant spe
cialistu, atrodo, nebūtų pras
minga taip autoritetingai kal
bėti ir savo mažu nusimanymu 
klaidinti kitus.

Grįžtant prie muzėjaus, ma
ne stebino nepaprastas jo tur 
tingumas. Tiesa, atskiras vit 
rinas muzėjui yra padovanoję 
atskiri asmens. Bet koks tų 
vitrinų puikumas! Tai atski
ri gamtos kampeliai, gyvai pa 
imti iš įvairiausių Žemės vie
tų. Jie į muzėjų pernešti su 
visomis detalėmis — su gam
tos padaira, su augmenija ir 
gyvūnija, ligi pačių smulkme 
nų imtinai, o kas neįmanoma 
perkelti iš gamtos į muzėjų, 
tas yra nupiešta — kalnai, jū
ros ir tt. Tai yra nuostabiai 
gražūs kampeliai.

Didžiulį įspūdį daro begalės 
visokiausių iš visų pasaulio vie 
tovių gyvulių — keturkojų, 
paukščių, žuvų, roplių, vabz
džių ir kt. Jų čia surinkta pra 
dedant didžiausiais, kaip Gren 
landijos banginis ir baigiant 
mažiausiais, vos įžiūrimais va
balėliais. Muzėjaus vitrinose 
net maloniau matyti liūtus, 
tigrus, lokius, žirafas, raga
nosius, hipopotamus, vilkus, 
visokius šliužus bei roplius, ož 
kas, briedžius, visokias žuvis, 
negu zoologijos sode.

Nepaprastą įspūdį daro mil
žinai gyviai, ypač gyvenusieji 
prieš 140 milionų metų — di 
nozaurai, brontozaurai, icnti- 
zaurai ir kt. Tie milžinai ture 
jo ligi 70 pėdų ilgio ir svėrė 
apie 75 tonas. Ottawos muzė 
juje teko matyti dinozaurų 
daug vėlesnių amžių, gyvenu 
siu prieš 60 milionų metų, bet 

šie besudarė tiktai kokią ket
virtą dalį gyvenusių prieš 140 
mil. mt.,dydžio. (Skliaustuose 
pastebėsiu, kad įdomu pama
tyti ir Ottawos muzėjų, ku
riame be meno dalykų yra 
įdomių indėniškų paminklų 
ir Sekvojos skerspjūvio skra- 
tė, kurioje pažymėtos rievės, 
rodančios metus, kai ji augo 
Didžiosios Chartos — M'agna 
Charta — laikais, 1215 metais; 
kai Kolumbas atrado Ameri
ką, 1492 m.; kai Champlain 
pradėjo statyti Quebeca, 1608 
m.; kai prancūzų kovose su 
anglais W.olfas paėmė Quobe- 
co miestą ir Confederacijai su 
sidarius, 1867 metais. Tas me 
delis yra augęs apie 1000 me
tų, bet yra Sekvojų, augančių 
jau 7 tūkstanius metų. . .).

Kodėl žmogaus amžius taip 
sutrumpėjo, jeigu tiesa, kad 
Adomas ir jo laikininkai gy
veno po 900 metų? Per tūks
tantį metelių kiek galima bū
tų pagyventi, kiek nauja pama 
tyti ir, gal, tobulesniu pasida
ryti. . . Juk kiekvienas senis 
galvoja: — Kad t^įp Dievas 
duotų pradėti gyvenimą išnau 
jo, — taip kvailai negyven
čiau, kaip gyvenau, ypač — 
taip neproduktingai ir taip ne 
gudriai nepraleisčiaus jaunys
tės. . . Deja, niekas tokios 
progos pakartoti jau neduo
da. . .

Bet. .. vis dėlto galima pri 
leisti ir numatyti, kad kada 

nors žmogus atras gyvybės pa 
slapčių daugiau, negu jis jų da 
bar žino, ir tada žmogaus am
žius bus pailgintas. Ir dabar 
jau yra galimybių žmogaus 
gyvenimą žymiai pailginti, tik 
tai žmogus dėl savo negudru- 
mo nesugeba tuo pasinaudoti. 
Sakysime, žmogui galima bū
tų pritaikyti jau žinomus eu
genikos dėsnius, selekcijos 
priemones, jau žinomus higie 
nos ir biologijos dėsnius, — 
ir žmogaus gyvenimas, jau 
vien iš šitos pusės, būtų ir il
gesnis, ir malonesnis, ir tobu
lesnis. Bet jeigu to žmogus 
nepanaudoja, tai jis pats už tai 
yra kaltas. Ir, deja, jam dar 
ilgai reiks kankintis dėl savo 
smegenų netobulumo.

Šių faktų akyvaizdoje, te
ko stebėtis, kad Amerikoje, 
kurios kaikuriose valstybėse 
fanatikai viešai pasireiškia, 
kaip mokslo ignorantai ir obs- 
kurantai, net draudžia skelb
ti neabejotinas mokslo tiesas, 
—vis dėlto taip rimtai moksliš 
kai yra tvarkomos įstaigos, 
kaip šis Gamtos Istorijos muzė 
jus,

Aš su p. Audėnu vaikščio
jau, greičiau — bėginėjau po 
milžiniškas muzėjaus sales ir 
džiaugiausi, kad Amerikoje 
vis dėlto laisvė, objektyvios 
tiesos meilė ir tolerancija yra 
giliai įleidusi šaknis, o tai juk 
ir yra žmonijos progreso sąly
ga ir laidas. (D. b.)
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Sovietines Lietuvos
Mokslų Akademija

Komuriistai verčia akademikus lietuviu rusintojais.

turtino lietuvių kalbą ir duo
da eilę tokių naujadarų pavyz 
džių: kolūkis, darbadienis, rau 
donoji gurguolė, agitpunktas, 
profgruporgas, stachanovinis 
maršrutas, soclenktynės, kelia 
kiūpščiavimas — ir dar eilė to

RAŠO PROF. DR. J. PAJAUJIS. kių lietuvių kalbos „perlų“.

Žiugždai tą geradarybę Įrodi
nėti, žinoma, nekliudo istori
niai faktai, kad carienė Katari 
na, dalindamas! Lenkijos Lie
tuvos valstybę su Prūsijos 
Fridrichu, suplėšė Lietuvos 
kūną ir Suvalkiją atidavė Prū
sijai, lygiai taip, kaip- mūsų lai

, Sovietinės Lietuvos režimas 
mėgsta girtis mokymo ir moks 
to plėtimu krašte. Sovietinėje 
spaudoje plačiai iškišami Lie
tuvos TSR Mokslų Akademi
jos nuopelnai.

Apie mokslų akademijos 
darbus kiekviename krašte 
pranešama specialiose akade
mijos leidžiamuose žurnaluo
se. Lietuvos TSR Mokslų 
Akademija irgi leidžia savo 
„Žinyną“. Mokslų akademi
jos kitų kraštų, netgi Sovietų 
Sąjungos bei satelitu, regulia
riai siunčia mainais savo leidi 
nius Jungtinių Amerikos Vals 
tybių centrinėms bibliotekoms. 
Tačiau Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos leidiniai čia re 
tas svečias. Ilgą laiką „nau
jausias“ „Žinyno“ numeris čia 
buvo 1950 m. VII tomas, pa
švęstas J. Stalino 70 metų su 
kakčiai, tad ištisinis Stalino 
liaupsinimas. Pagaliau, po 2 
metų, gautas „Žinyno“ IX to
mas 1952 m., skirtas Stalino 
darbams kalbos mokslo srityje. 
Šitame tome, kurs pažymėtas: 
„Pasirašyta spausdinti 1952. 
V. 9.“, dedamas pranešimas 
apie Mokslų Akademijos sesi
ją, Įvykusią 1950 m. lapkričio 
9—10 d., taigi, beveik 2 me
tams praėjus. Štai kokie Lie
tuvos TSR akademikai spar
tuoliai ! Matyt, jų ponams, 
maskoliams, ne taip jau svar
bu, kad „Žinynas“ būtų lei
džiamas reguliariai, bent kas
met ; jis gali eiti kas antri— 
treti metai, pagal reikalą pa
garbinti Staliną (bet ką gi varg 
šai akademikai dabar begar
bins?)

Iš paskutinio „Žinyno“ to
mo visai aiškiai matyti, kad 
vadinamoji Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija yra pavers 
ta Įrankiu Lietuvai suvirškin
ti - surusinti. Tai ryšku iš tų 
uždavinių, kurie duodami Aka 
demijos moksliniams bendra
darbiams ir institutams.

Etnografijos srityje sovieti
niai akademikai, spręsdami „et 
nogenezės klausimus iš mark
sizmo - leninizmo mokslo po
zicijų“, anot P. Kulikausko, 
turi Įrodyti, kad:

„Rytinių slavų ir lietuvių 
genčių teritorinis bendrumas... 
liudija apie lietuvių ir rytinių

slavų artimus ir glaudžius ry 
sius, neparastai seną savitar
pį bendradarbiavimą ir drau
gystę. . . Mes turime suintcn 
syvinti rytinių Lietuvos sričių 
archeologinių paminklų tyri
nėjimus, kurių dėka dar lab- 
jau išryškėtų lietuvių genčių 
ryšiai su rytų slavų gentimis, 
kurios kultūriškai stovi augš- 
čiau už Vakarų Europos gen
tis, ką liudija vedami plataus 
masto tyrinėjimai Pskove, 
Novgorode, Kijeve, Riazanėje 
ir kituose senuose slavų kultu 
rimuose centruose“. Taigi už 
davinys iš anksto duotas. Ir 
visos tos „Pabaltijo etnogra
finės ekskursijos“ teturi tiks
lą — įrodyti Pabaltijo slaviš- 
kumą, o ne kurių ten moksli
nių duomenų surinkti.

Lietuvių kalbos mokslo sri
tyje senukas J. Balčikonis yra 
išprievartautas garbinti „rusų 
mokslininkų įnašą į lietuvių 
kalbos mokslą” ir statyti lietu 
viams kalbininkams uždavinį 
„stiprinti ir plėsti ryšius su 
TSSR MA Kalbotyros Insti
tutu ir su jo pagalba spręsti 
visas lietuvių kalbos proble
mas. Tūlas K. Ulvydas gau
na įrodinėti, jog: ,, . . . lietu
vių ir rusų kalbų gramatinės 
sandaros ir pagrindinio žody
no fondo artimumas savo šak 
nimis siekia tolimiausias epo
chas. Čia turime reikalo su 
ilgus amžius trukusiomis ne 
tik kaimynystės, bet glaudžiau 
šio kultūrinio-ekonominio ben 
dradarbiavimo epochomis. . . 
Genialūs draugo Stalino dar
bai kalbos mokslo klausimais... 
yra didžiulis lobis, duotas ne 
tik kalbininkams, bet ir istori
kams, archeologams ir kitų vi
suomeninių mokslų atstovams. 
Nėra abejojimo, jog tų moks 
lų bendradarbiavimas galuti
nai išspręs ir lietuvių bei sla
vų kalbinio artimumo klausi
mą”. — Mes gerai žinome, ko 
kio „galutino išsprendimo“ 
čia siekė surusėjęs gruzinas 
Džugašvili-Stalinas ir dar įžu 
liau siekia didžiarusis Malen
kovas : taip „suartinti“ lietu
vius su rusais, kad lietuviams 
būtų arti į Sibiro taigas, o ru
sams arti į Nemuno slėnį. . .

K. Ulvidas kalba ir apie 
tai, kaip tarybinė epocha pra-

Rusinimo-sovietinimo tikslams kais Molotovas su Ribeiįtropu 
stengiamasi panaudoti net se- iš anksto pasidalino grobiu — 
nosios liaudies dainos. Pasiro- Lietuvą. Atrodytų kiek abe- 
do, lietuviai iš senų senovės dai jotina, ar visa tai buvo daro- 
nuodami: „Iš rytų šalelės, sau ma tikslu „apsaugoti lietuvių 
lėlė tekėjo, o iš vakarėlių de- tautą nuo sunaikinimo“. Bet 
besėliai ėjo“ jau tada numanė, „akademikas“ Žiugžda tuo ne 
kad iš rytų tekės stalininės abejoja ir toliau taip užvirši- 
epochos saulė, o iš vakarų eis ja savąjį maskolių padlaižia- 
tamsūs amerikinio imperializ- vimą:
mo debesys... .. „Lietuvių tautos prijungi-

Lietuvos istorijos srityje at rr,as prie Rusijos užkirto ke- 
sižymi, jų pačių terminu ta- jla prievartinei asimilicijai, ku 
riant, šlykščiausias keliaklūpš rią vykdė feodalai-dvarinin- 
čiautojas J. Žiugžda. las spe kaj įr kunigai lietuvių kalbos 
cialiai samdytas Lietuvos isto atžvilgiui Lietuvių kalba, nu 
lijos falsifikatorius šitaip pad galėjusi prievartinės asimilia- 
laižiauja Maskvos bosams: cijos užsimojimus, išsaugojusi

„Draugo Stalino darbai kai liaudyje savo gramatinę san- 
bos mokslo klausimais padeda darą ir pagrindinį žodyninį fon 
dar aiškiau suprasti tą didžią dą, sėkmingai vystėsi toliau“, 
progresyvią reikšmę, kurią lie _ Ir vis taį rusų dėka. T. am 
tuvių tautai turėjo Lietuvos turbūt, turėjo patarnauti ir 
įėjimas į Rusijos imperijos su- Muravjovo - koriko siautėji- 
dėtį XVIII amž. pabaigoje ir mas> ir lietuvių spaudos drau 
XIX amž. pradžioje. Lietuvos dimas, ir „graždankos“ bru- 
prijungimas prie ekonomiškai kjmaS) jr knygnešiu grūdimas 
daugiau išsivysiusios Rusijos į Sibirą. — Toliau eiti net ir 
paspartinb Lietuvos ekonomi- Žiugždai jau nėra kur.
nio gyvenimo vystymąsi, pri- Net al inti su mokslo 
sidejo prie jos kultūros pazan- - tai is kitu Sovietų domi- 
gos , (musų pabr.). nuojamu kraštų, Lietuvos TS

Štai kaip draugas „progresy R Mokslų Akademiją, spren- 
vusis“ garbina carinės Rusijos džiant iš jos darbų, atrodo vi- 
imperializmą! O mes, atsili gįškai nususinta ir naudojama 
kėliai, ligi šiol manėme, kad grynai maskvinės propagan- 
Maskolija visais laikais stove dos reikalams. Štai kaimynų 
jo daug žemiau savo ekonomi jatvįu „Zinatnu Akademijas 
niu išsivystymu, kaip Lietu- vestis“ leidžiamas reguliariai 
va, kad su carienės Katarinos kas mėnuo. Tiesa, latviško 
maskoliais atėjo į Lietuvą bar įen maža kas yra: ne tik rusai, 
barybė, nekultura ir priespau p t patys latviai mokslininkai 
da. Mes žinojome, kad Rusija . ausdina savo darbus rusų 
per 150 metų savo viešpatavi pajba ir kartais prideda tium- 
mo slopino Lietuvos kultūrinį pą latvišką santrauką. Bet 
plėtojimąsi ir net daugelis sa - s dėlto ten randame eilę rim 
vo akimis matėme, kaip Lie- . Lj mokslinių straipsnių, tuo 
tuva per 20 laisvo gyvenimo tarpu kai mūsiškių „Žinyne“ 
metų padarę didesnę pažangą įų nė vieno nėra.
ūkio ir kultūros srityje, negu q žmonių, susispietusiu apie 
per 150 metų Rusijos okupa- Lietuvos TSR Mokslų ‘Aka
cijoje. Bet draugas žiugžea demiją, atrodo, dar turėtų bū 
dabar mus kitaip apšvietė ir įį įr rimtam moksliniam dar- 
dar toliau taip šviečia: bui, kurs galėtų atspindėti ir

„Lietuvos prijungimas prie Ak-jos leidiniuose. Eilė pa- 
Rusijos išgelbėjo Lietuvą nuo vardžių suminėta „Žinyne“, 
jos pagrobimo iš militaristinės kur trumpai pranešama apie 
-junkerinės Prūsijos pusės, MA sesijas (1950 m. IX m.“, 
(musų pabr.), kas būtų grėsę 1951. IV, 1951. VI) ir apie 
lietuvių tautai sunaikinimu, darbus MA institutuose 1950 
kaip tai atistiko su prūsais ir —1951 metais. Skaitydami
kitais vakariniais lietuviais“, tas pavardes, turime betgi at- 
— Tik pamanyk, kokie gerada siminti viena> j°g ten suminė 
riai tie rusai! „Istorikui“ Nukelta į 5 pusi.

KOMPOZITORIUS V.
Kompozitorius ir pianistas 

Vytautas Bacevičius visą laiką 
intensyviai dirba: turi daug 
mokinių, komponuaja ir kon
certuoja kaip pianistas.

Šią vasarą V. Bacevičius pa 
rašė Ketvirtąją simfoniją, tri
jų dalių, kuri yra 16-tas jo kū 
rinys simfoniniam orkestrui. 
Be to, New Yorke begyvenda
mas jis yra parašęs Trečiąją 
simfoniją, ketruių dalių; smui 
ko koncertą su orkestru, kuris 
buvo atliktas su dideliu pasi 
sekimu Europoje; du stygi
nius kvartetus, sėkmingai iš
pildytus taipogi Europojoe, ir 
pereitą vasarą parašė Ketvirtą 
sonatą fortepionūi, kurią kom
pozitorius ruošiasi išpildyti 
ateinančių metų vasario 13d. 
New Yorke, Town Hall. Be 
to, V. Bacevičius yra parašęs 
New Yorke fortepionūi veika 
lų ir Trečią fortepiono kon
certą su orkestru. Gyvenda
mas Argentinoje, Buenos Ai
res mieste, jis parašė Antrąją 
simfoniją, kuri yra pavadinta 
„Karo simfonija“.

Artimiausis jo rečitalis įvyks 
ateinančių metų vasario 13 die 
na Town Hall. Šį koncertą 
ruošia Columbia Artists Ma
nagement.

Be šių, V. Bacevičius tu
rės dar visą eilę koncertų ki
tuose miestuose — rečitalių ir 
simfonijų.
BALERINA KALISKIENĖ 

ATIDARĖ STUDIJĄ
Lietuvos baleto balerina p. 

Kaliskienė San Diego, JAV, 
atidarė baleto studiją ir turi 
daug mokinių. Ji j savo stu
diją kvietė pianiste dirbti, Lie 
tuvos ir tremties operos kon
certmeisterę p. S. Levickienę, 
bet p. Levickienė New Yorke 
turi labai gerą savo specialy
bės darbą ir negalėjo pasilikti 
San Diego, Californijoje, nors 
ten ir amžina vasara ir labai 
malonu gyventi.

FILMAS APIE MAGIJĄ
Šio šimtmečio pradžioje gy 

veno garsus magikas Harry 
Houdini, savo triukais plačiai 
išgarsėjęs. Sakoma, kad iki 
šiol dar niekas nėra pralenkęs 
Houdini savo magiškosiomis 
jėgomis. „Paramount“ filmų 
bendrovė dabar pastatė spal
votą biografinį filmą, kuriame 
pavaizduoti Houdini magijos 
triukai. Filmas įdomus ne tik

BACEVIČIUS DIRBA
įvairiais triukais, bet ir didžio 
jo magiko biografinėmis gyve 
nimo ištraukomis. Visa tai 
paįvairina magikos nuotrupo
mis : Houdini jįišsilaisvina iš 
apkaustytų ir išrakintų dėžių, 
seifų, net iš Londono kalėjimo 
celės. Išsilaisvina iš dėžės, 
įmestos į ledinį Detroito upės 
vandenį po ledu, ir lieka gy
vas. Parodyta daugybė jo triu 
kų.
STATOSI LIETUVI? TAU 

TOS NAMUS
Australijos lietuviai jau ke

liose kolonijose imasi statytis 
sau Lietuvių Tautos Namus: 
statosi Melbourno, Adelaidės 
ir paskutiniu metu susirūpino 
Lietuvių Tautos Namų staty
ba Geelongo lietuviai.

SENIAUSIOS „SAULĖS“ 
SUKAKTUVĖS

Mahanoy City, Pennsylva- 
nijoje, išeinąs laikraštis „Sau 
lė“, šiemet mini savo gyvavi
mo 65 m. sukaktuves. Tai yra 
ras iš eilės savo senumu Ame
rikoje einąs lietuviškas laikraš 
tis. Pirmasis yra „Vienybė“, 
einantis Brooklyne, bet „Vie
nybė“ kelis kartus keitė savi
ninkus ir kryptis. Tuo tarpu 
„Saulė“ visą laiką yra leidžia 
ma tos pačios Bočkauskų šei
mos. Būdinga, kad „Saulė“ 
iki šiol išlaikė tą pačią rašybą 
(su cz—č ir sz vietoje š) bei 
senovišką kalbą. „Saulė“, ra
šydama apie savo sukaktį, sa
ko, kad buvęs sumanymas kai 
bą ir rašybą keisti, bet jos se
nieji skaitytojai nesutikę. 
Taipgi sako, kad sakitytojai 
dar pageidauja ir senoviškai 
spausdintų maldaknygių „su 
senoviška drūka“.

RAFAELIS MASKVOS 
MUZĖJUJE

Po karo rusai iš Vokietijos 
pasigrobė daugelį meno daly
kų, kurių tarpe ir garsųjį Ra- 
faelio paveikslą „Sikstino Ma 
doną“, kuris ligtol Drezdeno 
muzėjuje išbuvo 200 metų. Jo 
vertė anais laikais buvo 15 mi 
lionų markių, arba apie 5 mi- 
lionai dolerių. Dabar tas pa
veikslas Maskvoje, bet kokia
me muziejuje, tikrų žinių nėra.
x . , ■—yix ....
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Arnhem’o išdavikas
(Pulkininko Oreste Pinto prisiminimai).

IV.
— Aš jau žinau kaip! Du iš jūsų tuojau vyksite į Wit- 

tuuck pilį ir apsilankysite pas King Kong. Pasakykite jam, 
kad už jo narsius ir drąsius žygius jis būsiąs apdovanotas or
dinu. Tas labai švelniai pakutens jo „ego“. Įtikinkite jį nu
siginkluoti, apsivilkti švariais marškiniais ir susitvarkyti 
plaukus. Po to jį paimkite į atskirą kambarį. Tuo laiku aš 
pasiųsiu dešimtį M. P. (karo policininkų) į pilį. Kada King 
Kong įžengs į numatytą atskirą kambarį, jie griebs jį ir areš
tuos. Supratote? z

Du karininkai, kuriuos aš parinkau, atsistojo.
— Pakankamai aišku, — pasakė vienas, apsijuosdamas 

savo diržą su pistoletu.
— Aš manau, kad dešimt M. P. pakaks, — pasakė kitas.
Tai buvo planas, kuris pasisekė pilnai įvykdyti. King 

Kongo tuštybė ir garbės troškimas buvo lengvai nugalėtas. 
Kaip tik išgirdo, kad jis bus dekoruotas ordenu, jis kaip ėriu
kas leido save nuginkluoti, pasipuošė ir buvo įviliotas į atski
rą kambarį. Ten King Kong įžengė gauti sau atpildo. Kam
baryje jis atrado dešimtį karo policininkų, kurie jį nugalėjo. 
Visoje Olandijoje nebuvo atrasta pakankamai didelių geleži
nių pančių sukaustyti jo milžiniškiems riešams, tai vietoje to 
jo rankos buvo surištos specialiai stipria su plieno įvijimais 
virve.

King Kong tuojau po to lėktuvu buvo nugabentas į vie
ną pirvatų, netoliese Londono namą. Ten jo laukė britų slap
tosios tarnybos — kontražvalgybos tardytojai ir kvotėjai, 
kurių įgudimas ir patyrimas yra žinomas visame pasaulyje, 
nes jie išgauna iš tardomojo — apklausinėjimo pilną prisipaži 
nimą visai nevartodami bet kokių nors fizinio kankinimo prie 
monių. Jie buvo žinomi, kaipo ekspertai įvertinime ir pažini
me savo įtariamųjų — apklausinėjamų psichologinio stipru
mo ir silpnybių, o taip pat ir savo mokėjimu nugalėti įtariamo 
jo dvasinių vidinių kliūčių, kurios sulaiko tiesos pasakymą — 
prisipažinimą. Dvi savaites jie tardė ir apklausinėjo King 
.Kongą. Kada jis vėl lėktuvu buvo atgabentas į Olandiją, šį 
kartą surakintas specialiais Scotland Yard’o pritaikomais 
rankų pančiais, ir patalpintas Breda kalėijme, aš pą,ts palydė
jau jį į jo celę. Atydžiai į jį pasižiūrėjau. Jo išdidumas ir 
žvėriškumas buvo pranykę, tačiau nebuvo jokių žaizdų ar nu
brėžimų jo masyviame kūne. Jo akys buvo apsiniaukusios ir 
nuleistos, tačiau jos neturėjo jokių išduodančių ženklų, kad 
buvo labai išgąsdintas, ar kad jis būtų laukdamas savo galo 
nemiegojęs. Kartu su King Kong buvo prisiųstas pilnas ir 
.smulkmeniškas jo prisipažinimas, užimąs dvidešimt keturius 
didžiulius rašoma mašinėle prirašytus lapus. Apklausinėję 
įr atlikę tardymą ekspertai, visai sausai ir ligi galo pasistengė

išgauti iš King Kong‘o visus jį apkaltinančius faktus, koki tik 
išviso buvo.

III DALIS
Lindemans - King Kong išdavimas prasidėjo 1943 mt., 

kada jis buvo savo garbės ir pagarsėjimo viršūnėje. Jis vi
suomet buvęs godus ir nesivaldantis savo seksualiniuose po
mėgiuose ir dėl to labai išlaidus — ekstravagantiškas. Išlei
dęs visus savo pinigus ir neturėdamas už ką pirkti brangias 
dovanas skaitlingoms savo draugėms - merginoms, jis griebė
si vieno stačiai genialaus metodo, kuris visuomet papildydavo 
jo privatų iždą. King Kong {tinkindavo ir įkalbėdavo turtin
gas moteris, kurių nemažas skaičius jausdavo fizinį patrauki
mą ar bent mažiausiai simpatiją jam, atiduoti savo geriausias 
brangenybes ir brangius papuošalus aprūpinimui pinigais, to
limesnei kovai su naciais, savąjį pogrindį - rezistenciją. Dau 
gelis iš šių moteriškių turėjo draugų ar giminių, kankinamų 
nacių koncentracijos stovyklose ir tokių, kurių puikiuose na
muose gyveno vokiečių karininkai, jos visos mielai ir net go
džiai pasiduodavo prikalbamos ir atlikdavo įvairius sunkius 
įsipareigojimus šiam romantiškam rezistencijos herojui.

King Kong pardavė daugybę brangenybių ir gavo gerus 
pinigus, tačiau tas pelnas - pajamos niekuomet nepadidino 
rezistencijos fondų. Tie pinigai buvo paties King Kong pra
leidžiami smuklėse, tavernose, naktiniuose klubuose girtose 
orgijose ir nusiperkant palankumą iš tokių merginų, kurių 
dorybė buvo reikalinga apakinti ir apipilti auksu, prieš joms 
sutinkant leisti ir išlaikyti šio milžiniško vyro meškiškus gla
monėjimus. Tada, 1944 mt. vasario mėn. atsitiko toks įvykis, 
kuris pagreitino krizę — sprendžiamą momentą. King Kon
go jaunesnis brolis ir prancūzų kabareto šokėja Veronika bu
vo Gestapo sučiupti viename eiliniame užpuolime - medžiok 
Įėję tuo laiku, kai jie buvo namuose, kurie buvo lyg koks vieš
butis ar prieglauda pabėgimo linijoje. King Kongo meiliška 
karjera buvo puošiama šimtais merginų, kartais net po tre
jetą ar ketvertą laike vienos orgijos, tačiau Veronika buvo tik 
tai vienintelis pastovus ir nuolatinis faktorius. Jeigu King 
Kongo „masyviuose rėmuose“ buvo kokia nors vietelė kieno 
nors meilei, išskyrus jo savimeilę, tai tą vietą buvo užėmusi 
Veronika.

Įsiutintas ir susijaudinęs Veronikos ir savo brolio likimu, 
o be to, jausdamas kitų pogrindžio veikimo vadų tarpe augan
tį įtarimą, King Kong nusprendė padaryti biznį su priešu — 
naciais. Jis pažinojo du Briuselyje gyvenančius olandus, ku
rie buvo apmokami ir dirbo vokiečiams. Vienas iš jų buvo 
Anthony Damen, kitas Cornells Verloop, mano „draugas“ 
Eindhoven‘e (jo tardymas jau anksčiau aprašytas). Per šiuos 
du asmenis King Kong pasiūlė savo tarnybą vokiečiams, ta
čiau su dviem sąlygom: pirma, neatidėliotinas Veronikos ir jo 
brolio paleidimas; antra, dideli pinigai. Mums pažįstamas Cor

nelis Verloop tuojau pat nuvyko aptarti šį reikalą su Giskes, 
vokiečių „Abwehro“ viršininku.

Giskes, turbūt, turėjo greitai suprasti ir susiorientuoti, 
kad čia buvo puiki proga išmainyti dvi stintas (mažas žuve
les) į banginį ir už dviejų dieinų jis slaptai suistiko su King 
Kongu viename Briuselio priemiesčio name, kur jiedu ilgą lai
ką kalbėjosi. Derybos, matomai, pavyko ir vokiečiai vykdė 
savo pažadus. Veronika ir jaunesnis King Kongo brolis bu
vo ištraukti iš tamsių drėgnų celių, turėjo pasirašyti raštelius, 
kad su jais buvo gerai apsieinama ir buvo paleisti laisvėn į pa 
vasario saulės apšviestas Roterdamo gatves.

King Kong, padaręs sprendžiamąjį žingsnį į negarbę ir 
pats nustebintas tokiais nepaprastai greitais rezultatais, pa
sinėrė į triukšmingą girtavimą. Jis praleido savo pirmąjį iš
davikišką atlyginimą nauja serija triukšmingų pasilinksmini
mų, girtavimų,' merginų gaudymų ir eile muštynių smuklėse.

Tačiau, kaip aš jau buvau spėjęs ir įtaręs, „Abwehr“, 
gal būt, dėl konkurencijos ir varžybų, ar todėl, kad nenorėjo 
perdaug šią žinią išplatinti, nepainforrnavo kitų vokiečių sau
gumo ir slaptosios tarnybos oranžų (šakų), o tai buvo „Ges
tapo“ ir „S. D.“, kad King Kong buvo jau jų apmokomoje tar
nyboje.

Ir štai vieną dieną vokiečių S. D. užpuolė Roterdamo re
zistencijos vyriausiąją būstinę. Žiaurūs S. D. vyrai įsiveržė 
su paruoštais šauti ginklais į slaptą rūsį, kur King Kong tuo 
laiku buvo ten rezistencijos vyrų tarpe!

Tai buvo tikrai blogas momentas. King Kong galėjo iš
duoti save ir akivaizdoje olandų draugų pasisakyti esąs išda
viku arba rizikuoit staigia mirtimi. Jis buvo neryžtingas ir 
abejojo porą sekundžių ir tada įvykdė niekšišką bailio spren
dimą. Jis pajudino vieną ranką norėdamas slaptu ženklu pa
rodyti S. D. vyrams, kad jis buvo jų pusėje. Tačiau dar prieš 
S. D. vadui paliepiant nukreipti šalin savo ginklus, vienas S. 
D. vyras iššovė. Kulka pataikė į plačią King Kongo krūtinę, 
perverdama jo plaučius. Jis buvo skubiai nugabentas į Ges
tapo ligoninę. Jo žaizda galėjo būti mirtina ir lemiama dau
geliui vidutinio fizinio sudėjimo žmonių, tačiau King Kongo 
džiunglių stiprumas padėjo jam pernešti ligos krizę ir pasveik 
ti per tris savaites. „Abwehro“ viršininkas lankė įį ligoninė
je ir jiedu abu bendrai apgalvojo planą, kaip King Kongui „pa
bėgti“ ir sugrįžus pas savuosius dirbti vokiečių agentu. ■

Buvo mintis surengti patikėtiną kitiems „pabėgimą“, ta
čiau King Kong čia pridėjo savo genialią stačiai pasiutišką su 
gestiją, kuri net nustebino kietagalvį vokiečių pulkininką. Tai 
buvo Lindemans — King Kong, kuirs sugalvojo, kad jo po
grindinio veikimo vyrai turėtų bandyti jį išvaduoti .ir kad tuo 
laiku, jiems būtų surengtos pasalos, laike kurių jie visi būtų 
nukauti, ir kad tik jam vienam pavyktų pasprukti. Šis planas 
buvo vėliau ir įvykdytas ir tai kaštavo keturiasdešimt septy
nių drąsių jo rezistencijos draugų gyvybės.

Daugiau bus.
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Moksto-tectimlios naujienos
EVERESTO AUGŠČIO

PASLAPTIS?
Vienas Anglijos lakūnas su 

kėlė sensaciją. Labai keistą 
sensaciją, nes ji liečia kalno 
augščio klausimą.

Yra laikoma, kad Himalajų 
kalnų viršukalnė Everestas 
yra augščiausis pasaulyje kai 
nas, siekiąs apie 9 kilometrus. 
Bet. . . Visai neseniai vienas 
anglų lakūnas, taip pat suma 
nė nugalėti tą augštį ir skrido 
per tą viršukalnę. Ir perskri
do, bet kai jau perskrido Eve 
ręstą, staiga atsidūrė prieš dar 
augštesnę viršukalnę ir turė
jo staiga sukti lėktuvą į šalį, 
nes vos su tuo kalnu 
dūrė. . .

Jau nusileidęs, jis, 
sau netikėdamas, ėmė 
lėktuvo instrumentus, 
tvarkoje?

nesusi-

lyg ir 
tikrinti 
ar jie 

Visi instrumentai 
gerai veikė ir jie turėjo jų įre
gistruotus skridimo augščius.

Visa tai lakūnas pranešė 
spaudai ir sukėlė sensaciją: ar 
gi Everestas nėra augščiau- 
sis kalnas? Ir anglų ekspedi
cija, iš tikrųjų įkopusi į Eve
restą, anaiptol dar neįkopė 
augščiausios Himalajų viršu
kalnės, apie kurią ligšiol nie
kas ir nežinojo?

Prie progos pasakytina, kad 
Himalajų kalnynas dėl savo 
neprieinamumo dar nėra tiks 
Lai ištirtas, — todėl labai ga
limas dalykas, kad be Everes
to jis turi kitų viršukalnių, 
dar augštesnių už Everestą. 
Dabar keliauninkai ir kalnų 
įkopėjai turės dar naują užda
vinį — ištirti, ar tikrai yra 
augštesnis už Everestą Hima
lajuose kalnas? Ar lakūnas 
apsiriko?

LĖKTUVAI — LĖKTUVNE 
ŠIAI

Amerikos aviacija yra pasie 
kusi naujo laimėjimo. Jos mil 
žiniškieji bombonešiai B-36 
jau neša ne tik bombas, bet ir 
lėktuvus naikintuvus arba ma 
žus bombonešius, kurie pa
kelia atomines bombas. Jau 
yra išbandyta, visiškai sėkmin 
gai, kad bombonešis B-36, ku 
ris pajėgus skristi tolimus nuo 
tolius, apie 4.000 mylių, dabar 
paima po sparnais lėktuvus 
naikintojus F-84 ir juos nune
ša į tinkamą vietą, nuq kuiios 
tie, labai greiti sprausminiai 
naikintuvai, skrenda po 600 
mylių per valandą, gali dar 
skristi 850 mylių. Numetę 
atomines bombas, tie lėktuvai 
sugrįžta į savo bazę — bombo 
nėšį B-36, kuris juos vėl pri
glaudžia po sparnais ir grįžta 
į aerodromą.

Tokiu būdu, dabar Amerika 
turi ne tiktai jūrų lėktuvne
šius, bet ir oro lėktuvnešius, 
kurie sudaro labai didelį pato 
gumą, nes jų pagalba galima 
panaudoti pačius greičiausius 
naikintojus ir drauge pačius 
greiiausius bombonešius.
SPRAUSMINIŲ ESKADR1 

LĖ PER ATLANTĄ.
25 Amerikos sprausminiai 

vienmotoriniai lėktuvai F-84 
perskrido per Atlantą nenusi
leidę. Jų kelionė truko tarp 
10 ir 11 valandų. Ji tokia ilga 
buvo todėl, kad buvo laužyta.

Kaip žinoma, sprausminiai 
lėktuvai daug kuro negali pa 
imti, todėl yra verčiami jo daž 
niau pasiimti. Tuo tikslu jie 
skrido per Kadanos Labrado
ro pusiasalį, pro Grenlandijos

RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave, VILLE LASALLE.

J.R. RIENDEAUXMMH&.L
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius. y

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

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

ir Islandijos salas. Kiekvieno 
je šių vietų tuos 25 lėktuvus 
pasitiko lėktuvai - tankai ir 
jiems įdavė kuro.

Lakūnai taip pat buvo mai
tinami tiktai skystu maistu. 
Lakūnai ir jų valdomi lėktu
vai visai gerai išlaikė kelio
nę ir visi laimingai įsileido 
— 17 lėktuvų Anglijoje JAV 
bazėse ir 8 šaiurnėje Afrkoje, 
Maroke.

Šis bandymas turėjo nusta
tyti, ar Amerika sugebės, rei
kalui esant, permesti savo lėk 
tuvų eskadriles ten, kur bus 
reikalnigos ir tuo pačiu ar su
gebės nugalėti didelius nuoto 
hus, nenusileidžiant. Bandy
mas laikomas pavykusiu visu 
100 procentų.

NEWFOUNDLAND’© ŽVE 
JAI APLEIDŽIA JŪRĄ

Newfoundland, kuri kartą 
buvo didžiausias žvejojimo 
centras Šiaurinėje Amerikoje, 
pergyvena ekonominę revoliu
ciją, nes kasmet vis mažiau vy 
rų išvyksta į „Banks“, taip va
dinamą jūros seklumą, kur eu 
ropiečiai bei Šiaurės Amerikos 
jūrininkai žvejodavo ištisus 
šimtmečius.

1952 metų sezono augštumo 
je maždaug 10.000 vyrų turė
jo darbą. Šiais metais spėja
ma, kad bus 6.000. Labradoro 
žvejų laivynas sumažėjo že
miau vieno tuzino škunerių ir 
tiktai vienas iš provincijos tri
jų banginių fabrikų veikė pe
reitais metais.

Tas tačiau nereiškia, kad žve 
jams atėjo sunkūs laikai. Fak
tas yra tame, kad vyrai neina 
žvejybon, kadangi jie randa pa 
stovesnį darbą ir didesnį atly
ginimą miško darbe bei staty
boje Goose Bay'e ir Seven 
Islands’e. (CS).

— Mokytoja L. Šeštokienė, 
prieš metus laiko atsikėlusi iš 
Newark į Los Angeles, Calif., 
ii gilinuusi studijas vietinėje 
City College, gauna mokyto
jos vietą vienoje amerikiečių

■ pradžios mokykloje. Tai grei 
: čiausiai pirmoji iš naujųjų atei
■ viii lietuvių Amerikoje, prade 
: danti dirbti amerikiečių pra

džios mokykloje.
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SOTUS ALKANAM PADĖK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

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

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$2.60
B. 20 sv.cukr $4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų$2.50
B. 20 sv. kv. miltų$3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5,25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50 
5 sv. cukraus

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

sv. kavos1

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

SOVIETINĖS LIETUVOS

1 sv. deg.kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. 19—$ 9.95 
4 sv. rūk. lašinių 

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

2
2
2
1

11 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

sv. cukraus 
sv. šokolado

3
1

i
 Moterų Rubu Siuvėja
I siuvu paltus, kostiumus ir sukneles. Darbas augštos ko- | 

kybės, kainos prieinamos.
STASĖ VENCKIENĖ į

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

| BRONIUS AMBAKAS
| SPECIALISTAS IŠ EUROPOS įį

H BLOKSŲ — BRIKS Ų — PLYTELIŲ 
dėjime H

H MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.
4 Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. n 
g KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

VICTORIA 
CLEANERS 
OYESSCo.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE Pi CK-Ur

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Ii

m

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
tebus (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 TR 1135

Si

MOKSLŲ AKADEMIJA.

dejas. J. Rimšelis — jaun. mo 
ksl. bendr. B. Baginskis — ag 
rochemijos posk. ved. L. Ber 
teška — pluoštinių medžiagų 
posk. ved.

Eksperimentinės Medicinos 
ir Onkologijos Institutas. B. 
Penkauskas — dir. J. Mantu
kas — vyr. moksl. bendr. J. 
Kairiūkštis — vyr. moksl. ben 
dr. S. Biziulevičius — jaun. 
m. b.

Žemės Ūkio Institutas. j. 
Kriščiūnas — dir. Dr. P. Ši- 
vickas — vyr. moksl. bend. 
Jaunesnieji moksl. bendr.: J. 
Kazlauskas, J. Vaitiekūnas, J. 
Savickas, Kl. Dantas, E. Ra
lys.

Miškų Ūkio Institutas. An
tanas Kvedaras — dir.

Lietuvių Kalbos Institutas. 
J. Balčikonis — dir. Jaun. 
moksl. bendr.: J. Senkus, K. 
Ulvydas, A. Lyberis, J. Kruo 
pas. Iš šio instituto darbų nu
sakymo pažymėtina:

„1951 m. sausio m. 11 —12 
d. įvykusioje konferencijoje 
buvo iškelti ir apsvarstyti prak 
tikoje pasitaiką rašybos ne- 
vienodumi ir svyravimai. Iš 
rašybos dalykų konferencijoje 
buvo svarstoma: kilminis ir 
garsinis kai kurių žodžių ra
šymas (aukštas, rūgštus, 
sluogsnis) ; didžiųjų raidžių 
rašymas; vienu ir dviem žo
džiais rašymas; rusų kalbos 
žodžių transliteracija, kai ku
rie skyrybos dalykai ir kt.

Atkelta iš 4 pusi.
Ii toli gražu ne visi MA ben
dradarbiai ir antra, jog pra
ėjo nuo tol treji metai, o per 
tą laiką kas nutiko net ir „ge 
nausiems iš geriausių", ypač 
išvirtus Stalinui ir nuvirtus 
Berijai!

LTSR MA prezidiumas, iš
rinktas 1951 m. balandžio 24 
d.: Prezidentas — J. Matulis; 
Viceprezidentas — J. Žiugžda; 
Akademikas - Sekretorius — 
K. Bieliukas.

Pavardės minimos sąryšyje 
su darbais MA institutuose;

Biologijos Institutas. M. Va 
liūs — dir., J. Maniukas—vyr. 
moksl. bendr.

Geologijos ir Geografijos 
Institutas. K. Bieliukas — dir. 
J. Dalinkevičius — stratigrafi 
jos ir tektonikos poskyrio ve
dėjas. St. Tarvydas — fiz. ge 
ografijos ir kartografijos posk. 
v-jas. St. Tarvydas — fiz. ge 

ografijos ir kartografijos posk. 
v-jas V. Jasiukevičius — mi
neralinių žaliavų posk. ved. V. 
Čepulytė 
posk. ved. V. Taujenis—jaun. 
moksl. bendradarbis.

Technikos Mokslų Institu
tas. J. Indriūnas — dir. K. 
Broniukaitis — dir. pav. L. 
Kaulakis — energetikos posk. 
vedėjas.

Chemijos ir Cheminės Tech 
nologijos Institutas. K. Dauk
šas — dir. A. Purenąs — vyr. 
moksl. bendr. VI. Sližys — 
statybinių medžiagų posk. ve-

IIJ. GRAŽYS
c 4 SIUVU NAUJUS IR 
įį | TAISAU SENUS
© I KAILINIUS PALTUS.
* g DUODU GERA KAILIŲ

PASIRINKIMĄ.

geomorlologijos

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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

Jonas ZmuidzMias
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

342u Drummond, Montreai,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

Duodame ir kreditan

k v

4

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

PARAMOUNT JEWELLERS j
QCQ «T PATUVOINF W notni; RUiirv MA 0R8R “363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

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

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

j EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
i; LAIKRODŽIŲ TAISYMAS 
jų:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

©7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412. |

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

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

Hutą
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

i

<

I
I

Kai kuriems rašybos daly
kams galutinai suformuluoti, 
sunorminti konferencija pasiū 
lė Lietuvių Kalbos Isti Intui 
sudaryti rašybos komisiją, ku
ri turi paruošti rašybos suvie 
nodinimo, patikslinimo pio- 
jektą ir jį ’teikti ati.l ikamoms 
įstaigoms patvirtinti. Priim
tas pageidavimas paruošti nau 
ją papildytą ir patikslintą lie
tuvių kalbos rašybos vadovą".

Lietuvių Literatūros Insti
tutas. K. Korsakas — dir. K. 
Doveika —- moksl. sėkr. Jaun. 
moksl. bendradarbiai: V. Ga
linis, K. Umbrazas, S. Žaido- 
kas, R. Mikšytė, M. Vymery- 
tė, B. Pranskus.

Lietuvos Istorijos Institu
tas. J. Žiugžda — dir. Pr. 
Kulikauskas — vyr. moksl. 
bend r. J. Jurginis — jaun. m. 
bend r. Vincas Žilėnas — kraš 
to etnografinio muzėjaus dir. 
Amb. Jonynas — jaun. moksl. 
bendradarbis etnografijos ir 
folkloro srityje.

Ekonomikos Institutas. Dz. 
Budrys — dir. Jaun. moksl. 
bendradarbiai: P. Gargasas, 
J. Kazlauskas, V. Januškevi
čius, J. Pričinauskas, V. Mali 
šauskas, K. Meškauskas.

Matematikos - Gamtos ir 
Taikomųjų Mokslų Biuro Aka 
demikas — Sekr.—VI. Lašas.

Teisių Institutas. J. Bulavas 
— dir. P. Pakarklis — vyr. 
moksl. bendlr. A. Bulota — 
jaun. moksl. bendr.

Centrinė Biblioteka. S. Bra 
šiškis — dir.

VICTOR HARDWARE 1
5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 |

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI |

RAMSAY PAINTS^. 
MAKEAHOliSE 

4.
F

There is a 
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!

SEMI-GLOSS 
GLOSS 
FINISHES

PERKANTIEMS DA-^ 
ŽUS GALONAIS, NA-| 

MŲ SAVININKAMS £
DUODAMA 20% 

NUOLAIDA.
* 

* *

© 
>v 
© 
© 
©

CROSLE Y
RADIO ir TELEVIZIJA

*
♦

C. C. M. DVIRAČIAI
** **

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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OTTAWA LONDON, Ont.
POLICININKAS SUVA ŽINĖJO LIETUVĮ

koj suspendavo iš tarnybos. 
S. MacDonald pranešė, kad 
Valstybės prokuroras Bruce J. 
suspenduotasis tvarkos dabo
tojas yra traukiamas teismo 
atsakomybėn. Jis yra kalti
namas, pasiremiant Kanados 
Baudžiamuoju Kodeksu, High 
way Traffic Act ir Police Act 
įstatymais, sąryšyje su katas
trofa, papildęs keturis nusi
kaltimus.

Jonas Giedriūnas, 36 metų 
amžiaus, guli Windsoro ligo 
ninėje jau tris savaites. Jis 
yra atvykęs į Kanadą prieš 
penkis metus. Prieš šią apgai 
lėtiną eismo nelaimę, jis turė
jo neblogą darbą Fordo auto
mobilių fabrike. J. Giedriūnas 
yra vedęs ir turi du vaikučius: 
viena keturių metų ir antrą ke 
turiolikos mėnesių.

J. J. Juškaitis.

Rugpjūčio mėnesio 15-tą 
dieną apie vienuoliktą valan
dą vakaro Jonas Giedriūnas, 
kuris gyvena Lauzon Road, 
Riverside priemiestyje, Wind 
sore, Ont., ėjo vienas kairiuo 
ju plento pakraščiu link namų. 
Staiga nepaprastu greičiu ma 
šina artėjo tiesiai Į pakeleivi. 
Norėdamas išvengti pavojaus, 
p. Giedriūnas šoko i griovį. De 
ja, lekiantimašina jį užkliudė 
ir sulaužė peties bei rankos 
kaulus. Katastrofos kaltinin
kas, nesustabdęs mašinos, din 
go nakties glūdumoje. J. Gied 
liūnas buvo nuvežtas Į Wind
sor Metropolitan ligoninę.

Dabar jau pasisekė surasti 
ir nelaimės automobilio savi
ninką. Pasirodo, kad tai būta 
21 metų amžiaus policininko 
Dauglas Cartier. Windsoro po 
licijos viršininkas jį to pasė-

QUEBEC, P. Q.
QUEBECO LIETUVIAI.

nevedę) nuo pat atvykimo į 
Kanadą gyvena Quebece, dir
ba siuvykloje, ir jau turi pasi
statę nuosavus namus ir dar 
banke santaupų. Ir kas svar
bu, netik neužmiršta lietuviš
ko vaišingumo, bet ir padeda 
savo tautiečiams kuo tik galė
dami. Ir rašantis šias eilutes, 
niekuomet neužmirš, kiek yra 
yra gero patyręs iš jų. Esant 
hgoniėje, net nebijojo rizikuo 
ti visą savo turtą, kad tik pa
dėtų sunkioje valandoje. Ir 
galiu sakyti, dėka jų, šiandie
ną aš galiu gyventi normalų 
gyvenimą.

Kad daug tokių lietuvių bū
tų! V. Bagdonas.

Jau ilgas laikas, kai netenka 
užtikti lietuviškoje spaudoje 
jokios žinios apie Quebeco lie
tuvius.

Atrodytų, kad visai lietuvių 
ir negyventų. Tiesa, jų nėra 
daug. Dvejatas šeimų yra iš 
senųjų emigrantų. Bet jie ne 
bendrauja su naujaisiais atei
viais. Tūla lietuvaitė studija 
vo Quebeco universitete, bet 
ir ji „neturėjo laiko“ palaiky
ti ryšių su vietiniais.

Kažin kodėl, lietuviai ne
mėgsta Ęuebecco, nors tie, kat 
rie apsigyveno, verčiasi neblo
gai. Pavyzdžiui: Romanas Va 
bolis ir Adolfas Rubinas (abu

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

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarėlis. « 
I; Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. «

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

BĖGAMIEJI REIKALAI.
Rugsėjo 8 minėjimas nuke

liamas į artimiausi sekmadie
nį, rugsėjo 13 dieną. Apylin
kes V-ba kviečia susirinkti į 
Sister oi Service patalpas 478 
Albert Str. 7 vai. vakaro.

Tikimasi, kad ir lietuviškos 
pamaldos tą dieną įvyks kaip 
paprastai Murray Str. bažny
tėlėje 9,30 vai. ryto.

Kadangi dėl pamaldų dar 
nėra galutinai paaiškėję, todėl 
prieš tai yra prašoma pasitik 
rinti pas 'Apylinkės V-bos ar 
Bažnytinio K-to narius.

Paroda pasibaigė
Pasibaigė savaitę trukusi 

Central Canada Exibition, ku 
noje rankdarbių skyriuje I. 
O. D. E. organizacijos vado
vybėje dalyvavo 27 valstybės 
ar etninės grupės.

Lietuvių grupė buvo vieno
je patalpėlėje su Švedija ir 
Suomija.

Lietuviai buvo išstatę labai 
spalvingii lietuvės tautinį dra 
bužį, tautinę lėlę, juostų2 me
džio drožinių ir keletą knygų 
apie Vilnių, pogrindžio kovas 
ir genocidą Lietuvoje. Mūsų 
sjkyrelio reikalais rūpinosi Alė 
Paškevičienė ir Vida Kubiliū- 
te.

OSHAWA, Ont.
IR ČIA KURIASI LIETUVIAI, 

per 30.000 gyventojųTai
Ontario ežero pakrantėje be
sąs miestas, kuris žymus yra 
automobilių pramone. Jame, 
pasirodo, gyvenama apie 30— 
40 lietuvių. Darbingieji veik 
visi dirba General Motors ar 
jo pagelbinėse įmonėlėse. Yra 
keletą šeimų naujai atvykusių; 
seniau gyveną iš sunkiai uždir 
bamo pinigo įsigyja nejuūomą 
ji turtą. Džiugu, kai keletas 
tokių šeimų turi jau pastoges. 
Tarpusavis sugyvenimas dai- 
nus. Visa bėda, kad nėra susi 
būrę organizaciniu požiūriu: 
nėra nei apylinkės nei seniū
nijos, nors K. L. B-nės Cent
ras Toronte ir netoliese yra 
nuo Oshawos.

ŠALPOS REIKALAI.
Į Apylinkės v-bos kreipimą 

si, paaukojo jau šie tautiečiai: 
po 15 dol. Kubilius, po 10 dol. 
Šidlauskaitė, po 5 dol. Ambra 
zas, Čečkauskas, Paškevičius, 
Plečkaitis, Matas Šimanskis, 
Siurna ir Žilinskas. Po 4 dol. 
Gabalius. Po 2 dol. Kybartie
nė, Kislauskienė, Makalavičie 
nė ir Vilkauskas.

Viso iki rugsėjo 1 d. surink 
ta 72 dol., kurių dalis išsiųsta 
C. K-tui. Apylinkės v-ba, ne
turėdama jokių galimybių ap
lankyti pavienius tautiečius 
namuose, tikiis, kad ir likusie
ji, kurie dar gali, įteiks Apyl. 
v-bai savuosius įnašus.

T. F. Įgaliotinio reikalas.
Apyl. V-ba kviečia sios apy 

linkės ribose gyvenantį narį 
savanoriškai sutikti būti įga 
liotiniu Tautos Fondo reika
lams. Tuo reikalu susitarti, 
prašoma kreiptis į V-bos pir
mininką (73 Spadina Avė, tel. 
8-3104 W). Įgaliotinio parei 
goms vykdyti bus išrūpinta 
iš Centrinės Atstovybės rei
kiami įgaliojimai. Apyl. V-ba 
savo žinioje turi Lietuvio pa
sų ir ženklelių; norintieji krei
piasi į v-bos kasininką.

Apyl. V-ba.

Pasiteiravus, gauni atsaky
mą, kad neturį tam gerų orga 
nizatorių.

O vistik gaila; reikėtų nors 
seniūniją įsteigti. Juk dabai 
taip aktualūs yra Vokietijoj 

asilikusiųjų šalpos reikalai, 
mokyklų išlaikymas, pagaliau 
’1 autos Fondas.

Jei lietuviškam bare — kul- 
.ūrinėj srity kalnų nenuversi, 
tai nors šalpos darbe, savo įna 
šu savąją lietuvišką pareigą ga 
Įima atlikti.

Būtų linkėtina, kuriam nors 
iš jaunesniųjų tarpo susirišti 
su Centru, iš kur bus duoti vi
si nurodymai, kas ir kaip dary 
tina. Pravažiavęs.

SEKTINAS PAVYZDYS.

Per Londono lietuvių su
buvimą - gegužinę Dorches- 
teryje — mūsų kolonijos gy
ventojas p. Edmundas Cicė
nas paaukojo penkis dolerius 
r autos Fondo reikalams. Apy 
linkės Valdyba išreiškė jam 
didelę padėką.

— A. Balbonas atidarė 
(Bell Sheet Metal Co.) ir aly 
vos apšildymo įrengimų įmo
nę.

— Kazimieras Stonkus 
William Ave. nusipirko namus.

— Būrelis vvinnipegiečių

ATVIRAS LAIŠKAS.
(Nepriklausomos Lietuvos 

Redaktoriui).
Ryšium su įvykusiu minėji 

mu, š. m. liepos mėn. 5 d. Wel 
landė „N. L.” buvo patalpin
ta korespondencija.

KLB Wellando skyriaus vai 
dyba minėta korespondencija 
yra užsigavus!. Teigiama, jog 
minėtoji korespondnecija yra 
mano rašyta.

Kadangi jau antri metai jo
kios korespondencijos , lie
čiančios Wellando lietuvių ko 
lonijos gyvenimą nesu rašęs 
ir iki šiam laikui iš viso nesu 
praktikavęs pasirašinėti sla- 
pyvarde, prašau p. Redakto
riaus tuo reikalu patikslinimo.

Dėkoju ir reiškiu pagarbą. 
Kazys Žukauskas.

N L Redakcija patvirtina, 
kad minima korespondencija 
tikrai rašyta ne p. K. Žukaus
ko.

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

SAMUEL’S
CAR MARKET INC.

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

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS
MIESTE.

DAUGELIS PALEISTI Iš 
DĄRBO. »

Keliolika Londono fabrikų 
sustabdė darbus ir šimtus dar 
bininkų atleido. Nors praėju
siais metais, paprastai šiuo me 
tu, atleidimų nebūdavo, bet 
šiemetinai atleidiimai lietu
vių palietė neperdaugiausia. 
Jau kai kas darbą susirado ki
tur. L. E-tas.

WINN IP E G
MŪSŲ MARGUMYNAI.

išvyko Churchill i 
bams. Pasiūlytas 
2 dol. vai.

— Sabaliauskas, Bronius 
Bražiūnas, Jonas Biežys ir kit. 
išvyko miškų darbams į Dry
den, Ont., miškus.

statybos dar 
, atlyginimas

PAJIESKOJIMAI
— Pianas Kozikis, gyvenąs 

1425 S. 50th Avė Cicero 50, 
III., USA, jieško sūnaus Jono 
Kozikis, atvykusio Kanadon 
1949 metais. Žinantieji Jono 
Kozikio adresą, prašomi jį pra 
nešti Pranui Kozikiui, 1425 
S. 50th Avė, Cicero. Jll., USA.

— Pajieškomas Vincas Ja
kubauskas iš Sudvajų kaimo, 
Nemunaičių parapijos, atvy
kęs į Kanadą 1929 metais, gy
venęs kurį laiką Winnipeg’e. 
Pajieško brolis Povilas Jaku
bauskas iš Argentinos. Pra
šoma atsiliepti: Consulat Ge
neral of Lithuania, 11 Grena
dier Heights, Toronto, Onta
rio.

— Lietuvos Konsulatan 
Brazilijoje kreipėsi pil. Alek
sandra Swornik, gyv. Rua Ca- 
roca, Ipiranga, Sao Paulo, 
Brazil, prašydama pajieškoti 
Kanadoje: Aleksą Koženiaus- 
ką, kilusį iš Kauno. A. Ko- 
ženiauskas prašomas atsiliep-

V

g
7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE.MIEL-X LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis. 

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

H c

%

5

,5

jtLaido tuvių Direktorių Iii

|C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

3 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

WiH^tatatatal Stata ta totak-

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

MONTREAL

BELLAZZi-LA M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

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

S

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 KONTRAKTORIUSi
||D. E. BELANGER & SONS

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
t :

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 Lajeunesse, Montreal.

Telefonai: DU 3289; DU 7995; VE 6681.

g

«

Lietuviška moterų kirpykla
l

Il
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

ft

%
><*&&&&&&&
^4^4^44^

MAMERTAS MAČIUKAS 1
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ*'

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

5
— v

Jono LADYGOS 
[ baldu studijoje j į

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

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

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

į

priimami užsakymai ir pa- į 
taisymai sofų, fotelių <r 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles’’ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko Į 

kainomis.
Av. Verdun-Regina kampas

TR. 0952

A. J. Norkeliūnasl
PER SAVO AGENTŪRĄ

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

g
$

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
Tel. CL 23 6g
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI! H

I
 Mann & Martel

REALTORS
1245 BLOOR ST.įW.(prie Lansdowne)Tel. OL.8481 § 
Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo- s* 
-pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei- © 

daujamuose rajonuose ir

$4.900 Įmokėti, $17.000;

Bloor-Runnymede; 9 k., 
atsk., puikus mūras, stil., 
alyva šild., garažas, žaidi
mų k. rūsy, 2 mod. virtu
vės, arti prie gero susisie
kimo ir kratu>vių.

$4.900 Įmokėti, $ 19.500;

High Park Sunnyside ; 11 
k., dupleksas, mūras, ga
ražas, vandeniu šildomas.

©$3.900 Įmokėti, $ 19.500;
© Centriniame raj., 13 k., 
© atskiras, mūrinis, 7 gara- 
© žai, 4 virt., 3 vonios.
©$2.500 įmokėti, $ 11.000. 
© Eglintono ar Vakarų r., 6
X arba 5 k., mod. bungalow.
$ $10.000 pilna kainla, Dover
© court-Bloor, 7 k., atsk. 
© mūro n., gar., nėra skolų. 
>^$3.500 įmokėti, $ 11.000;
v Delaware-Bloor; 6 k., mū 
© rinis, garaž., alyvos šild.

pagal Tamstų norimą kainą. 
$4.900 įmokėti, $ 17.900;

High Park-Humbdrside;
9 k., atsk., mūr., vand. šil 
domas, 2 mod. virt., 2 ga 
ražai, privat. įvažiavimas.

$3.500 Įmokėti, $ 14.000;
Euclid-College; 10 k., ats 
kiras, mūr., alyv. šildymas, 
2 garažai.

$4.900 Įmokėti, St. Clair- 
Glenholm. Puikus, mūr. 
atskiras, 12 k. narpas, 2 
vonios, f
ir alyvos šild., žaidimų k. 
rūsy, gar., priv. įvažiavi
mas, didelės vertės paja
mų namas.

$2.500 įmokėti, Havelock- 
Bloor 8 k., mūrinis, 3 vir
tuvės, labai ger .stovyje.

$3.000 Įmokėti, College-Duf 
ferin, 6 k., mūr., vandens 
alyvos šild., labai mod. 
virtuvė.

© Fi F

f

3 virtuvės, vand. © | 
c cilrl 7oir1imn Ir tL J ;

© Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, farmų, gazolino sto 
© čių, žemės sklypų ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius.
g MŪSŲ ATSTOVAS
I Zigmas UMBRAZŪNAS
© mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir 
© padės išsirinkti. Prašom kreiptis j jį asmeniškai arba
$ TELEF.: įstaigos OL. 8481 Namų ME 0667

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS g
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

MES TURIME ŠIMTUS n
ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. ::
TAIP PAT DUODAME |

H PASKOLAS. H
PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS j:

A. Kiršonis V. Merkis B. Sergantis
Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511 H

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)

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

PIRKDAMI AR PARDUO

DAMI PASITARKITE SU

MŪSŲ EKSPERTAIS.

TORONTO.

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS
CENTRINĖ ĮSTAIGA 1172 BAY St., TORONTO, Ont.

::

©

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

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS
©
©

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

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | 

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. © 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- © 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. ©

ED. KONDRATAS. ©
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, © 

Tel. LL 9626. $

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIK A LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDEL. 5 PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ kR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

KE 1118
I J. GREEN
© REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
© 933 Bloor St. W. Tornoto.
© Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su
© mumis — mielai Jums patarnausimi

©

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

je, dalyvaujant apie tris šim
tus svečių, kurių tarpe iš New 
Yorko buvo jaunosios puse- 
serė EI. Kulbokienė ir iš Či
kagos dėdė Zaleskis.

ŠAUNIOS VESTUVĖS.
Rugpj. 15 d. St. Clare baž

nyčioje susituokė Elena Žais 
kytė' su Stasiu Astrausku. Vai 
sės įvyko gražioje italų salė-

BUS OPERA„HALKA”

PERKANT — PARDUODANT 
NAMĄ AR BIZNI

KREIPKITĖS I LIETUVIŠKĄ BIURĄ

W. A. L E N CK I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

A. MINIOTA
REAL-ESTATE 

& BUSINESS BROKER 
1333A DUNDAS St W., TODONTO 

Tel. OU 8443
Visais namų pirkimo - pardavimo reiaklais suteiks Jums 

informacijų ir mielai patarnaus mūsų agentas

Spalio 9 d. Massay Hali yra 
statoma vilniečio kompozito
riaus Moniuškos opera „Mal
ka“, kuriai diriguos lenkų mu 
zikas J. Wojewodka.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Tmefonas EM. 6-4182 

Toronto

Parduodu tabako ūkius!
©

Didelis pasirinkimas ūkių pagal jmokėjimo sumos — 
pradedant nuo $ 3.000.

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

TILLSONBURG, ONT. TEL. 829 J.

© i

i

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

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

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

V. JUČAS
Kreiptis Tel. OL 8444

Mes taip pat tarpininkaujame pirkimo - pardavimo 
dokumentų sudaryme bei morgičių ir paskolų reikalais.

’twmmwwwmtmmwmtmmmimwsjsussssnmsmsmmjs 
| HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

| K on traktorius K. TRUMPI CK AS 
H Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
H arba alyva. Keičiamos senos krosnys j naujas, moder- 
H niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren- 
Igiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis.

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

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokiu tarpininku, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY- 

g MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
H IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

i

JOHN J. ELLIS
DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS! 11

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

REAL ESTATE
NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS..

383 RONCESVALLES — TEL. LA 8000

I
LO 2710

MICHAEL KOPRIVICA
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

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

mielai jums patarnausimi

©

Įgyto pasitikėjimo dėliai mūsų firma auga sparčiausiais 
žingsniais. Kiekvienu laiku čia rasite didžiausį namų ir 
kitokių nuosavybių pasirinkimų. 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.

J

DR. K. Z1 MANHEIME
GYDYTOJĄ IR CHIRURGĖ

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

R. ŽULYS
y 383 Roncesvalles. - Telef. OL. 6321 -

John J.ELL1S,
REAL ESTATE

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

TARS IR PATARNAUS

P.LEONAS
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.

Buto tel. EM. 3-6711 DANUTĖ STRAZDAITE
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

j Dr. A.Pacevicius $
į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
© Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto ©
3 Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 £
© Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. © 
© Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.
© ir 7—9 va!., šeštadieniais nuo 11—3 vai. £

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.
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MOKTJREAL
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS MONTREALY

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

1. 11 vai. A V parapijos 
bažnyčioje Verdune iškilmin
gos pamaldos už kenčiančią 
Lietuvą. Organizacijos pra
šomos atsiųsti vėliavas ne vė 
liau 10 vai. 45 min.

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

a) KLJB Montrealio Apyl. 
V-bos atstovo kalba, b) kon
certinė dalis, kurioje maloniai 
sutiko dalyvauti: Liet. op. sol. 
E. Kardelienė, pianistas K. 
Smilgevičius, dramos akto
rius A. Akstinas ir K. Vesel
ka, tautinių šokių grupė vado 
vaujama J. Kibirkščio, broliai 
Lapinai ir pirmą kartą Mont 
realio lietuviams pasirodys 
naujai sudarytas vyrų okte
tas, vadovaujamas muz. A. 
Piešinos.

Scenos apipavidalinimas K. 
Veselkos. Visi lietuviai k vie 
čiami kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

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

J. E. VYSKUPAS
V. PADOLSKIS, 

gavęs telegramą iš Čikagos 
apie mirti prel. Briškos, turė
jo išskubėti j laidotuves, bet į 
Kanados Lietuvių Dienos iš- 
vilmes Hamiltone spėjo at
vykti.

E. KARDELIENĖ 
PAKVIESTA 

NEW YORKAN.
Operos solistė Elzbieta Kar 

delienė su pianistu Kazimieru 
Smilgevičium, pakviesta kon
certuoti į New Yorką. Kon
certas numatomas spalio mė
nesį. Koncerto vieta ir lai
kas bus paskelbta vėliau.

PASIBAIGĖ FIZIOLOGŲ 
KONGRESAS

Kelias dienas trukęs pašau 
lio fiziologų kongresas, vy
kęs Montrealio universitetuo-

IŠNUOMOJAMAS dubelinis 
kamabarys vedusių porai arba 
viengungiams, vien vyrams ar 
moterims. Teirautis po 6 vai. 
vakaro telefonu: AM 3913;

adresas: 5796—3rd Avė 
Rosemount.

PARDUODAMA:
1 Chevrolet 2 tonų sunkveži

mis 1949 „STAKĖ“ — pa
prastas.
1 Chevrolet 21/} tonų sunk
vežimis 1949 „DŪMP” — 
Hydraulinis presas. Galima 
pavieniui. Kartu leidimas 
General Permit „L“ lei
džiąs dirbti visus darbus. 
Kaina 3.300,— dol.

Noble TR 4221.
P. Adamonis HE 4126.

se, kuriame dalyvavo 2.500 
mokslininkų iš viso pasaulio, 
rugsėjo 4 dieną pasibaigė. 
Mokslininkai padarė per 1000 
pranešimų. Plačiau apie šį la
bai svarbų ir įdomų kongre
są bus parašyta sekančiame 
NL numery.

Kongrese dalyvavo vienin
telis lietuvis prof. V. Povila
ms.

TĖVŲ DĖMESIUI
Pakartotinai pranešama, 

kad abiejose Montrealio lietu
vių šeštadieninėse mokyklose 
pamokos pradedamos šešta
dieniais 9 valandą ryto, ne va 
karais, kaip buvo pernai.

PAS PP. AKSTINUS
iš Hamiltono viešėjo p. Aks- 
tinienės sesutė p. Sidaravičiū- 
tė.

SERGA TAUTIEČIAI
P. Černišovas dar tiriamas. 

Jis esąs rąstas sirgęs plaučių 
uždegimu. Taip pat gydyto
ji neleidžia dirbti ir J. Puniš 
kai, kuriam padaryta aklolios 
žarnos ataugos operacija.
BAKALAURO LAIPSNIS 

ĮSIGYJAMAS 
LIETUVIŠKAI

Pranešama, kad Montrealio 
universitetas nuo šių metų pra 
deda išdavinėti Bakalauro 
laipsnio pažyjnėįjimus, išlai
kius egzaminus lietuviškai. Su 
tais pažymėjimais, kurie turės 
visą Bakalauro pažymėjimai 
galią, galima bus stoti ir į me 
dicinos fakultetą bei kitus 
augštuosius mokslus. Intere
suotus augštuoju mokslu tau 
tiečius plačiau painformuos 
universitete budį tam tikslui 
asmens. Šį šeštadienį, rugsė
jo 12 dieną nuo 11 iki 13 va
landos Montrealio universite
to raštinėje, Slavo-baltų sky
riuje budės gavęs to universi
teto Magistro laipsnį, advoka 
tas K. Truska. Be to, jis bu
dės ir ateinantį pirmadienį, 
rugsėjo 14 d. 6.30 ligi 8.30 v. 
vakaro. Kitomis dienomis bu 
dės kiti. Plačiau apie Univer 
sitetą bus parašyta sekančia
me NL nr .

LANKĖSI IŠ ČIKAGOS
Pas p. Simonavičienę, Ver

dune, iš Čikagos lankėsi L. 
Antanavičius su žmona Zuza
na, K. Radeckas su žmona ir 
J. Šneika.
TAUTOS ŠVENTĖ EVAN

GELIKŲ PAMALDOSE.
Montrealyje, St. John‘s 

Church, Jeanne - Mance & 
Prnce Arthur gaitvių kampe, 
rugsėjo 13 d. 12 vai., įvyksta 
lietuvių evangelikų pamaldos, 
kurių pamokslas skirtah Lie
tuvių Tautos šventei paminė
ti. Dr. M. Kavolis.
ĮLIETPVAITĖ DIDELĖSE

IŠLEISTUVĖSE.

I DĖMESIO I D Ė M ES I O i |
| TORONTO LIETUVIŲ NAMAI |

» (235 Ossington Avė) š. m. rugsėjo m. 12 d., savo me- » 
K tinėms atšvęsti, ruošia »

į Iškilmingą Balių
k Programoje: oficialioji dalis—TLN V-bos p-ko žodis.
« Meninė dalis. »
» Grieš gera muzika, veiks bufetas su kietais ir miuks- » 
k tais gėrimais bei užkandžiais. »
| Šokiai vyks didžiojoje salėje. X
i; Baliaus metu priestato salėje vyks loterija bei fantų X 

>;■ traukimas. »
Staliukus - vietas galima užsisakyti iš anksto tel.: KE » 

K 3027. Pradžia 7,30 v. v. Kviečiame plačiąją lietuvių « 
| visuomenę skaitlingai atsilankyti. X
£ T. L. N. Valdyba. |

UVIŲ DIENA PASISEKĖ 
Atkelta iš 1 psl.

pareiškė tvirtą viltį, kad Lie
tuva bus laisva.

Hamiltono v-bos vicep. K. 
Baronas paskaitė sveikinimus, 
gautus iš kitų vietų ir rezoliu
cijas. Pirmininkui p. Kšivic- 
kui padėkojus už sveikinimus, 
prasidėjo iškilmei pritaikytas 
koncertas. Hamiltono Valan 
Čiaus vardo mokyklos moki
niai, vadovaujant A. Grajaus- 
kaitei, šoka Neriu miego, sol. 
V. Verikaitis dainuoja V. Ja- 
kubėno Sutemo naktis ir S. 
Šimkaus Tamsiojoj naktelėj. 
Toronto Tautinių šokių gru
pė, vedama E. Ličkūnaitės-Ša 
deikienės, šoka Lietuvišką 
polką. Hamiltono lietuvių 
choras vedamas V. Untulio, 
gieda J. Karoso Stikliukėlį, 
S. Paulausko Aš mergytė ir 
S. Šimkaus Vėjo dukra. Mont 
realio Taut, šokių grupė, ve
dama J. Kibirkščio, šoka Blez
dingėlę ir Kalvelį. Op. sol. 
E. Kardelienė, palydima S. 
Gailevičiaus, dainuoja K. V. 
Banaičio Anksti rytą zir A. 
Kačanausko Kad aš našlaitėlė. 
V. Panavaitės vedami Hamil
tono šokėjai išpildo Oželį. Miš 
rus Toronto choras, vedamas 
S. Gailevičiaus, dainuoja K. 
V. Banaičio Po augštus kal
nus, S. Šimkaus Oi liūdnos, 
K. V. Banaičio Gaideliai gie
da ir jo gi Apynėlis. Pirmą 
koncerto dalį baigia Toronto 
šokėjai šokiu Apgavikas. (Gai 
la, kad akordeonistų pavardės 
nebuvo įtrauktos į programą 
ir rašančiam težinoma tiktai 
p. Lapino pavardė) .

Po pertraukos Valančiaus 
mokyklos mokiniai šoka Gė
lės ir drugelis. Hamiltono šo 
kėjai išpildo Kepurinę ir Šus 
tą. Sol. V. Verikaitis dainuo 
ja G. Verdi ariją iš op. Mak- 
bet. Montreaiiečiai šoka Len
ciūgėlį. Toronto vyrų cho
ras, vedamas S. Gailevičiaus, 
išpildo J. Vasiliausko Pas tė
velį, Weberio Sugrįžimą, G. 
Verdi iš operos Rigoletto Vy
rų chorą ir Gounod iš Fausto 
Kareivių maršą. Torontiečiai 
šoka malūną. Op. sol. E. Kar 
delienė gieda S. Gailevičiaus 
Lopšinę ir J. Gorino Tėviškės 
kalnams. Koncertą užbaigia 
didžiulis jungtinis Toronto ir 
Hamiltono mišrus choras, di

.PIRMOJI KANADOS LIET 
riguojamas S. Gailevičiaus, iš 
pildęs J. Naujelio Jaunimo 
giesmę, S. Šimkaus Vakarinę 
dainą ir J. Gudavičiaus Kur 
giria žaliuoja.

Pirm. inž. J. Kšivickui ta
rus atsisveikinimo ir padėkos 
žodį, Pirmoji Lietuvių Diena 
Kanadoje užbaigiama visų su
sirinkusiųjų Lietuvos Himnu.

Reikia pastebėti, kad salės 
akustika visai nepritaikyta 
koncertams, bet koncertas vis 
dėlto, kad ir netekęs subtilu
mų, kuriuos nustelbė salės sa 
vybės, buvo gražus. Didelį pa 
sisekimą turėjo Toronto vyrų 
choras. Bendrai, netenka šio 
koncerto vertinti iš meniško
sios pusės, nes jis daugiau tu 
rėjo demonstratyviųjų pobūdį, 
kuris ir pavyko labai puikiai.

Nebuvus sporto žaidynėse, 
netenka apie tai ir rašyti. Ne
bent tenka pastebėti nugirsti 
atsiliepimai: daugiausia laimė 
ję Toronto sportininkai: šach 
matus 5 :0 santykiu. Krepšiny 
je Montrealis padaras puikų 
įspūdį bet pralošęs Torontui 
dėl savo vieno dalyvio išsi
jungimo iš veiksmingumo. 
Bet apie tai parašys specialis
tai. Ir čia reikia pridėti ta pa 
ti pastaba: tai buvo daugiau- 
demostracija, nes reikia turėti 
galvoje ir tą faktą ,kad pav., 
Montrealio sportininkai turė
jo žaisti nemeigoję ir išvargę 
nakties kelionėje mašinose.

Po visų iškilmių Dainavos 
salėje dar buvo subuvimas, ku 
riame KLB Hamiltoųo apylin
kės Valdybai pareikšta padė
ka už gražią inciatyyą ir visu 
šimtu procentų pasisekusį Pir 
mosios Lietuvių Dienos paruo 
Šimą. Tikrai tai buvo graži 
pradžia gero sumanymo. Ir 
Hamiltono valdyba ir visi Ha
miltono lietuviai, kurie nuosir 
džiai prie Dienos rengimo pri 
sidėjo, iš visos Kanados lietu
vių yra užsitarnavę didelę pa 
dėką.

Daug pasidarbuota Hamil
tono ap. valdybos, aukojant 
tam reikalui viską — darbą, 
sumanumą, savo asmenines pa 
talpas ir tt. Iškilmės buvo pa 
ruoštos atsidėjus ligi gražaus 
leidinio imtinai, kuris atstojo 
įžangos i koncertą bilietą.

' J. K.
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TAUTOS ŠVENTĖ TORONTE.
Rugsėjo 13 d., 3 vai. po p., 

62 Clarmont Str. yra rengia
ma Lietuvių Tautos Šventė, 
yra numatyta sekanti progra
ma :

I. Viešoji dalis.
1. Tautos Šventės atidary

mas.
2. V. Gylio, Lietuvos Gene 

ralinio Konsulo Kanadai žo
dis,

3. J. Matulionio, KLB Kr. 
Valdybos Pirmininko, kalba.

4. Prof. Dr. A. Šapokos pa 
skaita.

II. Meninė dalis.
Solo, duetas, Toronto Lie

tuvių mišrusis choras ,,Vai- 
pas“.

Lietuviškoji visuomenė pra 
soma skaitlnigai atsilankyti.

KLB Toronto Apylinkės 
Valdyba.

„CUKRINIS KAREIVĖLIS“ 
TORONTE.

Neužilgo baigsis pasilinks
minimai viliojančios gamtos 
prieglobsty. Rudenį praside
da įvairūs koncertai, vaidini
mai, bei šiaip pasilinksmini
mai pastogėse. Pirmasis toks 
parengimas įvyks spalio 10 d.

Šiai dienai, plačiai žinomas 
ii plačios visuomenės pelny
tai vertinamas Čikagos liet. 
„Pirmyn“ choras, vadovauja
mas muz. K. Steponavičiaus, 
stropiai ir atsidėjęs ruošia ope 
retę „Cukrinis Kareivėlis“, ku 
ii bus pastatyta Eatono Au
ditorijoje.

Kadangi bilietų paklausa į 
šią operetę jau dabar pasitai
ko, todėl iš anksto norintiems 
geresnes vietas užsisakyti, pa 
tartina kreiptis pas p. E. Jur 
kevičienę tel. JU 6374.

Šioje operetėje dalyvauja 
ir visų mylimas Metropolitan 
■operos dain. Algis Brazys, to
dėl ir kanadiečiai dar kartą tu 
rė.;im malonumo paklausyti 
pirminiečių dainininkų tarpe 
dainuojant ir A. Brazį.

Toronto ir apylinkių visuo
menė gausiai kviečiama daly
vauti šioje operetėje ir pui
kios auditorijos aplinkumoje 
pasigėrėti linksma ir jaukios 
muzikos kupina Strauso ope
rete.

Šį spektaklį rengia K. L. 
M. B-nės Toronto Apylinkė. 
B. ir ST. JOKUBYNŲ ŠEI

MA GAUSĖJA.
Liepos 27 d. p. St. Jokuby- 

nienė pagimdė sūnų, kuriam 
suteikti vardai Raimundas - 
- Jonas - Benediktas. Mamy
te ir sūnelis jaučiasi gerai, o 
dukrelė Daivutė su tėveliu B. 
Jokubynu, džiaugiasi naujuo
ju šeimos nariu. Nemažiau 
laimingi jaučiasi ir „senukai“ 
Jokubvnai, susilaukę antrojo 
anūkėlio.

ŠŪVIS PRO ŠALĮ.
Baltų Federacijos Kanadoje 

Lietuvių skyriaus N. L. 30 Nr. 
tilpes paaiškinimas dėl birže-

vo parašyta, kad minėjime da 
lyvavo apie 1500 pabaiūečių. 
Kiek dalyvavo nepabaltiečių 
aš neparašiau, nes nesuskai
čiau. Paaiškinime minima, 
kad dalyvavo daug kandadle- 
čių — anglų, tai galėjo iš viso 
sudaryti 2000 ar net 2.500, 
tačiau ir paaiškinimo autorius 
tikro dalyvių skaičiaus negali 
pasakyti, o remiantis sensaci- 
niais laikraščiai, nieko neįti
kinsi.

Kad mūsų vėliava buvo ne
tvarkoje, tą kiekvienas arčiau 
sėdintis rriatė. Ji buvo su
glamžyta — neišprosyta. Po 
minėjimo aš pasiteiravau pas 
skautus, kodėl tokia suglamžy 
tą vėliavą laikė scenoje? Bu- 
atsakyta, kad dėl to kaltas 
skautu vyresnysis KalinaXis- 
kas, kurio pareigose buvo rū
pintis vėliava.

Apie lietuvių choro pasiro
dymą paminėjau trumpai, nes 
plačiau gali rašyti tas, kas nu
simano apie muziką.

Kodėl korespondencija už
ėmė tik 39 eilutes vieton 100 
eilučių, paaiškino „N. L." re
daktorius. L.

NEJAUKU KARTAIS 
LIETUVIŲ NAMUOSE.
Organizatoriai visą laiką 

skelbė, jog tie namai bus mū
sų dvasinis ir kultūrinis cent
ras. Bet ikišiol vis dar taip 
nėra.

Dėl stokos lėšų pirkimo sko 
lai mokėti, namų administra
cija yra priversta savaitgaliais 
ruošti alučius ir didžiąsias sa 
les nuomoti pokiliams. Kultu 
riniai darbuotojai turi tenkin
tis užkampiais.

Rugp. 22 d. pasigėrę alu
čio dalyviai pradėjo tarp sa
vęs peštis, tuo sukeldami la
bai nemalonias nuotaikas.

Namų administracija turė
tų labjaiu kontroliuoti bufe
tus, nes panašūs įvykiai labai 
kenkia mūsų reprezęntavimui 
si, kadangi namuose subuvi
mus daro ir kitataučiai. Bs.
§1 Angliakasiai Draugelis ir 
Grabažius su šeimomis ir vien 
gungiai Kriaunaitis su Žel
viu iš Lježo persikėlė į Lium- 
bergo apylinkės miškingas 
anglių kasyklas.
Ęjj Kanados konsulatas šiais 
metais sustabdė vizų davimą 
iš Belgijos. Numatoma 1954. 
III. 1 d. vėl emigraciją atsi
darant.
H Belgijos lietuvių bendruo
menei jau antrus metus sėk
mingai vadovauja Pranas Sek 
mokas, buvęs Kaune teisingu 
mo ministerijos tarnautojų 
šaulių būrio vadas ir dirbęs 
kitose organizacijose.

Dr.A.V ALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1081 Bloor St. W.-Toronto

IŠNUOMOJU du kambarius 
su naujais baldais. Laisvai 
naudotis virtuve. Kasdien šil 
tas vanduo. Refrigeratorius. 
Labai pigiai. Savi pas savus! 
Teirautis kasdien po 5 vai. v. 
637 Vitre Str. West, Apt. 4 
(Prie Victoria Sq.) Montreal, 
P. Q. Tel. UN — 6-6145.
REIKALINGA MOTERIS 

ar mergaitė (kalbanti angliš
kai) lietuviškame restorane 

727 Church Ave, Verdun.
Kreiptis vietoje penktadieni. 

Tel. HE 0106.

I
I DANTŲ GYDYTOJAS f

Dr. J. MALIŠKA | 
Į priima: 0 a- m. — 10 p. m. | 
I 5303 Verdun A., Verdun, t 
j Telef.: TR 4547. į; 
&&&&&&&u

Praeitą pirmadienį, rugpjū
čio 31 d. Bell Telefono b-vės 
tarnautojas Harry J. Neill, po 
54 metų tarnybos išėjo pen
sijon. Bell B-vės vadovybė 
ir draugai surengė iškilmin
gas išleistuves, kurių metu jis 
buvo apdovanotas ir pagerb
tas. Svečius priimti ir sukak 
tuvininko žmonai gėles įteik
ti Bell B-vės vadovybė pasi
rinko lietuvaitę tarnautoją p. 
Genę Matulytę.

IŠ P1TTSBURGHO 
LANKĖSI

pas pp. Puzarauskus Elzbieta 
Gurinas.

ATVYKO VIENUOLĖS
AV biuletenis praneša, kad 

j Montrealį, AV parapiją, iš 
Putnam, JAV, atvyko dvi vie
nuolės, kurios čia įiskuria ir 
įieško tinkamų patalpų vaikų 
darželiui įsteigti.

J. LIUBINSKAS —

1
Dr.E.Andrukaitis|

956 Sherbrooke E. >>
Tel. CH. 7236 |

KONTRAKTORIUS
Vis daugiau lietuvių prasi

veržia į savarankiškus darbus. 
Jau kelintus metus ir Jonas 
Liubinskas verčiasi parango- 
mis, tai stato, tai dažo namus 
įj- jau turi savo darbininkų bū 
reti.

STATYS DIDŽIULI 
VIEŠBUTĮ

Canadian National Railway 
bendrovė, valdanti CNR ge
ležinkelius, radijo stotis ir kt., 
nutarė statyti ties Montrea
lio Centrine stotim 20-ties 
augštų viešbutį, kuris turės 
tūkstančiui sįvečių kamabrių 
ir, be to, salę, kuri galės sutal
pinti 2.500 asmenų. Šio vieš
bučio statyba atsieis 20 milio 
nų dolerių. Viešbutis bus mo- 
dernaiusis, pagal paskutinį 
technikos žodį.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
Moterų Draugijos, Montrea
lio skyrius rengia balių. Iš
nuomota graži ir didelė Poli
cijos salė š. m. lapkričio 14 
dienai. Šią datą prašo rezer
vuoti. Valdyba.

GAZOLINO STOČIŲ 
TARNAUTOJAI 

įteikė miesto savialdybei pra 
šymą, kad ir jų darbo valan
dos būtų tvarkomos bendro
mis taisyklėmis, o dabar jie 
dirbą labai ilgas valandas.

EISMO TEISĖJAS 
pasiūlė išleisti potvarkį, pagal 
kurį eismo taisyklių laužyto
jams būtų duodamos raudo-

NAKTINIS JUDĖJIMO 
TEISMAS

uvo įsisteigimo, 1952 m. gruo 
džio 9 dienos, jau turėjo 15. 
107 judėjimo tvarkos sulau- 
žvmo bylų. Teismas per vie
ną naktį išsprendžia apie 125 
bylas.
PABRANGS KIRPYKLOS?

Brangstant visam gyveni
mui, ir kirpyklos susirūpino 
kelti darbo atlyginimą. Ligšiol 
veikia tokios kainos: plaukų 
kirpimas šiokiadieniais 65 et., 
šeštadieniais 75 et., vaikams 
35 et. ir 55 et. šeštadieniais; 
barzdos skutimas 40 et. Da
bar kirpėjai prašo pakelti kir 
pimą ligi 70 šiokiadieniais, 80 
et. šeštadieniais ir 43 et. vai
kams.

PAVOGĖ DANTIS. ..
Tūlas 60 metų asmuo nusi 

skundė policijai, kad jam prieš 
saulutę užmigus sodely, vagys 
jam pavogė dirbtinius dantis...

— Rugpjūčio 29 d. AV baž 
nyčioje susituokė V. Žitkus su 
L. M. Modingen.

— Mirė 7 mėnesių pp. Šus 
čevičių dukrelė Genovaitė.

— Pakrikštyta pp. Gurec-

lio 14 d. minėjimo Massey 
Hall Toronte aprašymo yra 
nerimtas ir neaišku kokio pa
aiškinimo autorius įieško.

Mano korespondencijoj bu-

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

tarimą tel. ME 2933

| JONAS J. JUŠKAITIS |
X Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau $ 
“g syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame $ 
S Fakultete. £

932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
įg (Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais). X

1
 PIRMO J I LIETUVIŲ |

Real Estate Įstaiga t~ sTORONTE. |

NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA | 
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 |

g 1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. |
Telefonas L O 2738. Vakarais H Y 1543. 3
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