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Pasaulinė įvykių savaitė
SUSITARIMAS DĖL

Savaitė praėjo, kaip dauge
lis jau metų, tose pačiose kan 
kynėse, kurios vadinamos šal 
tuoju karu, vykstančiu tarp 
demokratinio ir komunistinio 
žmonių susigrupavimo.

Didžiausią žmonijos dėme
sį tebetraukia

KORĖJOS REIKALAI.
Ten paliaubos oficialiai ve

damos prie taikos, bet tas tiks 
las labai sunkiai siekiamas, 
nes komunistai taikos nenori. 
Nenori ir Korėjos suvieniji
mo. O be to taikos negali bū 
ti. Visai todėl suprantama, 
kad Korėjos pietų kariuome
nės vadas gen. Taylor pareiš
kė, jog pietinė Korėjos kariuo 
menė atsidėjusi stiprinasi nau 
jose pozicijose.
50.000 KINU IR ŠIAURKO- 

REJIEČIŲ ATSLSAKĖ
GRJŽTL

Dalis jų buvo atgabenta į 
demilitarizuotą zoną ir apklau 
sinėjama, ar nenorėti! grįžti 
namo. Bet jie pakartotinai at 
sisakė. Net į vakariečiui pusę 
perbėgo sovietinės Lenkijos 
delegacijos narys tūlas Jau 
Hajdukiewicz ir paprašė poli
tinės prieglaudos. Jisv pasako 
ia, kad sovietinėje santvarko
je gyvenimas neįmanomas.

Šiomis dienomis, rūgs. 15 
d„

SUSIRENKA JTO 
PILNATIS,

kuri vėl svarstys Korėjos klau 
simą. Tuo tarpu komunistinė 
Kinija intriguoja Azijos vals
tybes: ji pasiūlė į politinę Ko 
rėjos konferenciją įsileisti In
dijos, Indonezijos, Burmos, 
Pakistano atstovus, kuriems 
ji savo siūlymais nori prisige
rinti. Bet šis klausimas jau 
seniai' JTO pilnaties išspręs
tas.

JTO pilnatyje dabar
JAV RUOŠIA SSRS 

STAIGMENĄ:
ji iškels Rusijos komunistų lai 
komas vergų darbo stovyklas, 
kuriose nukankinta jau milio- 
nai žmonių ir kuriose visą lai
ką miršta masė komunistinio 
režimo kankinami! žmonių. 
Tai yra svarbu ir mums, lie
tuviams, nes daugybė ir Lie
tuvos žmonių ten žuvo ir dar 
dabar žūsta.

Be šių, sovietai turi ir dau
giau nemalonumų. Kaip Ber 
lyno „Berliner Kurier“ laik
raštis praneša,

BERLYNIEČIAI 
TEBEMAIŠTAUJA.

Kelios senelės, gavusios va-

KORĖJOS NESISEKA
kariniame Berlyne „Eisenho- 
werio siuntinėlius“, važiavo 
namo. Pakeliui jas užpuola 
policija, suėmė ir nusivarė Į 
kalėjimą. Tada minia žmonių, 
kurie buvo tame pačiame trati 
kiny, sukilo, išlaisvino sene
les ir policija buvo apkulta. 
Žmonės maištingą nepasiten
kinimą ir pasipriešinimą so
vietinei valdžiai reiškia ir ki
tose rytinės Vokietijos vieto
se. Yra sovietų slepiamų ži
nių apie išsprogdinimus amu
nicijos sandėlių ir fabrikų.

Naujų žinių ateina iš sovie
tų okupuotos Lenkijos, kur da 
bar

VYKSTA VYSKUPO 
KAČMAREKO TEISMAS.
Sedleco vyskupas Česlav 

Kaczmarek su keliais kunigais 
atiduoti karo teismui esą už 
pasipriešinimą sovietinei oku
pacijai. Dabar tas teismas, su 
fabrikuotas nepatikimais kal
tinimais, vyksta ir dvasininkų 
laukia iš anksto žinomas žiau
rus sprendimas.

Savaitės bėgy įvyko
PACUI KO VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJA, 
kurioje dalyvavo JAV, Austia 
lijos ir Naujosios Zelandijos 
užsienių reikalų ministerių 
konferencija. Be saugumo klau 
simų, konferencija pasisakė 
prieš Kinijos priėmimą į JTO.

Praėjusios savaitės bėgy vy 
ko Anglijos Tred-unionų kong 
resas, kuris atstovavo 8 mil. 
organizuotos darbininkijos. 
Be profesinių reikalų, kaip rei 
kalavimo nustatyti atlygini
mų minimumą, Tred-unionai 
pasisakė už tautų bendradar
biavimą.
TRED-UNIONŲ KONGRE

SAS BUVO
ANTIKOMUNISTINIS.
Anglijos Tred-unionų orga 

nizacija yra demokratinė or
ganizacija ir yra priešinga bet 
kokiai diktatūrai. Greta Vo
kietijos darbininkų, Rhuro 
krašte, pasisakymo prieš ko
munistus, Anglijos Tred-Unio 
nu pasisakymas yra labai reikš 
mingas. Kas patiria „komu
nistinio rojaus“ gėrybes, tas 
už komunistus ir verčiamas 
nebalsuos.

— Indijos prmejeras Neh
ru paskelbė vedąs derybas su 
JAV dėl draugingumo sutar
ties.

— Adenauerio koalicija bū
sianti išlaikyta ir toliau.

— Teherane likviduojami 
komunistiniai sauvaliautojai; 
per 500 jų padėta į kalėjimus.

Charles J. Kersteną palydėti } Europą išvyko Čikagos lie
tuvių prekybos buto prezidentas Antanas J. Rudis. Jo iš
lydėti Į Čikagos aerodromą atvyko ALTo pirmininkas L. Ši 
rautis ir sekretorius dr. P. Grigaitis, kuriuos šiame atvaizde 

ir matome (p. Rudis vidury).

MASKVA KOLIO JAS!
ORO PAŠTU IŠ TREMTIES

Žinios iš trikampio
AMERIKOS LIETUVIŲ AUKOS PRALAUŽĖ 

GELEŽINĘ UŽDANGĄ?

NAUJI REKORDINIAI KA 
NADOS DERLIAUS 

METAI.
Statistikos Biuras spėja, kad 

prerijų kviečių derlius bus 
574.000.000 bušelių, t .y. 90. 
000.000 bušelių mažiau už pe
reitų metų, kada buvo gauta 
687.922.000 bušelių. Numa
tomas derlius iš kiekvieno ak
ro būtų 23.7 bušelių, kai pe
reitais metais buvo 26,5 bu
šelių.

Avižų derlius bus 402.282. 
000 buš., miežių derlius—283. 
207.000 buš., rugių derlius— 
29.660.000 buš., linu sėklų dar 
liūs — 11.187.000 buš. (CS).

— BALFo pirmininkas 
kan. prof. J. Končius rugsėjo 
10 — 11 dd. lankėsi Washing 
tone ir tarėsi emigracijos, šal
pos ir kitais BALFo^ reikalais 
su Mr. Scott McLeod, Vals
tybės departamento adminis
tratorium, kuriam yra paves
ta rūpintis naujo imigracijos 
istatvmo vykdymu.

UNIVERSITETUS BAIGU
SIŲ PAKLAUSA VIRŠIJA 

PASIŪLĄ.
Kanadoje darbo vaizdas pa 

silieka šviesus universitetus 
baigusiems, kaip praneša dar 
bo Įstaiga (Executive and 
Professional Division of the 
National Employment Servi
ce). Faktiškai visose katego 
rijose paklausa viršija pasiūlą. 
Daugiausia reikalaujama inži 
nierių. (CS).

— Mossadegho byla kvo
čiama. Komunistai rauda, kad 
šis asmuo esąs žiauriai tardo
mas. Ar ne geriau būtų ko
munistams susirūpinti Berija?

— Egipto karaliaus žmona 
pareikalavo skyrybų ir 14.350 
dolerių kas mėnesį alimentų 
iš buv. karaliaus Faruko.

— BALFo centro Įstaigoje 
pajusta, kad visuomenė labai 
susidomėjo naujuoju imigra
cijos Įstatymu. Kas dien Į įs
taigą atsilnko nemaža intere
su t’i.

Kasdien girdžiu Maskvos ir 
Vilniaus radijo pranešimus ir 
džiaugiuosi dabar pamatęs tą 
vyrą, kuris Vašingtone būda
mas sujaudino Maskvą, t. y. 
— JAV Kongreso narys C. 
Kerstenas.

Lietuviai, budėkime, nes 
Maskva dėl Kerstcno rezoliu
cijos neriasi iš kailio. Maskva 
ilgą laiką buvusi rami dėl Pa
baltijo valstybių užgrobimo, 
atrodė — lyg jau ir yra įsiti
kinusi, kad visas pasaulis ži
no, jog Pabaltijo valstybės 
„pačios Įsijungė“ į „didžiąją 
tėvynę“, o čia, lyg perkūnas 
is giedro dangaus, JAV kong 
resas nutaria ištirti, kaip Pa
baltijo valstybės imperialisti
nės Rusijos pakartotinai yra 
užgrobtos. . .

Maskva dabar siautėja dėl 
Kersteno rezoliucijos. Mask
vos radijas eina iš pusiausvy
ros ir koliojasi taip, kaip tik
tai rusai moka koliotis. . .

Žinoma, nors ir labai nema
lonu tokius dalykus skelbti, 
bet neišlaiko ir Vilniaus radi
jas. Jau ir be Amerikos Bal 
so, patys okupantai visoms 
Pabaltijo tautoms pranešė, kad 
Amerika ne tiktai nepripažįs

ta Pabaltijo valstybių užgro
bimo, bet yra pasiryžusi nusta 
tyti faktus, kaip Rusija Pa
baltijo valstybes okupavo. Ge 
resnės informacijos dabar ne
gali duoti nei Amerikos Bal
sas.

Todėl atkreipkime į šį rcika 
lą juo didžiausią dėmesį. Jei
gu Maskva nervinasi ir siautė 
ja, tai reiškia — pataikyta jai 
Į pačią širdį.

Mes čia, džiaugiamės, kad 
Kerstenas pats ėmėsi vadovau 
ti tyrimams. Jo rimtumas Iro 
domas ir tuo faktu, kad jis at
vyko Į Europa, lankėsi Berlv- 
ne ir VLIKe ir aptyrė visus 
galimumus surinkti daugiau
sia ir rimčiausios medžiagos, 
kaip Rusija okupavo Pabalti
jo valstybes.

Suprantama, mes, lietuviai, 
tų Įrodymų nereikalingi, nes 
mes puikiai žinome, kokiomis 
klastomis irkokiu smurtu ko
munistinis imperialistas pasi
grobė ne vien Pabaltijo vals
tybes, bet gi tai ypač svarbu 
Amerikai ir žinoti ir turėti tik 
rus okupacijos dokumentus.

Visi padėkime Kerstenui 
tikslą pasiekti, nes ir mums bus 
nauda. (hlj).

BALFas rado kelius pra
plėsti šelpimo plotą. Jo 
siuntinėliai pasiekė lietuvius 
anapus geležinės uždangos.

Neseniai buvo pasiųsti keli 
šimtai pakietėlių su drabužiais 
lietuviams, gyvenantiems Su
valkų trikampy. Jau gauta iš 
ten nemaža padėkos laiškų, ku 
rie įrodo, jog Amerikos lietu
vių aukos yra pasiekusios mū 
su tautiečius.

Pašto ženklai ir anspaudai 
— lenkiški. Laiškų siuntėjų 
adresuose, kuriais nurodoma 
jų gyvenamos vietos, yra žo
dis „Folska“, taigi pažymima, 
kad ta vietovė priklauso Len
kijos valstybei.

šia proga pravartu trumpai 
prisiminti,
kas yra Suvalkų tri..aiapis.

lai yia Lietuvos žemių da
lu., kurią jin maiš ais įMepri- 
Kiausomo gyvenimo metais ai 
plėšė nuo Lietuvos lenkai. 
Svarbesnieji tos srities cent
rai yra Suvalkų ir Seinų mies 
tai, kuriuose, ypač Seinuose, 
prieš pirmąjį pasaulin} karą 
žymiai reiškėsi lietuvių kultu 
rinis judėjimas.

Antrasis pasaulinis karas 
pakeitė Lenkijos sienas, ta
čiau tos lietuviškos sritys ne
buvo prijungtos prie Lietu
vos. Bet jų gyventojai pasi
liko lietuviais. Laike karo jie 
labai daug nukentėjo, nes tu
rėjo pakelti lenkų, vokiečių ir 
rusų okupacijas, o dabar vėl 
nešti sovietinės Lenkijos pries 
pandą. Bę seniau Suvalkų tri 
kampy gyvenačių mūsų tau
tiečių, reikia manyti, kad ten 
yra lietuvių, kilusių ir iš kitų 
Lietuvos vietų. Mat karo su 
kuriai išblaškė žmones iš gim 
tųjų namų ir daug ką privertė 
apsigyventi kitur.

Šiandien nesunku suprasti, 
kad gyvenimas anapus geleži
nės uždangos yra sunkus. Tą 
dabar patvirtina iš ten atei
nantieji padėkos laiškai. Jų 
turiniai trumpi, bet keli žo
džiai daug ką pasako. Štai vie 
nas laiškas baigiamas šiais žo
džiais :

„Karti svetima douna“.
Tai prispausto žmogaus de

jonė. Ji jaučiama visam laiš
ko turiny, pavyzdžiuj kad ir 
šiame sakiny: „Kada viltis 
žūsta, kada daina virsta liū
desiu, džiaugsmas — ašaro
mis, ir kada nėra jokio pail
si o, tai gyventi pasidaro ne
malonu, sunku“.

Dėl visiems gerai žinomų 
priežasčių nereikia laukti iš 
jų didelių nusiskudimų ar at
viro ir plataus savo gyvenimo 
aprašymo. Tas žodžio lais
vės suvaržymas žymu iš š.ų 
kelių žodžių:

„Turėtumėm daug ką 
pasakyti, bet.. .“

Laiško rašėjo „bet“ duoda 
suprasti, kad jų lūpos yra už
čiauptos. Gi neturėjimas lais
vės dar daugiau sunkina jų ne 
lengvą buitį ir tuo būdu ne- 
datekliai bei vargai dar lab- 
jau jaučiami ir darosi nepake
liami.

Akivaizdoj praplėstų šal
pos akiračių reikia skubėti t 
talką BALF-ui. Artimui auko 
jimosi pavyzdį rodo patys šel
piamieji. Jie net dalinasi su 
kitais tuo, ką patys gauna.
„Mes tuo siuntinėliu ir kitus 

pridengėm, — 
savuosius, kurie yra tokio 
pat likimo“, — rašoma laiške.

Šis jų jautrumas artimui tu 
n paskatinti kiekvieną, nepa
lyginamai geresnėse sąlygose 
gyvenantį, atiduoti savo auką.

Tolimesniam šalpos darbui 
tęsti reikalingos lėšos.

Reikia tikėtis, kad aukų rin 
kimo judėjimas apims visas tas 
vietas, kur tik gyvena lietuvių, 
nes aukojimo pareiga liečia ne 
vienos kitos kolonijos gyven
tojus, bet visus lietuvius. Va
jaus pravedimas mūsų nelai
mingųjų tremtinių šalpai tu
rėtų tapti kiekvienos, kad ir 
mažos kolonijos kiekvienų me 
tų pastoviu papročiu. Tik 
visuotinu prisidėjirųp ir bend
ru darbu galėsime palengvin
ti gyvenimą mūsų tautiečių, 
kurie tapo antrojo pasaulinio 
karo aukomis.

STREIKAS NORANDOS KASYKLOSE 
šaukiasi pagalbos.T autiečiai

Streikas Norandos kasyklo
se tebesitęsia. Streiko palies
ti ir ten dirbę lietuviai. Kai ku 
rie, nežinodami, kada streikas 
baigsis, yra išvykę į miškus, 
bet ir ten darbų esą menkai. 
Jie prašo tautiečius pranešti, 
kur yra kokiųdarbų, kad galė
tų ten persikelti.

Montrealio, Toronto, Hamil 
tono ir kitų vietų lietuviai, ži
nantieji kur galima gauti dar
bo, maloniai prašomi skubiai 
pranešti „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ redakcijai, kuri intere-

KANADOS VAMZDŽIŲ
LINIJOS ILGĖJA

suotus gauti darbo tuojau pa
informuos.

Norandoje tuo tarpu apie 
darbo unijos susitarimą su ka
syklų savininkais nieko negir
dėti. Dalis darbininkų pikie- 
tuoja ir už tai per savaitę gan 
na 1 dolerį pinigais ir už ki- 
tuus — kvitus. Kas neturi 
santaupų, neturi iš ko gyven
ti ir ypač tęsėti mokėjimų įsi 
pareigojimus.

Tautiečiai, padėkime į sun
kumus patekusiems taut.e- 
čaims!

PRANEŠIMAS
STUDENTAMS.

AMERIKOS LIETUVIŲ LE GIJONO DARIAUS IR 
RĖNO POSTAS NR. 1,

Amerikos Legijono Lithua
nian Memorial Post Nr. 1763, 
ir Amerikos Lietuvių Ramovė 
sutelkė pajėgas tikslu bendrai 
paminėti kelias sukaktis: Pir
mojo Pasaulinio karo paliau
bų dieną, su ja susijusią Lie
tuvos kariuomenės atsisteigi- 
mo šventę, ir Lituanicos skri 
dimo 20 metų sukaktį. Jungti 
nei komisijai vadovauja buvęs 
gusarų pulko vadas pulk. Iz. 
Kriaunaitis, adv. Pranas Alek 
sis, kpt. Al. Vakselis, adv. K. 
Jurgėla ir inž. J. Labanauskas.

Iškilmės vyks sekmadienį.

lapkričio 22 d. Apreiškimo
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pa
rapijos salėje, Brooklyne, N. 
Y. Kalbėtoju pakviestas pir
masis Lietuvos kariuomenės 
savanoris, pulk. Kazys Škir
pa. Rengėjai nusistatė suda
ryti platesnę komisiją, daly
vaujant ir moterų bei jaunuo 
menės organizacijoms. Pro
gramoje numatomos pamaldos 
už žuvusius Laisvės Kovoto
jus ir meninė dalis.

— Rockfellerio fondas per 
10 rpetų išleidęs 500 milionų 
dolerių.

Giliausia povandeninė žiba
lo linija buvo neseniai užbaig
ta skersai Straits of Mackinac, 
šiaurinėje Michigan ežero da
lyje.

Dvidešimt tūkstančių pėdų 
ilgumo ir 20 colių diametro 
vamzdis buvo pervestas iš 
šiaurės nusės šio 243 pėdų gi 
lumo sąsiaurio 1.250 pėdų il
gio, kad jis būtų sujungtas su 
sausumos vamzdžių linija pie
tinėje pusėje, tarp Superior, 
Wis. ir Samia, Ont. Vien pra 
vedimas per vandenį kainuos 
maždaug 8.500.000 dol. šiame 
7 6.000.000 dol. projekte.

Superior - Samia linija bus

Kanados Lietuvių Studentų 
Sąjungos Valdybon slaptu bal 
savimu laiškais, išrinkti sekan 
tys studentai: K. Astravas, S. 
Gotceitaitė, J. Maurukas, D. 
Slavinskas ir G. Šernas.

Toronto Univ. Liet. Klubas.
sujungta su dabartine linija 
nuo Edmonton į Superior, kad 
tokiu būdu būtų galima ga
benti žibalą iš Albertos laukų 
į rytinę Kanadą bei Michiga- 
ną.

Sun Oil kompanijos darbo 
grupės tuo tarpu praveda vamz 
džių liniją iš Sarnia į Toronto 
ir jų vidutinis greitis yra dvi 
mylios per dieną. (CS).
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Ko mes norime ir ko
nenorime

PRIE LDŠ IR VLIKO PIRM ĮNINKU PASITARIMŲ 
NESUSITARIMO.

pranešimo apie 
Lietuvos Išlaisvi

IR

Po Eltos 
Vyriausiojo 
nimo Komiteto ir jo Vykdo- < 
mosios Tarybos pirmininkų, < 
iš vienos pusės, ir Lietuvos ; 
Diplomatų Šefo, iš kitos pu- i 
sės, pasitarimų Romoje natų- : 
raliai sekė LDŠ min. S. Lozo
raičio pranešimas spaudai ir 
po to visai suprantamai — : 
VLIKo pirmininko prel. M. ! 
Krupavičiaus pasisakymas.

Šie abu pasisakymai, kons
tatuokime, buvo reikalingi. 
Galų gale beveik visiškai iš
ryškėjo ta dviejų veiksnių san 
tykių būsena, dėl kurios lig- 
šiol buvo tūlų neaiškumų, ku
rie ypač plačiajai visuomenei 
vis nebuvo prieinami. O vi
suomenė, kiekvienas tautos 
bei Tėvynės likimu ir ateiti
mi susirūpinęs tautietis, bū
damas tas veiksnys, — gali
ma sakyti — pirmasis veiks
nys, — be kurio dalyvavimo, 
sudarančio tikrenybėje veik
los pagrindą, — ta plačioji vi 
suomenė turi teisę žinoti, kas 
ir kaip darosi, kas ir kaip vyks 
ta tuose veiksniuose, kuriems 
yra patikėta arba pavėsta rū
pintis tautos ir valstybės atei
timi.

Deja, abu pasisakymai už
sibaigia: . . praraja, — prieš vi 
suomenės nusistatymus ir ne 
kartą pareikštus pageidavi
mus bei jos valią.

Šiandien, kai jau viskas yra 
išryškėję tiesiog apnuogintu 
atvirumu, iš abiejų pusių, ne
norint gilinti žaizdų, tenka su 
silaikyti nuo tų pareiškimų 
analizavimo. Tačiau vis dėlto 
tenka pasakyti ir pabrėžti, vi 
sai neklystant, plačiosios vi
suomenės daugumos valią, 
būtent, ko plačiosios visuome 
nės dauguma nori ir ko nenori:

1. Plačiosios visuomenės 
dauguma nori, o daugelis tai 
stato kaip sąlyga, kad veiks
nių susitarimas būtų visiškai 
pasiektas.

2. Plačiosios visuomenės 
dauguma nenori, kad būtų bet 
kieno ir bet koks dominavi
mas.

Kalbant dėl pirmojo punk
to, tenka konstatuoti, kad LD 
Š ir VLIKo nesutarimas at
rodo daugiau „užsikirtimo“, 
negu kuo nors rimtai pagrįs
tas reiškinys. Kalbant iš es- 
(mės, Diplomatų Šefas, VeįJ 
kiančia tradicija, yra Diploma 
tų Dekanas, jungiąs Diploma
tus ir jiems pirmininkaująs. 
Nei teise, nei tradicija (kuri, 
nebent latvių pavyzdžiu tiktai 
dabar gali įsigalėti) jam vie
nam nepriklauso valstybės ats 
tovų skyrimas. Žinoma, nei 
teise, nei tradicija, jų skyri
mas nepriklauso ir tokiai or
ganizacijai, kaip VLIKas. Tai 
gi, faktinė abiejų veiksnių šia

| DĖMESIO! DĖMESIO!

« K. L. B. St. Catharines apylinkė š. m. rugsėjo mėn. 
« 26 d. 3 vai. po pietų, GARDEN CITY BEACH. 
« Weller Parke, St. Catharines, vasaros sezono už- 
g darymui, ruošia

Taprasme teisė yra tolygi, 
čiau esant tokiai dalykų padė
čiai ir ypač atsižvelgiant į pla
čiosios visoumenės daugumos 
pageidavimus,— kad veiksnių 
susitarimas būtų visuotinis,— 
reikėtų skaitytis su tuo ir eiti 
susitarimo keliu. VLIKas, 
kaip iš pirmininko pasisaky
mo aiškėja, yra linkęs eiti į 
kompromisus, — belieka mums 
laukti to ir iš LD Šefo. 
(Skliaustuose galima pastebė 
ti, kad visuomenės išimčių 
„pūtimas“, jog VLIKo daly
vavimas atstovų skyrime ga
lįs pakenkti diplomatijai, nie
ku nepagrįstas. Užs. reik, 
min. Urbšio telegrama ne
nurodo, kad LDŠ skirtų atsto 
vus. . . Skyrimo formalu
mai gali būti suvesti į tokias 
formas, kurios nekels jokių

Bet težino ir visur ir visada 
teatsimena Nepriklausomos 
Lietuvos Diplomatai ir VLI
Kas, kad plačiosios visuomenės 
daugumos valia yra, kad susi
tarimas būtų ir veiktų.

Kalbant dėl antrojo punkto, 
tenka konstatuoti, jog plačio
sios visuomenės dauguma ne
nori, kad būtų bet kieno ir bet 
koks dominavimas, nes esamo 
mis sąlygomis, bet koks do
minavimas prilygsta diktatū
rai, nesiskaito su bent didele 
dalimi visuomenės, tuom sėja 
nepasitenkinimą, išsivysiantį 
į nepykantą, boikotą ir kitus 
neigiamus nusistatymus, ken 
kiančius bendriesiems tiks
lams, kurie mums yra pagrin
diniai ir, galima sakyti, dabar 
beveik vieninteliai. Tūlą lai
ką kankinusis dėl šios negero 
vės VLIKe, plačiosios visuo
menės dauguma, dabar, įėjus 
į VLIKą Mažlietuvių atsto
vui, yra patenkinta, nes lig- 
šiol ji nėra patyrusi, kad šis 
naujas VLIKo dalyvis būtų 
negerai pasitarnavęs VLIKo 
darbui. Atvirkščiai, plačiojo
je visuomenėje susidarė labai 
teigiamas darnos įspūdis, ku
ris ją veikia labai teigiamai.

Dabar, mūsų veiksnių san
tykiuose, betrūksta susitarimo 
tiktai vienu punktu, apie kurį 
pranešė oficialus Eltos komu
nikatas ir čia minimieji LDŠ 
ir VLIKo pirmininko pasisa
kymai. Šis vienas punktas tik 
rai nesunku išlyginti, jeigu už 
jo nesislepia dar kokie šiuose 
pasisakymuose neminimi kliu 
viniai. Bet šis nesutarimas, 
deja, yra tokios rūšies, kuris 
trukdo esminį veiksnių darbą. 
Štai kodėl primygtinei yra pa
grindo įtaigoti nesutarusius 
veiksnius, kad jie galų gale 
vis dėlto susitartų, rastų kom- 
promsią ir nekenktų bendrie
siems didiesiems Tautos ir Tė 

i vynės reikalams. J. Kardelis.

KAIP OKUPUOTOJE LIET UVOJE VYKSTA STATYBA 

Didžiausia „tarybi nė“ suirutė.
Žmonėms apgaudinėti yra 

sovietinė propaganda, kuri 
viską „zalajtija“. Ir apie staty
bą Rusijos okupuotoje Lietu
voje okupantai prirašo viso
kių pasigyrimų ir visokių iš- 
mislų. Bet kokia yra tikra 
statybos okupuotoje Lietuvo
je būsena? — Geriausiai į šį 
klausimą atsako okupuotos 
Lietuvos oficiozas „TIESA”.

Žemiau patiekiamos ištrau
kos iš „Tiesos“ vedamojo, 
įdėto 1935 m. birželio mene
sio 9 dieną Nr. 134(3117). 
Štai ką rašo pats okupantų ofi 
ciozas, „Tiesa“, žadis žadin: 
„ . . . eilėje respublikos staty
binių organizacijų nesirūpina
ma statybos darbų industria
lizavimu, maža kreipiama dė 
mesio į naująją techniką, į sta 
tybos darbų mechanizavimą. 
Šiandien „Tiesoje“ išspaus
dintame respublikos Plano 
komisijos pirmininko drg. A. 
Petrovo straipsnyje nurodo
ma, kad Statybos ministerijos 
statybinėse organizacijose per 
pirmąjį šių metų ketvirtį tin
kavimo agregatai buvo išnau 
doti tik 0,2 proc. Argi galima 
pakęsti tokią padėtį? Eilėje 
statybų plytos, skiedinys per 
nešama rankomis, tuo tarpu 
transporteriai ir skiedinio 
siurbliai stovinėja — per pir
mąjį ketvirtį jie išnaudoti tik 
4 proc.

Kai kurių trestų vadovai 
mėgsta teisintis, kad mechani 
zuoti statybos darbus trukdo 
mechanizmų trūkumas. Žino
ma, mechanizmų statybinin
kams reikia daugiau, ir Staty
bos ministerija privalo dėti 
daugiau pastangų, kad apsirū 
pintų mechanizmais, tačiau 
tuo labjau nepateisinama, kad 
turimieji mechanizmai išnau
dojami blogai, 
treste Nr. 
bos treste blogai išnaudojami 
net tokie 
mai, kaip 
nai. Tokia abejinga pažiūra į 
techniką trukdo ir sunkina sta 
tybininkų darbą, pakelia sta
tybos kainą, pablogina staty
bos darbų kokybę.

Blogas mechanizmų išnau
dojimas, silpnas statybos in
dustrializavimas yra viena iš 
svarbiausių priežasčių, dėl ku 
rios eilė respublikos statybi
nių organizacijų neįvykdo sta 
tybos kainos sumažinimo pla
nų, rirba nuostolingai. Sta
tybos ministerija per pereitus 
metus, užuot atpiginusi staty 
bos kainą, ją pabrangino 7,6 
proc. Ypatingai bloga padėtis 
šiuo atžvilgiu yra Statybos 
treste Nr. 1 ir Statybos treste 
Nr. 3, kurie nuolat pabrangi
na statybos kainą, dirba nuos 
tolingai.

Vykdant statybos darbų in
dustrializavimą, didelę reikš-

Štai Statybos 
1 ir Vilniaus staty

galingi mechaniz- 
ekskavatoriai, kra-

mę turi paruošimas gerų kva
lifikuotų statybininkų kadrų, 
kurie sugebėtų puikiai valdy 
ti priešakinę tarybinę techni
ką, išnaudoti ją pilnutinai. Ta 
čiau respublikos statybinės or 
ganizacijos per maža rūpina
si statybininkų kvalifikacijų 
pakėlimu, techninis apmoky
mas organizuotas silpnai, iki 
šiol dar vis didelis kadrų te- 
kamumas.

Respublikos statybinių me
džiagų pramonės ministerija 
iki šiol dar silpnai atsiliepia į 
statybininkų poreikius. Sta
tybose dar dažnai darbas trik 
domas vien dėl to, kad laiku 
negaudama reikalingiausių 
statybinių medžiagų, jų koky 
bė bloga. Ministerijps įmonės 
labai lėtai įsisavina naujų sta
tybinių medžiagų gamybą, be 
kurių sunkiai įmanoma indus 
rializuoti statybos darbus.

Priešakinių statybininkų 
pastangas industrializuoti sta 
tybos darbus silpnai paremia 
projektavimo organizacijos. 
Dar pasitaiko blogai, su klai
domis parouštų projektų, kai 
kuriuose projektuose neatkrei 
piamas dėmesys į taupesnį, 
racionalesnį statybinių medžią 
gų panaudojimą, per maža rū
pinamasi naujų, tobulesnių sta 
tybinių konstrukcijų įdiegimu. 
Projektavimo organizacijos 
maža rūpinasi standatizuoti 
įvairias statybines detales, kas 
trukdo statybos darbų mecha- 
nizavimą“.

Kaip iš šių „Tiesos“ pasi
sakymų matome, okupuotoje 
Lietuvoje statyba nevyksta: 
trūksta medžiagų, trūksta ma 
šinų, mašinoms dalių; nesirū
pinama darbo žmogum ir jo 
paruošimu — apmokymu, kad 
jis galėtų tinkamai dirbti; vi
sur apsileidimas, nerūpestin
gumas ir tt.

Ir natūralu: niekur vergas 
negali būti nuoširdus ir rū
pestingas savo pavergėjui. Pa 
vergtasis tiktai ir galvoja, 
kaip nusikratyti pavergėją, ku 
ris jį engia. Jam kitos ir min
ties nėra, kaip nublokšti pri
spaudėją ir engėją.

Todėl, Lietuvos darbo žmo 
gui, kaip sakoma, darbas krin
ta iš rankų. Nes ne apie dar 
bą jis galvoja, o apie išsilaisvi 
nimą.

Be to, negali darbai eiti 
gerai, nes darbdaviai - okupan 
tai rusai — statyboms neduo
da to, kas joms reikalinga. Ir 
ką, pagaliau, gali padaryti 
„Tiesos“ užpuolamos ir kalti
namos ministerijos ar darbo 
tiestai, jeigu jiems okupantas 
nieko, kas reikalinga, neduo
da? Todėl, Lietuvoje nėra ir 
nebus normalios arba net ir 
blogos statybos. Ji ir liks to
kia, kokia yra — tikras suiri
mas ir kankynė.
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TORONTO BAŽNYČIOS 
STATYMO FONDO 

» LIKIMAS
Toronto Bažnyčios Staty

mo Fondo pinigai buvo laiko
mi Toronto banko einamoje 
s_ąskaitoje. Iš jo pinigus išim
ti galėjo tik trys BSF Valdy
bos nariai: pirmininkas, iždi
ninkas ir klebonas P. Ažuba
lis, kai visų trijų kartu pasira 
soma.

1953 m. gegužės mėn. 24 d. 
parapijos susirinkime atsista
tydino B. S. F. valdyba. Vie
toj valdybos buvo išrinkta lik 
vidacinė BSF komisija. Jai 
priklausė ir visas BSF turtas 
ir einamosios sąskaitos pini
gai. Kleb. kun. P. Ažubalis 
likvidacinės komisijos sąmo
ningai nekvietė ir slaptai (be 
’likvidacinės komisijos) pats 
pardavė BS Fondo nuosavy
bę Bloor gatvėje ir pinigus įne 
šė į atskirą sąskaitą visų tri
jų kunigų vardu. Pagaliau lik 
vidacinės komisijos nariams 
griežtai reikalaujant, buvo su
šauktas pirmas likvidacinės 
komi sijos posėdis š. m. rug
pjūčio mėn. 25 d. Tame posė
dyje buvo nutarta (dalyvau
jant ir kun. P. Ažubaliui) grą
žinti aukotojams aukas iš BS 
Fondo, kadangi BS Fondo pi
nigai naudojami ne bažnyčios 
statymui. Taip buvo praneš
ta „Tėv. Ži'b.“ Nr. 35. Tačiau 
tame pat „Tėv. Žib.“ numery
je kun. P. Ažubalis (prieš sa 
vo nutarimą likvidacinėje ko
misijoje) paskelbė, kad jis grą 
žinsiąs aukas, jei kas to pano 
lės (ir jei kurija leis?). Tuo 
pačiu nustatė tik virš vienos 
savaitės terminą parašymui 
pareiškimo. Ar galės aukoto 
jai sužinoti apie tai, kurie au 
ko jo iš USA ar tolimesnių Ka 
nados vietovių?

Po to paaiškėjo, kad kun. 
P. Ažubalis sugebėjo nueiti į 
banką ir be likvidacinės komi 
sijos žinios paėmė visus Baž. 
Stat. Fondo pinigus iš BSF ei 
namosios sąskaitos. Visa tai 
yra padaryta prieš BS Fondo 
nuostatus, patvirtintus para
pijos 
prieš

visuot. susirinkimo ir 
visu aukotoju valią.

J. B.

DĖL LIUTERONŲ PARA
PIJOS TARYBOS 

SKELBIMO
Lietuvių Evangelikų Susi

vienijimo Toronte neskaitlin 
gam narių susirinkime, įvykti 
šiame š. m. gegužės mėn. .13 
d., išrinktoji valdyba savo pa
reiškimais spaudoje nekartą 
patvirtino, kad ji be jokio na
rių atsiklausimo, pasivadino 
nauju vardu: Liuteronų Para 
pijos Taryba. O susivieniji
mo ir parapijos praeitį ir veik 
lą suniekindama ir nuvertin
dama iki nieko.

To pasėkoje pirmieji Lietu 
vių Evangelikų Susivienijimo 
ir parapijos Toronte steigė
jai ir veik visą laiką tam va
dovavę asmenys, raginami kitų 
Susivienijimo narių, susirinkę 
š. m. liepos mėn. 18 dieną nu 
tarė: Susivienijimo parapiją, 
įsteigtą 1950 metais, tęsti to
liau. Nuolatiniu šios parapi
jos kunigu, kaip jau seniai bu 
vo narių pageidaujama ir anks 
tesnių Valdybų aptarta, kvies 
ti kun. Petrą Dagį iš New Yor 
ko. Pirmosios atgaivintosios 
parapijos pamaldos įvyko š. 
m. rugpjūčio 9 d. United 
Church patalpose. Kol kas 
ten numatoma laikyti pamal
das kartą per mėnesį.

Taigi ne „Ponas Petras Da 
gys iš Niujorko, laikinai at
vykęs į Toronto“, kaip rašo
ma Tarybos skelbime, jieško- 
jo, kur laikyti pamaldas, bet 
jis buvo kviečiamas ir nuo da 
bar yra nuolatinis Susivieniji 
mo Parapijos kunigas.

Pabaigai ir ramybei no
risi pasakyti štai ką: Nors mes 
ir labai gerbiame visokias ir 
bažnyčios ir pasaulines vai. 
džias, tačiau nei savo tauty
bės, nei savo papročių nenori, 
me ir nemanome išsižadėti.

Mes ir toliau liekame, kaip 
lietuviai evangelikai, laisvo ap 
sisprendimo šalininkai, Tėvy
nės papročių gerbėjai. Susi
vienijimo parapija jums ne
trukdo. Jūs eikite savo, Susi
vienijimo parapija savo keliu, 
o patys žmonės atskirs pelus 
nuo grūdų.

Susivienijimo narys.

gegužinę
ŠOKIAMS gros gera muzika, veiks turtinags BU
FETAS su įvairiais gėrimais Ir užkandžiais. Esant 
lietingam orui, šokiai vyks jaukioje salėje.
Kviečiame St. Catharines ir kitų kaimyninių apylinkių 
visus tautiečius nepraleisti progos linksmai pašokti 
gražioje Ontario ežero pakrantėje.

Apylinkės V-ba.

PROGA IR
Jau buvo rašyta apie Balto 

logijos skyrių Montrealio uni
versitete ir apie galimybę ten 
įsigyti mokslinius laipsnius 
(M. A., Ph. D.), bet reikia 
dar papildomai pažymėti, kad 
ten yra galimybė įsigyti ir ba
kalauro laipsnį.

Naujai atvykusieji į Kana
dą, kurie dar visiškai gerai ne 
moka anglų ar prancūzų kal
bos ir norėtų tęsti toliau moks 
lą, kuris dėl karo ir tremties 
buvo sutrukdytas, gali pasi
naudoti šia proga ir galimy
be, tuo labjau, kad išeitas 
mokslas užskaitomas. Studi
juojantiems yra labai didelis 
patogumas, nes paskaitos 
vyksta vakarais ir šeštadie
niais, todėl dirbantieji be jo- 

Ikių trukdymų savo darbui 
gali lankyti paskaitas. Ko
kius humanitarinių mokslų da 
lykus ir kokia kalba — gali pa 
sirinkti patys klausytojai. 
Paskaitos yra skaitomos lietu 
vių, rusų, lenkų, ukrainiečių, 
prancūzų ir anglų kalbomis. 
Kai kuriuos egzaminus laiky
ti ir mokslo darbą parašyti ga 
Įima lietuvių kalba, arba bent 
kuria anksčiau išvardinta kai 
ba.

Mokslas yra didelis žmo
gui turtas ir kiekvienas nori 
juo pasinaudoti patogesnio gy 
venimo siekimui ir karjerai, 
todėl labai svarbu kokią nau
dą baigusieji gali tikėtis ture

GALIMYBĖ.
lykus pasirenka klausytojas, 
bet paprastai humanitarinius 
mokslus baigusieji turi gali
mybę augštesniosiose ir augš- 
tose mokyklose būti dėstyto
jais, kurių, atrodo, Kanadoje 
yra nemažas 'ipareikalavimas. 
Toliau, mokantieji Europos 
kalbas lengvai gali gauti tar
nybos federalinės ar provinci
jos valdžios įstaigose. Žino
ma, daugiausiai priklauso nuo 
paties žmogaus sugebėjimų 
prasimušti.

Labai svarbu yra neturin
tiems mokslo dokumentų, o 
norintiems studijuoti medici
ną, techniką ar kitus mokslus 
įsigyti bakalauro laipsnį, ku
ris atidaro kelius visų sričių 
mokslams siekti.

Kartu tenka pažymėti, kad 
daromos lengvatos sumokėji
mui mokesčio už mokslą — 
jis išdėstomas per aštuonis mė 
nesiūs. K. Truska.

--- .....   «w-"—

BUS TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.
..Rugsėjo mėn. 20 d. K. L. 
B. Welando apylinkės valdy
ba ruošia tautos šventės mi
nėjimą. Minėjimas 
Mary‘s bažnyčios 
vai. pamaldos, po

GRAŽIAI
Coleman, Alta, 

lietuviai la'bai gražiai pagerbė 
ponų Onos ir Juozo Vyšniaus 
kų porą sidabrinių vedybinių 
sukaktuvių proga, 
riams, p. Grigienei 
Vanagui, pasiėmus iniciaty
vos ir talkinant gausiems tau 
tiečiams, rugpjūčio 29 d. įvy
ko pp. Vyšniauskų pagerbtu- 
vės, kuriose dalyvavo apie 60 
apylinkės lietuvių, o jų tarpe 
pp. Verneriai, Kalalai, Damb
rauskai, Šmieliauskai, Lesniš- 
kai, Čepeliauskai, Jakštys,

Cibulskiai, 
Bruzgiai, Klima-

Vizbaras, Petravičiai,

įvyks St. 
rūsyje. 10 
pamaldų J.
PAGERBTI
ir apylinkių

Inciato- 
ir Jonui

Čepeliauskai, 
Daugėla, Smiths, 
Vinciūnas, 
vičiai,

Paužuolio paskaita.
Į minėtą minėjimą Wellando 

apylinkės lietuvius prašome 
atsilankyti ko skaitlingiausiai.

Apylinkės Valdyba.

P. P. VYŠNIAUSKAI
Daukšys, Greneriai, Vanagai 
ir daugelis kitų .

Jubiliatams įteiktos vertin
gos dovanos ir giedota ilgiau
sių metų. Sūnus, Edmontono 
univeristeto studentas, Dame 
hus Vyšniauskas, tėvams pa
gerbti atidarė labai seno 
pano butelį.

Visas subuvimas buvo 
žus, linksmas, skambėjo 
viškomis dainomis.

Už visą šį puikaus subuvi
mo surengimą iniciatoriams 
p. Grigienei ir p. J. Vanagui, 
visiems dovanų dovanoto
jams ir visiems dalyviams Ju 
biliatai nuoširdžiai dėkoja.

Dalyvis.

Laiškai Redakcijai

šam

gra- 
lietu

— „Lietuvių Dienų“ rug
sėjo numeris jau išėjo iš spau 
dos. Gausiai iliustruotas. Su 
sipažinimui vienas egz. siun
čiamas nemokamai. LD admi
nistracijos adresas: 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, 
Calif.
S Prie lietuviškos bendruo-' 
menės Belgijoje įsteigta Eu
ropinio sąjūdžio sekcija, ku
riai vadovauja Edvardas Cin
zas (invalidas be abiejų ko
jų).

Didžiai Gerbiamas
Malonėkit patalpinti mano 

atsakymą artimiausiu laiku į 
„N. L.“ sąryšyje su P. J. Vi
liušio straipsniu „Kaip tai su 
prasti?“ „N. L.“ Nr. 34. Bū 
tų gerai, jei talpintumėt visą 
atsakymą, be sutrumpinimų.

Remdamasis Redakcijos pa 
staba po J. Viliušio rašiniu 
„Kaip tai suprasti?“ N. L. Nr. 
34, pareiškiu sekantį:

„Der Kurier“ vokiško sa
vaitraščio Kanadoje vieno ko 
respondento rašinyje didžia
vimasis „jauno vokiečių aka
demiko“ (atseit manęs) pro
fesinių teisių įsigijimu Kana
doje, lygiai kaip J. Viliušio, 
pasirėmusio minėtu korespon 
dentu, susirūpinimas dėl ma
no tautiškumo, yra vaizduotės

„N. L.“ Redaktoriau,
padaras arba jų perdėto patrio 
tiškumo reikalas. Sakoma, 
kad pradėti karą priekabę leng 
va rasti, taipgi ir nūdieninėj 
tremtinių spaudoj lengva ras
ti priežastį parašyti karštą pat 
riotinį straipsnį, ar kalbą, ar 
tai iš „geros širdies“ ar iš „dy 
ko buvimo“.

J. V. daro išvadą „ar tik ne 
pergreit bus pasiskubinta jį 
padaryti lietuviu, kad pasi
džiaugtu savo „tautiečio“ tais 
„milžiniškais“ laimėjimais ir 
plačiai išliaupsinti?!“

Įdomu, kaip J. V. „padaro“ 
žmogų lietuviu ir kaip jis pats 
tapo „padarytas“ tokiu? Aš 
gimiau lietuviu, tokiu ir esu, 
ir mirsiu. Taigi ir viskas. Gal 

Nukelta į 8 psl.
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Ar kairieji balsavo prieš Lietuvos nepriklausomybę?
u.

Jo posakis tiems, kurie klau 
sėsi ištisai jo kalbos ir tturė- 
Įo gėrę valią, jokiu būdu ne
galėjo būti suprastas, kaip pa 
sisakymas prieš Lietuvos ne
priklausomybę. (Tai liečia P. 
Leoną).

Tun. Tumas - Vaižgantas 
sujaudintas, iš vietos šaukė, 
kad jeigu mes, čia dabar tuo
jau vieningai neapsisprendžia 
me, tai jam reiksią mesti po
litikavimą.

Mykolas Januškevičius sa
vo kalboje Įrodinėjo, kad tu
rime gerai apsigalvoti, kad ne 
pakenkus jaunai Rusijos demo 
kratijai, kuri kaip tik pirmoji 
iškėlė tautų apsisprendimo tei 
sę iki atsiskyrimo iš valsty
bės, ją pavergusios. Juk tai 
buvo vienas iš svarboiausių re 
voliucijos šūkių. Dėl būsi
mos Lietuvos turinti pasisa
kyti Lietuvos liaudis.

Prof. Augustinas Volde
maras labai ilgoje kalboje gry 
nai teoretiškai ir moksliškai 
apibūdino nepriklausomybės 
ir neutralumo sąvokas.

Jurgis Smolskis, kuris bu
vo vienas geriausių seimo kal
bėtojų, pabrėžė, kad jeigu mes 
galime ko nors gero tikėtis, 
tai ne iš kaizerinės Vokieti
jos, o tik iš demokratinės Ru
sijos.

Dėl Jurgio Smolskio gen. 
Nagius - Nagevičius pasisako 
šiais žodžiais: „Pas social-de- 
mokratus susitikau su buvu
siu gimnazijos draugu Smols- 
kiu, kuris ilgainiui Lietuvo
je yra sušaudytas kaipo bol
ševikas“. Jurgis Smolskis, 
kaip man žinoma, niekuomet 
bolševiku nebuvo, jis buvo tik 
rai socialdemokratas, kas ne
trukdė būti jam geru patrio
tu. Jo sušaudymas telieka juo 
čia dėmė tiems, kurie, dėl savo 
politinio siauraprotiškumo, ne 
sugebėjo atskirti socialdemo
krato nuo bolševiko, ir nužu
dė visai nekaltą žmogų — lie 
tuvį.

Stasys Šilingas kalbėjo: 
„Kaip mes, tremtiniai, čia Ru 
sijoje galime balsuoti už ne
priklausomybę, jei nežinome 
šiuo klausimu nusistatymo lie 
tuvių pačioje Lietuvoje?“ (Šie 
žodžiai pacituoti gen. Na- 
giaus - Nagevičiaus, kaip „auk 
saburnio“, tik nepasakyta, kad 
tai Stasio Šilingo žodžiai). Bu 
vo ii- daugiau kalbėtojų, kaip 
kunigas Laukaitis, C. Petruš
kevičius, iš jaunųjų — Vytau 
tas Endziulaitis (vėliau miręs 
džiovai, Petras Balys (bol
ševikų sušaudytas), bet jų 

kalbų turinio neprisimenu.
Lietuvos ateities klausimas 

buvo plačiai diskutuojamas ir 
atskirose frakcijose. Man te 
ko jas išklausyti savoje, soc. 
liaudininkų frakcijoje. Gin
čai buvo labai karšti ir aiškiai 
prisimenu pagrindinę mintį, 
būtent: kad savo likimo spren 
dimas priklauso visiems Lie
tuvos žmonėms. Dažnai bu
vo vartojamas išsireiškimas 
„liaudžiai“. Lietuvių tauta tu 
linti pati savo steigiamaja
me susirinkime paskelbti ne
priklausomybę. Jei mes čia 
dabar padarysime, tai būsime 
uzurpatoriais tautos pagrindi 
nės teisės — politinio apsi
sprendimo. Jei esame demo
kratais, neprivalome pasisavin 
ti, kas priklauso visiems lie
tuviams. Nors soc. liaudinin
kų frakcijoje buvo ir radika
lesnių atstovų, kaip M. Januš 
kevičius, P. Balys ir kiti, ta
čiau aiškiai prisimenu, kad 
dauguma palaikė nuomonę Fe 
ilcijos Bortkevičienės, Anta
no Suginto, Jurgio Krkiščiūno 
ir kitų nuosaikesnių kalbėto
jo-

Su dideliu nekantrumu lauk

Aną dieną atsilankė pas 
mane simpatinga jauna pore
lė ir paprašė paaukoti Vokie
tijoje likusiems tautiečiams su 
šelpti. Netikėtai užkluptas, 
pradėjau klausinėti: ar turite 
gerbiamieji, įgaliavimus aukas 
rinkti? Iš kur Jūs suradote 
mano adresą? Ar tik Jūs vie
ni du aukas renkate Toronte? 
Ar gaunate atlyginimus už tą 
viršvalandžių darbą? Ar ne 
geriau būti paplūdimy tokį 
karštą vasaros vakarą? Ar aš, 
aukotojas, galiu pareikšti sa
vo pageidavimą, kuriam tiks
lui mano auka būtų sunaudo
ta? Ar pranešite spaudoje, 
kiek Toronto lietuviai šalpai 
suaukojo? Ar yra atsisakiusių 
aukoti?

Pakvietus prie stalo atsigai 
vinti ir išsikalbėjus plačiau, 
paaiškėjo, kas ir platesnei To
ronto visuomenei būtų įdomu 
žinoti.

Iš patiekto man igaliavimo 
su parašais V. Vaidoto pirm, 
ir St. Dargio — kasininko, ap 
rūpinto antspaudu, lietuvių 
ir anglų kalba, man paaiškė
jo, kad aukas renka KLB Šal 
pos Fondo Toronto Apyl. K- 
tas. Adresas lietuvių namų 
sav., nesudarkiusių savo pa
vardžių Toronto apyl. k-tas

RAŠO ADVOKATĖ BIRUTĖ GRIGAITYTĖ - NOVICKIENĖ.
ta atvykstant Sleževičiaus, 
nes jis, dėl transporto keblu
mų, atvyko jau seimui gero
kai įpusėjus. Jo kai..a kalba 
buvo plaukianti iš širdies gel 
mių, jo nuomonė buvo — kad 
nepriklausomybė turinti bū
ti dabar jau, čia seime, pa
skelbta ir kad mes tuo Lietu
vos žmonių teisių nepažeisi- 
me. Ši kalba visiems soc. liau 
dininkų frakcijos nariams pa
darė gilaus įspūdžio. Aš pir
mą kartą girdėjau M. Sleže
vičių kalbant. Toji kalba pa
siliko man kelrodžiu visam 
mano gyvenimui.

M. Sleževičiui replikavo pa
lyginamai jaunas žmogus, ka
rio uniformoje. Deja, jo pa
vardės nebeatsimenu. Jo kal
bos turinys buvo maždaug 
toks: Mes nesame nepriklau
somybės priešai, mūsų visų 
akys ir širdys nukreiptos į 
Lietuvą, mes norime, kad vo
kiečiai greičiau apleistų mūsų 
žemę, ir kad patys Lietuvos 
žmonės nutartų, kaip jie nori 
tvarkytis.

Paskutiniojo kalbėtojo išve 
džiojimai ir jau anksčiau susi 

■ formavusi nuomonė nusvėrė 

Šalpos darbas Toronte
rado telefono knygoje, visą 
miestą suskirstė į 13 rajonų, 
kiekvienam rajonui surado po 
vieną porelę rinkėjų, prašant 
jų įtraukti į sąrašą visus kitus 
lietuvius, gyv. tame rajone, 
pažymint šeimos suaugusius, 
vaikus ir dirbančius. Kiek
vienas aukotojas gauna kvi
tą su k-to anspaudu ir rinkėjo 
parašu, kv. kopija kartu su pi 
nigais rinkėjai grąžina k-to 
kasininkui, o tas įneša į ban
ką, iš kur pinigams paimti rei
kia jau 2-jų parašų, pirminin
ko ir kasininko.

Už šalpos darbą nei Apyl. 
Šalpos K-tas, nei aukų rinkė
jai jokio atlyginimo negauna, 
kas džiugu, kad dar yra at
siliepiančių tautiečių Toronte.

Šalpos K-to išduotas kvi
tas bus geras pristačius Inco 
me Tax įstaigai sumažinimui 
mokėsiu taxų.

Šalpos darbą dirbti paska
tino artimo meilė ir reikalas 
padėti savo tautiečiams, nega
lintiems išemigruoti iš Vokie
tijos dėliai senatvės ar ligų ir 
tuo pačiu negalinčius prasimai 
tinti be pagalbos iš šalies. Šal 
pos K-tas stropiai pildo auko

M. Sleževičiaus kalbą. Ir vė
liau, plenume, kairiojo sparno 
(Santariečių, soc. liaudininkų 
ir soc. demokratų) dauguma 
balsavo prieš dešiniojo spar
no rezoliuciją.

Gen. Nagius - Nagevičius 
savo straipsnyje klausia, ko
dėl gi mūsų tremtiniai taip 
tuomet balsavo?

Manau, patriotizmo stokos 
negalima primesti nei Stasiui 
Šiligui, jau 1918 m. Valstybės 
Tarybos Vicepirmininkui, nei 
prof. P. Leonui 1918 m. pirma 
jam Lietuvos teisingumo mi- 
nisteriui, nei visai eilei patrio
tinio jaunimo, nei tiems ka
riams, kurie Petrapliio seime 
buvo kairiojo bloko tarpe, o 
už metų, pirmieji grįžę Lietu
von, Mykolui Sleževičiui sava 
norius pašaukus, stojo Lietu
vos laisvės ginti. Atsakymą 
skaitytojas ras pridedamaja
me šio straipsnio gale doku
mente — kairiojo sparno re
zoliucijoje, ir galbūt šiame ma 
no suglaustame seimo aprašy 
me.

Manau, kad vieną kartą vi
sam laikui reikia nustoti sklei- 

tojo pageidavimą jo auką su
šelpti ar tai senelių prieglau
dą, vargo mokyklą, gimnazi
ja, ligoninę, daugiavaikes mo
tinas ir kitus pašalpos reika
lingus.

Rinkėjų poros pradėjo rink 
liavą atsilankant į namus nuo 
Birželio 15 d., aštuoniuose ra
jonuose rinkliava įpusėjo, o 
dar 5 rajonai laukia rinkėjų, 
vidutiniškai kiekviename rajo 
ne surenkama 1. nedaug — 
apie 100 — 150 dol. Aukoja 
įvairiai — nuo 50 c. iki 15 dol, 
atsisakiusių aukoti nesusipra
tėlių pasitaiko 1. mažai, užtat 
pasitaiko anglų aukotojų tar
pe.

Piniginę rinkliavą užbai
gus, bus paskelbta spaudoje 
smulki apyskaita, su sąrašais 
aukavusių asmenų.

Patenkintas gavęs tiek man 
įdomių žinių apie gerai orga
nizuotą, plačiu mastu varomą 
aukų rinkliavą Toronto m., 
priėjau prie išvados, kad ne 
taip jau paprastai ir lengvai 
buvo apylinkėse surinkta pir
ma suma 1000 dol. cukrui pirk 
ti, kaip pakartotinai skelbė 
spaudoje KLB Šalpos Fondo 

dus kalbas, kad kairieji balsa
vo prieš nepriklausomybę. Ne 
prieš nepriklausomybę buvo 
balsuota, bet tik prieš jos pa
skelbimą vienos tautos dalies, 
tai yra Ruisjoje atsidūrusių 
tremtinių. Kairysis blokas bal 
savo už tai, kad nepriklauso
mybė būtų paskelbta visos lie
tuvių tautos, Lietuvos steigia 
mąjame susirinkim, nes tik pa 
ti lietuvių tauta gali spręsti 
savo politinį likimą (žiūrėk 
rezoliuciją).

Kas pajėgs įsigilinti į to lai 
ko dvasią ir negalvos dabar
ties, beveik po pusės šimtme
čio sąvokomis, kas supras, 
kad 1917 m. vasario mėn. re
voliucijos iškeltieji laisvės ir 
tautų apsisprendimo šūkiai 
daug kam tuomet buvo ne tuš 
ti žodžiai, o ilgai laukta tik
rovė, dėka kuriai galėjo ženg
ti į savosios, ilgai pavergto
sios, valstybės atkūrimą, — 
tas supras, kad toji Lietuvos 
nepriklausomybė visiems ly
giai buvo brangi ir kaip tik 
buvo norima, kad, ją skel
biant, būtų vadovautasi demo 
kratiniais nuostatais^ atseit, 
visos lietuvių tautos valia.

Centro K-tas, bet sumaniai 
organizuoto būrio pasišventė 
lių - rinkėjų, kurie vaikščio
jant iš namų į namus jieško- 
io geros širdies lietuvių, jiems 
KLB Šalpos Fondo Centro K- 
tas pašykštėjo viešai išreikšti 
padėkos žodžio, čia pasitvirti
na senas posakis, kad garbė 
generolui, o ne kareiviui.

Išlydėjęs rinkėjų porelę iš 
namų, dar 'buvau nustebintas 
pamatęs, kai jie linksmai šne
kučiuojant susėdo į naujutėlį 
automobilį ir nunyko į kitą 
gatvę. . . Garbė ir padėka 
jiems už artimo meilę.

Aukotojas.
K:.'— . .. _______>W------ .............

IMIGRACIJA KANADON 
ŠIAIS METAIS SUMAŽĖJO

Imigracija Kanadon suma
žėjo per penkis pirmuosius šių 
metų mėnesius 27 nuošimčiais 
palyginus su 1952 metais.

Bendras naujų ateivių skai 
čius buvo 59.960, palyginus 
su 82.038 nuo sausio iki ge
gužės 31 d. 1952 metais. įiei 
dimo skaičius iš šiaurinės Eu
ropos krito 22 proc. palyginus 
su 1952 metais, kai bendras 
skaičius iš visų kitų kraštų bu 
vo 56 pore, žemesnis. (CS)

REZOLIUCIJA
„Lietuvių Seimas Petrapily 

je, atstovaująs išblaškytąjai 
po Rusiją demokratinei Lie
tuvių Tautos daliai, apsvars
tęs politinę Lietuvos ateitį po 
sėdžiuose, birželio mėn. 1-4 
dieną, rado:

1) Lietuva yra atskira etno 
grafinė, kultūrinė, ekonominė 
ir politinė vienetą:

2) Lietuvių Tauta savo po 
litinio ateities likimo klausi
me yra savarankumo idėjos 
vedama,

3) kiekviena tauta gali pa
sekmingai vystyti ir plėtoti sa 
vo kultūros ir ekonojnijos pa
jėgas tik turėdama pilną sa
vo šalies laisvę,

4) šitoji laisvė kiekvienos 
tautos manoma kaip teisė pil
nai savo politinį likimą spręs
ti,

5) politinio tautų apsi
sprendimo teisė Rusijos Dar
bininkų bei Kareivių Atstovų 
Tarybos yra iškelta, kaip bu
simosios taikos pamatinė są
lyga. Toji pati teisė jau pa
skelbta pamatiniu taikos prin
cipu atskirų Europos ir Ame
rikos valstybių,

6) susidėjusiomis karo 
aplinkybėmis politinis Lietu
vos likimo klausimas tapo 
tarptautinis ir tokiu būdu tarp 
tautiniam taikos kongrese 
svarstytinas,

7) tarptautinis taikos kong
resas turės sankcionuoti tei
se, kad pavergtosios tautos ga 
lėtų išsiskirti, jeigu to norės, 
iš valstybių jas pavergusių, o 
išsiskyrusioms tautoms turės 
duoti tarptautinę garantiją 
laisvo, savarankaus politinio 
gyvenimo, ir vienu balsu nu
tarė :

I. Kreiptis į Laikinąją Ru 
sijos Valdžią, taip pat į visas 
valstybes, sąjungininkes, bei 
neitrales valstybes ir reikalau 
ti pripažinti:

1) kad Lietuvių Tautai pri 
klauso politinio apsisprendi
mo teisė;

2) kad savo politinį likimą 
Lietuvių Tauta turi teisę 
spręsti laisvai išrinktajam Lie 
tuvos Steigiamajame Susirin
kime, visuotino, be lyties, tau 
tybės ir tikybos skirtumo, tie 
saus, lygaus ir slapto balsa
vimo sistemos prisilaikant,

3) kad Lietuvių Tauta, 
kaip užinteresuotoji tauta, tu
ri teisė turėti savo atstovus 
tarptautiniam taikos kongre
se .

Galas.

ATOSTOGAUJANT
sau žemes paviršiuje vietos. 
„Normaliam“ žmogui jie at
rodo tiesiog sukvailinti ir 
„sveiko“ proto netekę žmonės. 
Jie nepripažįsta demokratinės 
tvarkos. Protestuodami prieš 
„jų laisvės“ varžymą, jie de
gina savo namus ir keisčiausiu 
būdu protestuoja: išsirengę 
nuogi demnostruoja prieš mo
kyklas... Atvykę iš Rusijos, 
jie ir čia, nors Kanadoje yra 
demokratinė santvarka ir lais 
vės veikia labai plačios, jie ne 
patenkinti ir rūpinasi išsikel
ti į Boliviją. . . gal todėl, kad 
ten šilčiau ir jie galės visą lai
ką nuogi vaikščioti. . . Jeigu 
tai yra tikslas, tai jiems reikė
tų keltis į kokią nors Okeani
jos salą, kur yra nuolatinė va
saros temperatūra, auga duon 
medžiai ir galima gyventi visu 
gamtos gyvenimu, drauge su 
beždžionėmis. Bet. . . ir ten 
gal, jie gali būti nepatenkinti, 
nes tektų kovoti už duonme
džius su gorilomis, orangutan 
gaiš. . .

Tokia, va, mintis lenda, kai 
pasižiūri į Kanados laikraš
čius ir kai pats keliauji ne šių 
duchoborų patyrinėti, bet. . . 
į New Yorką. O vis dėlto 
New Yorkas gražus ir įdo
mus miestas. O prie New Yor 
ko ir Brookolynas ir kiti prie 
miesčiai, sudarą Didįjį New 
Yorką. Bet didelė problema, 
kaip viską, ką nori pamatyti, 
kaip pamatyti, kaip pasiekti?

Gerai, kad p. Audėnas man 
padėjo, tai greičiausiai galė- 
iau aplankyti ir „Gabijos“ lei

9.
Man sako, kad p. Nora Gu- 

gienė atsidėjusi sekanti šias 
nė kieno nepasirašomas atkar 
pas ir stebinti, kaip kanadie
čiui atrodanti Amerika. . . Ta 
proga rašančiam prisiminė se
nos Biblijos žodžiai: „Už kiek 
vieną neprosniai ištartą žodį 
teks atsakyti prieš Dievo sū
dą“... Dabar gi, kai ir p. Gri
gienė pasiryžusi užregistruoti 
„neprosniai ištartus žodžius“, 
— rašančiam jau teks stoti ne 
•prieš vieną „sūdą“... Bet ką 
gi padarysi: kai atostogauji, 
galva darbu neužimta, nega
li apsiginti minčių, tenka kur 
nors jas padėti... Todėl iš
sprunka ir „neprosnas“ žodis, 
netobula mintis. . . kartais dar 
.paįvairinta“ korektūros klai 

domis...
Aš, tęsdamas atostogas, 

lankiausi Bostone ir New Yor 
ke bet esu susirūpinęs aplan
kyti ir antrąją savo tėvynę — 
Kanadą, kuri yra nepaprastai 
turtinga, labai didelė (plotu 
lygi visai Europai) ir nepap
rastai įvairi. Reikėtų ir ją 
arčiau pažinti, bet jos dydis 
ir nuotoliai sunkiai įveikiami. 
Vis dėlto kaip nors reikėtų ap 
lankyti bent didžiuosius Kana 
dos centrus. Štai — atrakci
ja. Britų Kolumbijoje, pačia
me Pacifiko pakrašty, už 2-jų 
su puse tūkstančių mylių 
(apie 4.000 kilometru) nuo 
Montrealio, gyvena tūla gru
pė imigrantų rusų, > kuriuos 
vadinama „duchoborais“. Tai 
religinė sekta, kuri neranda

„Tėvynės” redakcijoje bei S 
LA centre, o taipgi „Vieny
bės” redakcijoje, kuri dabar 
paskelbė 12-kos tūkstančių va 
jų. Apie „Tėvynę” nėra kas 
ir kalbėti, nes tai yra didelės 
it pajėgios organizacijos ofi
ciozas, bet ir „Vienybė” turi 
savo kelių augštų namus, tu
ri savo spaustuvę. Savo metu 
tai buvo ir iš Tėvynės remia
ma leidykla. Dabar ji šaukia
si pagalvos — dvylikos tūks
tančių aukų. Tur būt yra rim 
tas reikalas. Ir malonu yra, 
kad tautiečiai aukoja. Tai ro
do tūlą jų gyvybingumą, ku
ris nuneigia kaikieno jau per
nelyg pesimistiškus aimanoji- 
mus, kad Amerikos lietuviai 
sparčiai nutaustą. Man, jei
gu, tikrai būtų didelis nutau
tintas, tai atrodytų daug bai
sesniu reiškiniu — netekimu 
idealizmo, žmoniškumo su
gniužimu ir degradacija. Juk 
būti geru amerikonu, kas to 
nori, visai nereiškia išsižadėti 
savo tautybės. Bet ši tema 
šiam kartui yra perplati.

Lankydamas įstaigas, nega
lėjau neaplankyti žmonių. Bet 
tokiuose plotuose, kaip Di
džiojo New Yorko, sunku nau 
jamerikiui norima pasiekti. 
Aplankęs pp. Makauskių šei
mą, bandžiau pasiekti mūsų 
filmininkų pp. Motuzų šeimą, 
— neradau. Atsiminiau, kad 
ne aš gi vienas atostogauju. . .

Neišgalėjęs aplankyti vieno 
kompozitoriaus, V. Bacevi
čiaus, vis dėlto radau namie 
K. V. Banaitį. Susitikome 
prie buto durų, kai jis sugrįžo 
iš pamokų, kurias jis duoda 
privačiai mieste.

dyklą ir „Darbininko“ redak
ciją ir kompozitorių K. V. Ba 
naitį.

P. Sodaitis, atrodo, neleng
vai kuriasi. Atrodo, kad jis 
yra tipingas naujakuris, ku
ris kabinasi į Amerikos žemę 
visomis jėgomis, o ta žemė kie 
ta, akmenėta ir nepriaugli. Ga 
na turtingas „Gabijos“ kny
gynas, nes čia yra leidinių ne 
tiktai dabartinių, bet ir senų
jų laikų. Jis ir spausdinti ga
li, nes turi dvi spausdinamą
sias mašinas —ovseto ir plokš 
tinę. Bet jis vienas tiktai dir 
ba. Tai yra nelengva nauja- 
kuryba. Bet jo darbas yra rim 
tas ir gražus. Kas nori įsigyti 
knygų ir plokštelių, visada ga 
h pasinaudoti jo „Gabija“.

„Darbininkas“, žinoma, ne
palyginamai turtingesnis ir 
ištaikingiau įsirengęs. Vie
nuolių, kurie yra leidėjai ne 
tiktai „Darbininko“, bet ir 
daugelio kitų leidinių, palygin 
ti turtingai gyvenama. „Dar 
bininko“ redakcija užima gra
žias patalpas, redaktoriai, ku
rių yra nemažas „štabas“, tu
ri atskirus kambarius; spaus
tuvė turi mašinų, žodžiu, 
j,Darbihinkas“, kaip atrodo, 
gerai gyvuoja. Aplankęs vien 
redakciją, susidariau įspūdį, 
kad „Darbininkas“ maždaug 
lyginasi su Bostono „Kelei
viu”, greičiausia — turtinges 
nis. Man, kaip spaudos žmo
gui, tai yra mieli faktai. Nes 
kol spauda galės gyvuoti, tai 
ir lietuvybė bus gyva, tol ir 
lietuvis neužmirš savo tau
tos ir savo arba savo tėvų Tė 
vynės.

Anąkart man teko lankytis

Banaitis nenoromis sumini ge 
radarius: p. Strumskį, pp. Gu 
gius, pp. Ginkus, p. Bachūną, 
p. Vaineikį ir p. Garšvą. Deja 
tiktai tiek beatsirado, kurie 
mecenuoja operos „Jūratės ir 
Kastyčio“ kūrybą. Pakarto
tinai pastebiu, kad p. Banai
tis labai nenoriai šituo reika
lu kalbasi. Tiktai aš tautie
čiams vis dėlto noriu primin. 
ti, kad čia labai gražiai būtų 
pritaikytas tas pat principas, 
kuris taikomas ir Vasario 16 
gimnazijai. Tikrai: argi ne
atsirastų šimto žmonių, kurie 
per mėnesį paaukotų po vieną 
tiktai dolerį? O kompozito
riui jau nereikėtų gaišti laiko 
pamokoms, kad galėtų užsi
dirbti „duoną kasdieninę“ ir 
visą savo energiją galėtų su
kaupti ties „Jūrate ir Kasty
čiu“? Jeigu taip 200 lietuvių, 
kiekvienas tai operai skirtų po 
penkinę tiktai, tai ir jau susi
darytų suma, kuri leistų kom
pozitoriui tūlą laiką atsidėti 
vien operos kūrybai (Kompo
zitoriaus adresas: K. V. Ba
naitis, 310 Chauncey St., Bro 
oklyn, N. Y., USA). O dėl 
operos, tai mes galime būti 
tikri, kad ji bus puikiausiai pa 
rašyta. Man labai norisi pa
siūlyti tautiečiams įsigyti bi
lietus į „Jūratės ir Kastvčio“ 
operos premjerą, bent į Metro 
politan operos galiorką, įmo
kėjus po penkinę. . . Mūsų gi 
nemažai, o lietuviška tautiška 
opera, kaip ir Lietuvių Enci
klopedija, kol kas benumato- 
ma veina. Tai bus antras 
tremties laikų paminklas. Tau 
tiečiai, paremkime kūryba 1

Daugiau bus).

K. V. Banaitį man labai rū
pėjo pamatyti. Jis gi naujo
viškas ir, kaip sakoma, moder 
nūs kompozitorius. Be to, jis 
giliai lietuviškai tautiškas. 
Paskutiniais laikais jis nepa
prastai yra įsigilinęs į lietuvių 
liaudies kūrybą. Neseniai iš
leistoji jo 100-jo damų gaidų 
knyga yra didžiulis muzikinis 
inašas, kurio, tikrąją vertę te
supras, gal, tiktai ateitis.

Mane nepaprastai domino 
jo užsimotoji lietuviškos ope
ros kūryba.
— Jau pabaigiau pirmąją „Kas 
tyčio ir Jūratės“ dalį ir jju 
apmečiau antrąją dalį“, — di
deliam mano džiaugsmui iš
girdau kompozitoriaus atsaky 
mą. — Jau ir trečia dalis su
planuota. Žinoma, reikia visa 
tai apdoroti. Tenka daug kas 
perdirbinėti, derinti. Labai 
daug laiko atima perrašinėji
mas, o čia to laiko pakanka
mai neturiu”, — priduria dar 
kompozitorius.

— Tai man įdomu, — sa
kau. — Kodėl Jums stinga lai 
ko? — teiraujuosi.

Kompozitorius aiškinasi, kad 
suprojektuotos paramos kol 
kas jis negauna tiek, kad ga
lėtų atsisakyti rūpintis pamo
komis, kurios jam atima daug 
laiko. O be pamokų iš aukų 
jis negali išgyventi, nors gy
vena labai kukliai. Aš tą pats 
mačiau. Iš tikrųjų iam reikė
tų šviesesnių ir erdvesnių pa
talpų, nes ir gyvenimo sąly
gos veikia kompozitoriaus kū
rybą.

Man įdomu buvo sužinoti, 
kiek gi atsirado rėmėjų? P.
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Ką svarstė fiziologų 
kougresas?

PRANEŠIMAI APIE VISUS GYVYBĖS REIŠKINIUS, 
BET YPATINGAS DĖMESYS NERVŲ LIGOMS. KAIP 
ŽMOGUS UŽMIGDOMAS MEŠKOS IR EŽIO MIEGU 
IR OPERUOJAMA JO ŠIRDIS. KITI FIZIOLOGI

NIAI BANDYMAI.
Nuo 31 rugpjūčio iki 4 rug 

sėjo Montrealyje vyko 19-tas 
tarptautinis fiziologų kongre 
sas. Jame dalyvavo 2.500 de 
legatų iš 48 kraštų. Jų tarpe 
buvo beveik visi žymiausi pa
saulio fiziologai, daug Nobelio 
premijos laureatų: Douglas 
Adrian, Charles H. Best, Sir 
Henry Dale, Eimar Lundsga 
ard, Walter Rudolf Hess, A. 
Szent-Gyorgyi ir kiti.

Kongresas vyko McGill ir 
Montrealio U-to patalpose. 
Laike 4 dienų, dvidešimtyje 
atskirų salių, iš viso pasaulio 
suvažiavę mokslininkai pada
rė apie tūkstantį pranešimų, 
demonstracijų ir paskaitų. 
Vien kongreso programa su 
pranešimų santraukomis su
daro 1400 puslapių. Fiziolo
gų kongresas yra vienas iš di 
džiausiu mokslininkų suvažia 
vimų ir jame leidžiama daryti 
pranešimus visomis 'kalbomis. 
Bet visi pranešimai buvo skai
tomi angliškai, prancūziškai 
arba vokiškai. Visos svarbes
nės prakalbos buvo verčiamos 
į anglų ir prancūzų kalbas pa 
našiai, kaip tai daroma Jung
tinių Tautų organizacijos po
sėdžiuose.

Šiame kongrese buvo nag
rinėjami visi gyvybės reiški
niai. Galima drąsiai tvirtinti, 
kad nebuvo nė vieno fiziologi 
nio proceso, kuris nebūtų bu
vęs paliestas ir nagrinėjamas 
šio kongreso metu. Bet dau
giausia dėmesio, atrodo, bu
vo kreipiama į nervų ligas. 
Vien apie nervus ir nervų li
gas buvo padaryta apie ketu
ris šimtus pranešimų. Jų tar
pe, jei- paminėti tik kelis, bu
vo nagrinėjama kūno laikyse 
nos įtaka nervų ligoms, nervų 
impulso perdavimas, cheminė 
smegenų sudėtis, elektros sro 
vės atsiradimas smegenų ce

lėse, baigiant mokymosi fi
ziologija.

Profesorius J. Z. Young, iš 
Londono, skaitė apie savo ty
rinėjimus su oktupu (aštuon
kojis, jūrų gyvulys). Šis gy
vis turi gerą regėjimą ir jį ga 
Įima išmokyti užpulti arba iš
vengti tam tikrų objektų. Šis 
gyvis, išmokęs išvengti objek 
to, kuris jam kenkia, atsime
na tai gana ilgą laiką. Jei jam 
išpjauti tam tikrą dalį smege
nų, šio gyvio atmintis tetruks 
vos keletą minučių. Young 
iš savo ilgų studijų išveda, 
kad atmintis pas oktopą pa
reina nuo sujungimų tarp įvai 
rių smegenų dalių.

Profesorius Mclntryre stu
dijavo elektros sroves smege
nyse. Jis pastebėjo, kad sujau 
dinus smegenų celę, ši pasta
roji pasidaro jautresnė nau
jiems jaudinimams. Šis pasi
keitimas yra labai panašus į 
atsiminimą ir Prof. McIntyre 
įrodo, kad atsiminimas parei
na nuo tam tikrų pasikeitimų 
smegenų celėse.

Daugiau kaip šimtas piane 
Šimų buvo padaryta apie šir 
dies ligas. Labai įdomių atra 
dimų buvo paskelbta apie šal
tį ir užšalimą. Visi mes žinom 
apie meškas, ežius ir kitus gy 
vulius, kurie užmiega žiemos 
miegu (hibernacija). To mie 
go metu jų kūno temperatū
ra krinta, kraujo cirkuliacija 
sulėtėja, širdis vos vos plaka; 
jiems beveik nereikia maisto 
arba labai mažai per visą žie
mą. Todėl fiziologai sugalvo 
jo, kodėl neužmigdyti žmo
gaus žiemos miegu, kurs ats
totų anesteziją ir palengvin
tų chirurgams daryti opera
cijas? Žmogų užmigdoma žie 
mos miegu tam tikrais vais
tais. Iš vakaro jam duodama 
phenarga.no (antihistamini-

KULTURWwKKQA/'IKA
MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS 

labai intensyviai ruošia nau- mėnesio, būtent: spalio 11 d.,
ją premjerą — Antano Škė
mos pirmąją premiją gavusią 
dramą „Pabudimas“, kurią 
režisuoja pats autorius. Re
peticijos vyksta stipriu tempu 
ir veikalas, kaip nusistatyta, 
visuomenei bus parodytas už 

kas) ir nambutalio. Ant ryto 
jaus pacientas laikomas visiš 
koj ramybėj ir jam labai pama 
žu įšvirkščiami vaistai, kurie 
vadinami „diamenthulamino- 

prophylchlophenothiasine
HC1”. Pacientas pasidaro 
lyg pereinamoj stadijoj į mie
gą; tada jis apdedamas ledais 
ii šaldomas, kol jo kūno tem
peratūra pasiekia 75" Faren
heito (normali kūno tempera 
tūra 98,5° Farenheito). Kūnui 
atšalus, širdis beveik sustoja, 
vos galima pastebėti jos pla
kimą. Šis, praktiškai, širdies 
sustojimas leidžia chirurgui 
operuoti šį taip svarbų gyvy
bei organą. Tas žiemos mie
gas gali būti pratęsiamas iki 
trijų dienų. Po to pacientas 
pamažu atšildomas.

Mūsų tautietis, Montrealio 
universiteto profesorius viro- 
logas Dr. V. Pavilanis, skai
tė paskaitą apie Cortizono ir 
kitų vaistų įtaką į Poliomye- 
litt> (vaikų paralyžiaus) vi
rusą.

Po daugybės mokslinių pra 
nešimų, priėmimų, kuriuos su 
ruošė Provincijos, Miesto val
džios bei įvairios draugijos, 
fiziologijos kongreso dalyviai 
įsteigė tarptautinę fiziologinių 
mokslų unija, kuri veiks prie 
UNESCO (Kultūrinis ir 
Mokslinis Jungtinių Tautų 
Organizacijos padalinys). 
Tos unijos tikslas bus paleng
vinti nuomonių perdavimą iš 
vieno krašto į kitą, tvarkyti 
mokslinius tyrimus taip, kad 
galima būtų išvengti kartoti 
jau atrastus dalykus ir tuo pra 
rasti laiką, ir kreipti fiziologi 
jos tyrimus tokia linkme, kuri 
duotų daugiau naudos žmoni
jai.

sekmadienį, Jesu Hali, Bleury 
1200 nr., kur jau vyko ir kiti 
šio teatro vaidinimai.

Dekoracijas daro dail. Juo
zas Akstinas. Dekoracijų dar
bas taip pat vyksta geru tem
pu.

Lietuviškoji visuomenė spa 
lio 11 dienai turėtų paskirti 
laisvą laiką, kad galėtų ap
lankyti seniai jau laukiamąją 
naująją Dramos premjerą.

APIE VILNIAUS 
MUZIKOS MOKYKLĄ.
J. Tallat-Kelpšos vardo mu

zikos mokykla išleido šeštąją 
jaunųjų muzikų laidą. Valsty 
binius egzaminup išlaikė 27 
diplomantai: choro dirigavi
mo, vokalinio, fortepiono, or
kestrinio, liaudies instrumen
tų, teorijos - kompozicijos 
skyrių.

Teorijos - kompozicijos sky 
iraus auklėtinių diplominiai 
darbai — originalūs muzikos 
kūriniai. V. Paketuris para
šė penkių dalių siuitą „Taika“ 
— chorui, solistams ir simfo
niniam orkestru, B. Gorbuls- 
kis — antrąją simfoniją ir kon 
certą fleitai su orkestru. D p- 
lominiai darbai sukurti liau
dies muzikos motyvais ir šian
dienine tematika. Abiejų dip 
lomantų darbai įvertinti labai 
gerai. Darbų vadovas — kom 
pozitorius Tamuliūnas. Cho
ro dirigavimo diplomantams 
M. Gedvilaitei ir L. Abariui 
diriguoajnt, mokyklos choras 
atliko Novikovo „Linksmą 
puotą“, Taniejievo „Vakarą“ 
ir kitus kūrinius.

■ANTRA LAIDA.
Išėjo iš spaudos J. Grabau- 

-Grabausko knygos „Kelias į 
Pasisekimą“, antroji laida 
(apie etiketą Amerikoje). Kai 
na 2 dol. Gaunama pas J. Kar 
veli, 3322 S. Halsted St. Chi- 
kago 8, III. ir pas platintojus. 
Gaunama taipgi „Nepr. Liet.“ 
redakcijoje: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

AVIACIJAI
1953 metai žymi penkiasde 

šimtąsias aviacijos sukaktu
ves. 1903 metais • broliai 
Wright'ai(Raitai) pakilo į 
orą per 12 sekundžių nuskris 
darni kuone 40 jardų — pir
mas varyklinio lėktuvo skri
dimas! ' Ketveriais metais vė
liau, 1907 metais, L,e e De Fo 
rest išrado Triodinę lemputę, 
davusią pradžią elektronijai. 
Šiandien, penkiasdešimt metų 
nuo brolių Wright’u skridimo, 
aviacija be elektronijos, lėktų 
vas be elektroninės kontrolės, 
be radio — neįsivaizduojamas. 
Modernaus lėktuvo konstruk
cija siekia milionus dolerių. 
Apie 40—60 pore, išlaidų ten 
ka lėktuvo elektroninėm kont 
rolėm 1

Be elektronijos, per I didž. 
karo metu, skraidymas buvo 
įmanomas tik gero oro metu, 
dieną. Debesuotumas, tamsa, 
rūkas, buvo per didelės kliū
tys lakūnui, kuris tebegalėjo 
naudotis savo penkiais žmoniš 
kais pojūčiais — reikėdavo 
leistis kur galima. Tačiau, 
1927 m. C. Lindberg'as savo 
pirmuoju transatlantiniu skri 
dimu pradėjo naują aviacijos 
erą — instrumentalinio skrai
dymo laiką. Jo lėktuvas „Spi 
rit of St. Louis“ turėjo tarp 
kitų primtiyvių instrumentų, 
precyzinį kamposą. 1930 me
tais pagelbon atėjo elektroni
nis kompasas. Su šiuo išradi 
iiiu lėktuvo orientavimas pa
sirodė įmanomas orientuojan
tis veikiančių radijo stočių sig 
nalais — specialus pasaulinis 
tokių valstybių radijo stočių 
tinklas atidarė aviacijai nau
jus galimumus. Antrasis pa
saulinis karas šį progresą 
tiek pagreitino, kad toks karo 
lėktuvas nevykdavo neaprūį- 
pintas elektroniniais instru
mentais. Šiandien, elektroni
jos dėka, skrendama kuone 
bet kokio oro sąlygomis, die
ną ir naktį; lėktuvai nusilei
džia nematydami aerodromo, 
automatinėmis direktyvomis, 
patrankos randa taikinį be la 
kūno pagelbos, raketos yra iš

50 METŲ.
šaunamos ir valdomos visai be 
lakūno; net lėktuvai pakyla, 
skrenda ir nusileidžia tik ra
dijo - elektroninių kontrolių 
valdomi iš jų kontrolės taško. 
Ir visa tai 'atliekama pasiti
kint tūkstančiais elektroninių 
lempučių, kurių kiekviena kai 
nuoja vos centus, sveria gra
mus, o valdo tūkstančių dole
rių vertės, dešimčių tonų pa
status.
TRANSATLANTINIS SUSI 

SIEKIMAS ORU
yra prasidėjęs prieš 14 metų 
(1939 m.). Šiuo metu yra 12 
bendrovių, aptarnaujančių šį 
ruožą. Apytikriais duome
nimis, tų bendrovių lėktuvai 
perskrenda Atlantą apie 200 
kartų per savaitę.

Paskutinių 7 metų laiko
tarpyje New-Yorkas — Lon
donas skridimo laikas buvo su 
mažintas 5 valandom 50 mi
nučių: 1946 metais buvo 
skrendama 17 vai. 35 min„ 
1952: 11 vai. 45 min. Nežiū
rint šio pagerinimo ir apy
tikrio kainų pakilimo JAV 36 
proc. šių 7 metų bėgyje, pir
mos klasės skridimo kaina 
esanti pakilusi tik 2 dol. (nuo 
547 dol. iki 549 dol.).

1952 metais lėktuvais tarp 
JAV ir kitų kraštų buvo per
vežta daugiau keleivių negu 
laivais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kun. Dr. Jonas Gutauskas. 

VAIKO DIEVAS IR RELI
GIJA. Religinis vaiko auklė
jimas ryšium su jo dvasine rai 
da. Dail. T. Valiaus viršelis. 
Išleido spaudos b-vė „Žibu
riai“ Toronte. Tiražas 2.000. 
Kaina nepažymėta. 328 pus
lapiai.

Šis veikalas, kaip įžangoje 
autorius pažymi, yra jo di
sertacija, už kurią jam suteik 
tas Quebeco universiteto dak
taro laipsnis. Knyga parašy
ta labai paprastai ir supranta
mai. Ji sudaro tartum religi
nio vaiko auklėjimo programą, 

Nukelta Į 5 pusi.

Arnhem’o išdavikas
(Pulkininko Oreste Pinto prisiminimai). 

V.
Augščiausias King Kongo prisipažinimo taškas, savaime 

suprantama, buvo Arnhem’o išdavimas. Kada jis buvo pri
skirtas prie I-mosios kanadiečių armijos ir gavo darbą už- 
alermuoti rezistencinio judėjimo pajėgas Eindhoven rajone, 
jis iš karto suprato, kad tai buvo auksinė proga dideliam išda
vimui. Jis užbaigė savo Eindhoveno misiją ne be sunkumų, 
nes vietos rezistencijos vadas ten nepasitikėjo juo ir jį arešta
vo. Jo areštas, didžiausiam nusistebimui ir. ironijai, baigėsi 
tuo, kad kanadiečiai pasiuntė pas King Kongą areštavusį 
Eindhoven'o rezistencinių pajėgų vadą vieną savo žvalgybos 
— slaptosios tarnybos karininką, kuriam davus garantiją už 
King Kongą, jis buvo paleistas ir išklausyti jo pasiūlymai. 
Tačiau netgi ir šis nemalonus įvykis nesulaikė King Kong 
nuo išdavimo. 1944 mt. rugsėjo mėn. 15 dieną, dviems die
noms anksčiau prieš parašiutininkų dalinių iškėlimą, jis nu
vyko į Driebergeną pas „Abwehro“ pulkininką Kiesevzetter, 
ir pasakė tam visus slaptus faktus, kurie jam buvo patikėti.

Pasižadėti, kad King Kong bus nuteistas buvo vienas 
dalykas, tačiau kitas, sunkesnis dalykas, buvo kaip tai įvyk
dyti. Plačiai žinomi ir augštose olandų rezistencinio judėji
mo vietose esą pareigūnai buvo priešingi tam, kad King 
Kong būtų viešai teisiamas. Kai kurie iš jų, matyti, nors ir 
nekaltai, rodydavo King Kongui savo palankumą ir buvo la
bai draugiškuose su juo santykiuose. Jie ir nenorėjo, kad jų 
patyrimo stoka ir kiti su šiuo reikalu susieti dalykai, būtų iš
kelti viešumon. Kiti augštesnieji rezistencinio judėjimo pa
reigūnai nuoširdžiai ir atvirai jautė, kad tai neišeitų į gerą 
olandų karo pastangoms, jei vyras, kuris buvo tokia popu
liari ir gerbtina figūra, būtų parodyta viešumoje ir teisiama 
kaip begėdiškas išdavikas. Tai buvo tikrai jautri ir sunkiai 
išrišama politinė ir diplomatinė situacija.

Tai taip viskas atrodė tuo laiku, kada aš buvau iškviestas 
Į SHAEF (vyriausiąją sąjungininkų ekspedicinių pajėgų būs
tinę) ir paties generolo Eisenhowerio pasveikintas už šio ne
paprastai didelio ir svarbaus išdaviko išaiškinimą, tačiau aš 
vis dar nemačiau King Kongo kaltinamojo suole.

Atėjo 1944 m. Kalėdos. Aš susirgau ir po ligos turėjau 
grįžti į Londoną trims mėnesiams sveikatai pataisyti atosto
gų. 1945 mt. birželio mėn., kada aš vėl galėjau sugrįžti ir 
imtis King Kongo bylos, pirmas dalykas, kurį aš padariau, 
buvo įsakymas perkelti jį iš Breda kalėjimo į kitą — Scheve
ningen kalėjimą. Čia King Kong buvo patalpintas į niūrų, 
stačiai žiauriai išrodantį bloką, pravardžiuojamą, „The Oran
ge Hotel“, Scheveningen kalėjimo dalį.

Vienatvė ir atėmimas jo, kaipo didvyrio garbinimo, kuo 
rėmėsi jo begalinė tuštybė, padarė didelės įtakos King Kong
ui. Jam visai prapuolė apetitas ir atrodė, kad tartum mėsos 
tirpsta nuo jo kaulų. Be jokio kūno mankštymo ir judėjimo, 
jo milžiniški raumenys mažėjo ir menkėjo. Jo milžiniškos 
figūros rėmai, savaime suprantama, niekuomet negalėjo pa
sikeisti, tačiau jis taip suliesėjo, kad drabužiai ištižusiai ka
banti ant jo kūno darė jį panašų į javuose paukščiams baidyti 
pastatytą baidyklę. Jo plaukai pražilo, o jo apsiblausę akys 
buvo giliai pasislėpę tamsiose akių duobėse. Visuomet, kuo
met aš jį lankydavau, jis turėdavo priepuoli ir yvIAdnyo pu

todamas per nosį ir burną, arba šliauždavo per savo celės 
grindis klykdamas — spiegdamas pasigailėjimo.

1945 mt. spalių mėn., po to kai aš pasidariau stačiai ne
pakenčiamas ir pakartotinai akiplėšiškas savo viršininkams, 
reikalaudamas įvykdyti King Kongo teismą, aš buvau stai
giai, visai netikėtai, atleistas iš savo tarnybos, paaugštintas 
ir perkeltas tolimesnei tarnybai į Vokietiją.

Nuo šios vietos, aš privalau nurodyti, kad mano gautos 
žinios apie trumpą tolimesnę King Kongo karjerą yra pa
grįstos tiktai kalbomis, nugirstomis iš kitų ir oficialia olandų 
versija apie jo likimą.

Kaip aš jau buvau ankščiau minėjęs, Scheveningen ka
lėjimas vokiečių buvo naudojamas laikymui politinių kalinių. 
Kada naciai iš tos vietos buvo išvyti ir kalėjimas buvo sąjun 
gininkų užimtas, buvo atrasta, kad dauguma išlikusių olandų 
politinių kalinių yra persilpni ir sergą, kad jie galėtų būti 
atleisti. Šių ligonių gydymui pagrindiniame pastate kalėjime 
buvo įsteigta speciali ligoninė, o vėliau palaipsniui kalėjimas 
vis labjau ir labjau virto ligonine. Galų gale tiktai vienas di
delis kalėjimo sparnas tebebuvo naudojamas savo tikriems 
tikslams. Čia buvo laikomi įtariami išdavikai, vokiečių kolo- 
borantai, šnipai ir karo meto plėšikai, o tarpe jų buvo ir Chris 
tian Lindemans — King Kong.

Ištisus mėnesius jis vis silpnėjo ir menkėjo. Jis buvo 
taip suliesėjęs, kad jo oda kabėjo susiraukšlėjusį ant milžiniš
ko skeleto. Be to, jis jau buvo dalinai paralyžuotas. Kalė
jimo gydytojai, žinodami, kad jis yra buvęs peršautas per 
plaučius, įtarė jį sergant tuberkuloze ir perkėlė iš šaltos ak
meninėmis sienomis celės į kalėjimo ligoninę, gydyti.

Moterys slaugės ir gailestingosioss seserys nebuvo pa
prastai naudojamos ir randamos olandų kalėjimų ligoninėse, 
tačiau Scheveningen'e, kuris dabar buvo daugiau ligoninė, 
nekaip kalėjimas, buvo nuo šių taisyklių atsisakyta. Nors 
King Kong jau nebebuvo puikiais raumenimis atletas, į kurį 
merginos atkreiptų dėmesį, tačiau jis matyti dar tebeturėjo 
galingas vyriškumo kibirkštis, kad viena iš šių darbščių ir 
patyrusių gailestingų seserų jį įsimylėjo. Gali būti, kad jie 
vienas kitą jau anksčiau pažinojo tose praeities aistrų ir gaš
lumo dienose. Gali būti, kad ši mergina buvo paveikta bu
vusios didelės King Kongo reputacijos ir negalėjo patikėti, 
kad jis gali būti kaltas. Kaip ten bebūtų, ji nusprendė padėti 
King Kongui pabėgti iš kalėjimo.

King Kong kalėjimo ligoninėje buvo laikomas vienas 
atskirame kambaryje. Šio kambario durys buvo iš lauko už
rakinamos ir vienintelis kambaryje esąs mažas langas buvo 
apkaustytas geležinėmis grotomis. Kambarys buvo trečiame 
pastato augšte ir už lango buvo vien tik grynas status dau
gelio pėdų augščio kritimas ligi žemės. Tai buvo nedaug 
vilties duodanti padėtis ir aplinkybės pabėgti, ypatingai vy
rui, kuris buvo dalinai paralyžuotas. Tačiau drąsus pabėgimo 
planas kuone pavyko. Gailestingoji sesuo sugebėjo parūpin
ti savo mylimajam pielyčią. Su šiuo įrankiu jie abu turėjo 
tiek įpjauti storas lango grotas, kad jos atrodytų sveikos — 
tvarkoje ir kad pakaktų gero smūgio šias grotas pašalinti.

Antroji pabėgimo plano dalis buvo dar sunkesnė. Turė
dami paruošę lango grotas taip, kad jie jas galėjo pašalinti, 
sąmokslininkai turėjo dar sugalvoti, kaip King Kong pasieks 
žemę po to, kai išlips pro lengą. Sienoje po langu nebuvo jo
kių patogių vietų, kur galima būtų atremti kojas. Viskas ta
čiau buvo taip pta. Fad numPtytn nabėM-uU rr’’-P r"" 

dėlio lango, esančio greta King Kong kambario, bus paka
bintas guminis vamzdis. Pabėgančiam beliko tiktai atsitūpus 
ant savo kambario lango pasiekti šią guminę žarną ir nušliauž 
ti žemyn. King Kongui pavyko šis rizikingas bandymas. Jis 
sėkmingai pasiekė žemę. Nelaimei jis nusileidžiant padarė 
per daug triukšmo ir patruliuojantieji kalėjimo kieme sargy
biniai ji sučiupo.

Šitokiu atveju, kada svarbiam kaliniui, tik keletą dienų 
prieš jo teismą, vos nepavyksta pabėgti ir kada aiškiai ma
toma, kad tas pabėgimas nuėjo būti vykdomas su kieno nors 
pagalba pačioje kalėjimo ligoninėje,, tai paprastai vadovybė 
turėtų areštuoti pabėgimui padendančius. Tačiau dėl neiš
aiškintų priežasčių šioji gailestingoji sesuo nebuvo nei areš
tuota už jos dalyvavimą pabėgimo sąmoksle, netgi neatleista 
iš einamųjų pareigų.

King Kongo teismo diena artinosi. Greitai visas pasau
lis turėjo sužinoti apie jo nusikaitimus ir populiarus, netik
ras, falšyvas jo asmens garbinimas bus visam ,laikui sutrin
tas į dulkes. Tačiau likimas, o gali būti, žmoniškoji interven
cija, turėjo sužaisti čia dar vieną pokštą. Dviems dienoms 
prieš King Kongo teismą, bevykdant kasdieninį celių patik
rinimą, jis buvo rastas begulįs lovoje negyvas! Ant jo, jį ap
sikabinusi gulėjo gailestingoji sesuo, kuri buvo be sąmones. 
Atsigavusi ji prisipažino, kad ji įdavusi aštuonias aspirino 
tabletes King Kongui ir kad ji prarijusi tokį pat skaičių, jie 
buvo susitarę kartu nusižudyti.

Štai kaip išdavikas apgavo teisę. Jis dabar jau buvo įs
tatymams nepasiekiamas, tačiau kaip su asmeniu, kuris padė
jo jam išvengti teisės — su gailestingąja seserimi?

Ji tikrai buvo atsakinga už visa tai, kas įvyko, o ypatin
gai ne tik už pagalbą pabėgti, bet kad pati išlikusi gyva po' 
nepavykusio abiejų nusižudymo, ji galėjo būti kaltinama 
žmogžudyste. Tačiau ši, taip kvailai įsimylėjusi moteriškė, 
apie kurią kiekvienas galėtų pagalvoti, kad ji mažiausiai gau
sianti sunkią bausmę kalėjime, niekuomet viešai nebuvo tei
siama ir galų gale gavo atsakingas pareigas valdžios įstaigo
je, Olandijoje. Tai labai keistas dalykas, kurio aš visai ne
galiu suprasti.

O kaip su Corneliu Verloop, kuris pats prisipažino išda
viku, kurio parodymai patvirtino mano įtarimą dėl King 
Kong? Jis taipgi išvengė viešo teismo nemalonumų ir fakti- 
nai buvo pilnai išlaisvintas nuo betkokių jam galimų užmeti
mų, nes, kiek aš žinau, jis niekuomet nebuvo teisiamas. Pas
kutinis dalykas, ką aš girdėjau apie šį mažesnį išdaviką, Cor
nells Verloop, buvo tai, kad jis turėjo augštą Olandijos vy
riausybės postą okupuotoje Vokietijoje. Atrodo, kad tai yra 
keistas atlyginimas žmogui, kuris išdavė savo kraštą priešui.

Ypatingas tribunolas, kuris turėjo susirinkti spręsti King 
Kongo bylą, buvo atleistas dar prieš jam susirenkant. Apie 
garsiojo King Kongo mirtį buvo tiktai labai trumpi praneši
mai keliuose olandų laikraščiuose. Jo byla buvo oficialiai 
nutraukta.

Taip Christian Lindemans — King Kong, didžiausias 
Il-rojo pasaulinio karo išdavikas, gašlus, pilnas aistrų, tuš
čias, brutalus ir bailus niekšas, atrado savo galą per savo lai
mę su moteriškėmis, nors jos jį ir pražudė, privesdamos prie 
galutinio arešto. Jeigu King Kong išviso nebūtų įžengęs Ant 
verpeno saugumo stovyklon su tikslu pasiimti porą merginų, 
tai, gali būti, aš niekuomet nebūčiau jo sutikęs ir nepradėjęs 
įo it^rmėti iš pirmo pamatymo. L .1'-.
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& SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI 1

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE
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©Mann & Martel

REALTORS .

$1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne)Te’. OL.8481 8
8 Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo-
$ -pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei

daujamuose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
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PIRKDAMI AR PARDUO

DAMI PASITARKITE SU

MŪSŲ EKSPERTAIS. n

MES TURIME ŠIMTUS 
ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. 
TAIP PAT DUODAME 

PASKOLAS.
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8
8 $4.900 įmokėti, $17.000;
x Bloor-Runnymede; 9 k., 
© atsk., puikus mūras, stil., 

alyva šild., garažas, žaidi-
8 kimo ir kratuvių.
| $4.900 įmokėti, $' 19.500;
© High Park Sunnyside; 11 

k., dupleksas, mūras, ga-
8 ražas, vandeniu šildomas. 
$ $3.960 įmokėti, $ 19.500;

Centriniame raj., 13 k., 
© atskiras, mūrinis, 7 gara- 
8 mų k. rūsy, 2 mod. virtu- 
x vės, arti prie gero susisie- 
© žai, 4 virt., 3 vonios.
8 $2.500 įmokėti, $ 11.000.
8 Eglintono ar Vakarų r., 6 
x arba 5 k., mod. bungalow. 
© $10.000 pilna kaina, Dover 
© court-Bloor, 7 k., atsk. 
8 mūro n., gar., nėra skolų. 
$$3.500 įmokėti, $ 11.000; 
$ Delaware-Bloor; 6 k., mū 
© rinis, garaž., alyvos šild.

©

$4.900 įmokėti, $ 17.900; 
High Park-Humborside;
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, 3 virtuvės, vand. 
ir alyvos šild., žaidimų k. 
rūsy, gar., priv. įvažiavi
mas, didelės vertės paja
mų narnas.

$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.
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PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO -

A. K1RSON1S V. MORRIS
Telef.: O L 7511 Telef.: OL 7511

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)

J. VALEVlCibS

PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

B. SER G A UTIS
Telef.: OL 7511

TORONTO.

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

ERNEST RID O U T
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

CENTRINĖ ĮSTAIGA 1172 BAY St., TORONTO, Ont.

j J. E L L i S, Realtor
383 RONCESVELLES AVĖ., TORONTO, ONT.
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Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, farmų, gazolino sto 
čių, žemės sklypų ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius.

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

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

©

©©
©

JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, FARMAS, GAZOLINO 

STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

h
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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.

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

Tel. LL 9626.

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKĄ
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDEL. 3 PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBE
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

Atkelta iš 4 pusi, 
gaires ir schema.

Pirmoji LIETUSIŲ DIE
NA KANADOJE. Hamilton, 
Ontario, 1953 m. rugsėjo mė 
nėšio 5—6 d. 3. Tai yra 44 
puslapių leidinėlis, skirtas pir 
mąjai Lietuvių Dienai Kana
doje. Leidinyje yra aprašy
tas visas Hamiltono Lietuviu 
gyvenimas, tautinis jo lietu-

vių susiorganizavimas, sumi
nėtos visos organizacijos, lie
tuvių turimieji verslai bei 
verslamonės, kultūrinės orga
nizacijos ir tt. Leidinio tira
žas 2.000 egzempliorių. Lei
dinyje įdėta visa Pirmosios 
Lietuvių Dienos Kanadoje 
programa ir suminėti visi jos 
organai.

TĖVIŠKĖLĖ rugpjūčio mė

s:::::::::::::;:;:;::;.;
nėšio. Gražiai išleista, gau
siai iliustruota.

MŪSŲ VYTIS Nr. 5 —rug 
sėjo ir spalio mėnesiu drauge. 
Gražiai išleista ir iliustruota.

KARYS Nr. 7—8 liepos ir 
rugpjūčio mėnesių.
UŽ Iš Belgijos kun. Juozas Lu 
kašiūnas išvyksta Vokietijon, 
o pranciškonas tėvas Paulius 
— Kanadon į Torontą.
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PERKANT — PARDUODANT 

NAMĄ AR BIZNĮ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

Dr. N. Novo? irkis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)

345 BLOOR St. West
(kampas Bloor - Huron) 

...........TORONTO ... .
Telefonas MI 2003

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

W. A. L E N C K I, 

B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras
100 Adelaide St. W.

Room 107
Inefonas EM. 6-4182

Toronto

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

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

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

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

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.A. MINIOTA
REAL - ESTATE 

& BUSINESS BROKER
1333A DUNDAS St W., TODONTO

Tel. OL. 8443

Visais namų pirkimo - pardavimo reiaklais suteiks Jums 
informacijų ir mielai patarnaus mūsų agentas
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HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMU1 DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

H
H HREAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tornoto. 
pasitarkit 

mielai Jums patarnausimi
Pirkdami ar parduodami namus 

mumis
su

tt DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri

ll jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros- 
:t neles ir atlieku kitokius panašius darbus.
n Pranešu klientams savo naują adresą:

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

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

dokumentų sudaryme bei morgičių ir paskolų reikalais
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DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

>2 Atlieka visų mašinų visokį remontą:
(sparam, durys, priekis, rėmai).

;< Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.
>z Darbas garantuotas.

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

LO 2710
MICHAEL KOPRIVICA

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

© pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, © 
8 mielai jums patarnausimi 8

©
©

DR. K. /') MANI IEJS/E
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

© g

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

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS..

383 RONCESVALLES — TEL. LA 8000

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

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
383 Roncesvalles. - Telef. OL. 6321 - Buto tel. EM. 3-6711

:: * I
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Dr. A.Pacevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
> Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
x Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. 
x Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. 
e ?r 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

A
©

$

g:: U

John J.ELL1S,
| REAL ESTATE |

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont. |
| MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 8 
i FIRMA ĮSIGIJO GERA VARDA TORONTO VISUO- | 

MENĖJE. PAS MUS DIRBA VIRŠ 80 ĮVAIRIŲ i 
TAUTŲ AGENTŲ. KASDIEN GAUNAME APIE 60 8 
NAMŲ PARDAVIMUI. TODĖL, JEIGU TAMSTA | 
J1EŠKOSI NAMO, BIZNIO, SKLYPO ir t. t., ATSI- 8 
MINK IR SAVO PRIETELIUI PATARK, KAD. VI
SUOSE PIRKIMO - PARDAVIMO — PASKOLŲ 8 
GAVIMO REIKALUOSE TAMSTOMS MIELAI PA

TARS IR PATARNAUS g

P. LEONASTEL. ME 2471 BUTO KE 7425 ki 1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont. 8

DANUTĖ STRAZDATfĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukoorOnas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madiPTiiusl galima susisiekti telefonu: OR 8081.
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Sault Ste Marie, Ont WINNIPEG
STATYBININKŲ IR KITOKIŲ SPECIALISTŲ 

KOLONIJA.
kontraktorių ir namų statymo 
pardavimui biznius.

Nemalonūs reiškiniai.
Atsiranda ir 

„specialistų“, 
kai“, „laiškų 
„mokytojai“.

Taigi, tarpe 
čių mūsų kolonijos tautiečių, 
visdėlto, atsiranda ir nemalo
nių išimčių. Kritikuoti, žino
ma, daug lengviau, negu ką 
nors veikti! Kai kas iš to
kių tuščią laiką įvairina laiškų 
rašymu.

Šis „laiškų rašymo sportas” 
prieina net prie tokių dalykų, 
kad nepatogu ir rašyti. Pri
einama ligi grasinančių laiškų, 
kad už sulietuvinimus būsią 
skundų. . . To dar betrūko, 
kad iš laiškų rašymo sporto jie 
gali persimesti į skudikus?! 
Tai jau būtų nedorį, kraštuti
numai..

Kitos naujienos.
— Spaudos 

to vedėjo A. 
moję didelis 
gimė pirmoji

Praėjusios žiemos metu vie 
tinių kanadiečių tarpe tekda
vo nugirsti, žinoma juokais, 
mūsų miestą vadinant „hoc
key crazy city“ (atseit ledo 
rutulio sportui pakvaišęs mies 
tas“), tačiau tas pavadinimas 
mūsų lietuvių kolonijai netin
ka, nes beveik niekas iš tau
tiečių šia sporto rūšimi neuž
siima.

Jei prieš keletą metų mūsų 
kolonijai tiko ir galima buvo 
prilipdyti neveiklios ar net 
„nagų“ kolonijos vardas, tai 
šiuo metu tas vardas irgi tik- 
lai nebetinka.

Visai neseniai vienas tau
tietis, juokaudamas, mūsų ko
loniją pavadino „meiliška“, ta 
čiaų ir šį pavadinimą atmesi
me, nes daugumai tautiečių to 
pritaikyti negalima, nes esa
me augštos moralės žmonės, o 
kas jau įvyko, tai buvo tik 
išimtini atsitikimai.

Pats tinkamiausias mūsų ko 
lonijai vardas, tai, turbūt, bus 
statybininkų — namų statyto 
jų kolonija. Jei didesniuose 
miestuose mūsų tautiečiai dau 
gumoje namus perkasi, tai mū 
siškiai daugiausiai statosi pa
tys. Tik per paskutinius kelis 
metus mūsų tautiečiai pasista 
tė daugiau kaip porą dešimčių 
namų, įvykdydami statybos 
darbus patys ir kitų tautiečių 
patalkinami. Kai kas iš mūsų 
atvykęs Kanadon ir pamatęs 
čionykščią namų statybą, pa
juokaudavo, kad tai yra „po
pieriniai nameliai“, tačiau pa 
sirodė, kad tie nameliai yra ne 
tik žiemą šilti, bet dar gali ir 
savo statytoją pergyventi.

Kai kurie iš mūsų tautiečių 
šį statybininkų amatą taip pa 
mėgo ir taip įgudo, kad jau 
ne tik sau namus statosi, bet 
stato ir pardavimui. Meta 
žmonės net darbus plieno fab 
rike ir pradeda savarankiškus

kitokios rūšies 
Tai yra „kriti 
rašytojai“ ir

gerų ir darbš-

platinimo punk 
Motiejūno šei- 
džiaugsmas ’— 

o „ dukrelė, kuri
gražiai auga ir jau pakrikšty
ta.

— Besibaigianti mieloji va
sarėlė atsisveikinimui dar pa
rodė ką ji gali. Karščio ban
ga nusiautus! didelę Kanados 
ir USA dalį, rugpjūčio pabai
goje ir rugsėjo pradžioje pa
lietė ir mūsų miestą. Rūgšč
io 1 d. temperatūra buvo plius 
93 laipsniai F., kas mūsų mies 
te yra buvę tik prieš 55 me
tus.

— Dėl atsišaukimo buvu
sio „Nepr. Liet.“ š. m. rug
pjūčio m. 26 d. miškų darbų 
reikalu — buvo pasiteirauta 
mūsų miesto „Ąbitibi Power 
& Paper Company Ltd.“. Gau 
tas atsakymas, kad darbui miš

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

5> Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. $>
g Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. g

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

$ 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

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

MONTREAL

TAUTOS ŠVENTĖS 
winnipegieciai atšventė rug
sėjo 6 d. Lietuvių klubo sa
lėje. Po pamaldų 3 vai. į klu
bą susirinko lietuviai prisimin 
ti tą brangią Lietuvai dieną.

Susirinko tie, kurių širdyse 
dar dega lietuviška meilė ir 
kurie dar nesuskubo .paskęsti 
savo kasdieniniuose gyvenimo 
rūpesčiuose.

Minėjimą atidarė KLB Win 
nipego apyl. v-bos pirm. agr. 
Malinauskas. Tai dienai pri
taikintą žodį paskaitė dr. Ku- 
rauskas.

Po to parapijos kleb. kun. 
Bertašius savo kalboje pami
nėjo ark. J. Skvirecko 80-ties 
metų sukaktį (kaip žinoma, 
jis gimė 1875. IX. 18 d. Rin 
kūnuose) ir jo atsiradimą 

ke gauti galimumai šiuo metu 
maži — reikalingas tik nedi
delis popiermalkių 
skaičius, akordinis
(„picework“) ir darbo vieta 
apie 200—300 mylių nuo mū
sų miesto. Darbo pageidau
jantiems rašyti:

„Abitibi Power & Paper 
Company Ltd. Employment 
Office S. S. Marie, Ont. Rei
kia rašant nurodyti, kiek lai
ko, kur ir kokį darbą miške 
anksčiau dirbę ir tt.

— 74 mylios nuo mūsų 
miesto veikia lietuviška miš
kų eksplotavimo kompanija 
ir lentpjūvė, kuri, reikėtų ti
kėtis, prasidėjus sezonui, pa
didins savo darbininkų skai
čių. Šios darbovietės adresas 
yra: Bielskis Logging Com
pany, 74 Mile A. C. R. via S. 
S. Marie, Ont.

— P. V. Staniai su sūneliu 
iš Čikagos (Zion) svečiavosi 
pas savo gimines mūsų mieste 
ir kolonijoje. J. Sk.

kirtėjų 
darbas

MINĖJIMĄ.
tremtyje.

Sekė meninė dalis. Progra
mą pranešinėjo p-lė Dargužai 
tė. Eilėraščius deklamavo: 
Jonuškaitė, Čingaitė, Jan- 
čiukaitė ir Matulionytė. P. 
Malinauskas pagrojo akorde
onu, o Jonuškaitė paskambino 
pianu.

Pabaigai Pr. Šopaga pianu 
paskambino savo kūrinį, o K. 
Strikaitis solo padainavo tris 
daineles: „Troškimai“ — Mai 
ronis, muz. Pr. Šopagos, 
„Grįsk į Sorento“ ir „Paklau 
syk, antele“. Indra.
v— ■ ----«« ‘ x

STJEPAN RADIČ
Žaliojo Internacionalo pre

zidentas Mykolaiszyk ir Kro
atų ūkininkų partijos prezi
dentas dr. Vladko Maček, su 
ruošė Washingtone minėjimą 
mirties sukaktuvių žymaus dc 
mokrato, didelio valstiečių rei 
kalų gynėjo ir steigėjo kroatų 
ūkininkų partijos Stjepen Ra- 
dič’o. Paminėjimas prasidėjo 
iškilmingomis pamaldomis. 19 
vai. Pierce Hall salėje buvo 
specialus posėdis. Kalbėtojai 
— Mykolaiczyk, dr. Maček 
davė išsamią istoriją Kroatų 
valstiečių partijos. Labai įdo 
mių minčių patiekė Maynard 
Barnes Amerikos diplomatas 
(buvęs Ambasadorius Bulga 
rijoj) iš savo 35 metų diploma 
tinio stažo. Iš lietuvių minė
jime dalyvavo Balys Params- 
kas, nes Alena V. Devenienė 
tame minėjime būti negalėjo.

Orange deimantų kasyklo
se, Pietinėje Afrikoje, suras
tas deimantas 200 karatų dy
džio. Jo vertė siekia 168.000 
dol. 1893 metais toje pat ka 
sykloje užtiktas 
deimantas, 1895 
634 karatų.

971 karato 
metais —

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

tt
7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX’LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis. 

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

BELLAZZI" lass y, INC
7679 George St.,TR 5151 ’ Ville Lasalle.

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

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

š

H 
H

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

MAMERTAS MACIUKAS

NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.
T

t

5

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKU IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKU DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

Ši

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

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

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

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ1'

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

\ ---- jį;

| J Jono LADYGOS
| Į baldu studijoje

*

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

kainomis.
Av. Verdun-Regina kampas 

TR. 0952

M'JSU ORTĄ S
LIETUVIAI ŠACHMATŲ FESTIVALYJE.

vien tik vietinio pobūdžio tur 
nyrais, bet išeina ir į plates
nį šachmatininkų pasaulį. Da 
lyvaudami šiame tarptautinio 
pobūdžio turnyre, neabejoti
na, kad turėjo daug naudos 
įsigydami daugiau žinių, pa
tyrimo. Tuo pačiu tik jų dė
ka ir mūsų trispalvė dvi sa
vaites plevėsavo Cheltenham© 
miesto salėje. J. B.

PIRMOSIOS LIETUVIŲ 
DIENOS

sporto žaidynių Hamiltone pa 
sėkmės:

Šachmatai: Torontas — Ha 
miltonas 5 :6.

Stalo tenisas: Hamiltonas 
—Montrealis 5 :0.

Krepšinis: Toronto — Mont 
real 26:25; Toronto — Hamil 
ton 26:25.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

SPORTAS.
Krepšinis. Rugp. 18 d. Vy

tis — Norwood 36:28. Rugp. 
20 d. Vytis — A. L. S. 48: 
59. Rugp. 27 d. Tauras pra
laimėjo estams. Rugp. 31 d. 
Vytis — Norwood 38:39.

Futbolas. Rugp. 22 d. Vy
tis — So Adelaide 5 :3. Rugp. 
22 d. Vytis — So Adelaide 
10:5. Rugp. 29 d. Vytis — Slo 
vakia 3:4. Edas.

Kiniečių futbolo ringtinė, 
jau antrą kartą nugali austra 
lų rinktinę. Paskutinėse ofi
cialiose rungtynėse Brisbane- 
je 8. 8. 53. laimėjo 7—1.

Rugsėjo 7 d. vakare Nor
wood stadijone, Adelaidėje, 
kiniečių rinktinė lošė su Pie
tų Australijos rinktine. Kaip 
dabar numatyta rinktinė, už 
kurią turėtų lošti, A. Kitas, 
vienintelis lietuvis, kuris jau. 
atstovavo Pietų Australiją, 
prieš Victorią. Nors Victoria 
buvo meisteris, bet pralaimėjo 
2—0. Antras rungtynes loš 
Prospect stadione.

Liepos 25 — rugpjūčio 8 d. 
Cheltenhame įvyko didžiulis 
šachmatų Festivalis. Tai pir 
mas toks skaitlingas šachma
tininkų sąskrydis Anglijoje, 
sutraukęs 15-kos tautybių 
204 šachmatininkus. Iš šach
matų garsenybių primintini 
dalyvavę meisteriai: J. H. 
Donner (Olandija), C. Kot- 
nauer (Čekoslovakija), D. 
Andric (Jugoslavija), W. Hei 
denfeld (P. Afrika), R. Per- 
sitz (Izraelis), L. W. Barden 
(Anglija) ir kit. Lietuvius čia 
atstovavo P. Mončiūnas 
(Bradford) ir Stp. Ramanaus 
kast(Halifax).

Festivalyje be pagrindinio 
„Open” turnyro, kuriame žai 
dė minėti meisteriai, P. Mon 
čiunskas ir kiti pajėgiausi 
Šachmatininkai, dar buvo eilė 
turnyrų, skirtų atskiroms 
šachmatininkų klasėms, tai: 
„prefnier“, „major“, pirmajai 
ir jauniams.

Turnyrai buvo opravedami
Turnyrai buvo pravedami 

šveicarų sistema arba žai- 
nu. „Open“ turnyre pirmąją 
vietą ir didžiausią dovaną 
(100) savrų laimėjo J. H. Don 
nėr, antrą — C. Kottnauer ir 
trečią — D. Andriac.

Šiame turnyre P. Mončins- 
kas iš galimų 12 taškų surin
ko 6 ir su kitais 8 žaidėjais 
pasidalino 15—22 vietas. P. 
Mončinskas būdamas lietuvių 
„A“ klasės žaidėjas turnyre 
pasirodė gana gražiai, 
paminėtinas 
masis prieš 
W. Barden, 
bai reikėjo 
laimėjus.

Antrasis
Stp. Ramanauskas žaidė pir
moje klasėje ir iš galimų 9 
taškų surinko 5 pasidalinda
mas šios klasės 3—6 vietas.

Džiugu, kad mūsų šachma
tininkai jau nepasitenkina

SAMUEL'S 
I CAR MARKET INC.
| MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO- 
| MOBILI ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- 
| ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
| MIESTE.
» * *
| PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS 
| GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET

KUR KITUR MIESTE.
% * *
| TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
| VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

Ypač 
jo stiprus laiky- 

anglų meisterį L. 
kur pastarąjam la 
pasispausti, kad

musų žaidėja:

į

<4

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.
Telefonai: DU — 3289; DU

M o n t re a 1.
7995; VE 6681.

&

| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- |
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |

| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). i
| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. |

I A. J. Norkeliūnas
PER SAVO AGENTŪRĄ

t MONTREAL ENTERPRISES Re<Al
■T$

g

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

5637 JEANNE AVĖ., 35
Tel. C L 23 6 g
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| MYERS COAL Co Lid. Hamilton I 
I VISU RŪŠIŲ KURAS IR ĮVAIRŪS APŠILDYMO | 
| ‘ ĮRENGIMAI BEI PATAISYMAI. |
» Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, >z
« garantuota prekių kokybė. «
« Kreiptis pas lietuvi atstovą. s>
ft JUOZASKARUŽAS
$ 147 Grant Ave. Telef. 7-477-8. $

HAMILTON 
TRETYSIS METINIS AUKŲ VAJUS TAUTOS FON 

DUI HAMILTONE.

su prašymo ir mūsų vargo, o 
atėjusį aukų rinkėją išleiski- 
te padrąsintą, įvertinę jo sun 
kų prašymo darbą Jūsų rimta 
auka Tautos Fondui.

Pasitikėdami Tamstų, Mie
lieji Hamiltono lietuviai, pa
rodytu iki šiol Tautos Fondui 
dideliu palankumu ir prašyda
mi Augščiausiojo, kąd šis mū 
su visli darbas būtų vainikuo
tas Tėvynės išlaisvinimu, mes 
ir pradedame šią metinę rink
liavą Tautos Fondui. Už 
lamstų šiam tikslui aukas iš 
anksto tariame didelį ačiū.

TFA Kanadoje Hamiltono 
Skyriaus Valdyba.

Kaip pastebėjo

SOTUS ALKAMAM 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 N r. 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
1 sv. kavos

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

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

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

tą matęs taip gražų naujųjų 
ateivių pasirodymą ir iš viso

Hamiltono lietuviai biznieriai 
(ypač valgyklų savininkai)

Connaught Hotel Crystal sa
lėje spalio 17 d.

Vėl artėja spalių mėnuo — 
laikas, kada mes beldžiamės į 
tautiečių gerąsias širdis, pra
šydami savo auka paremti Tė 
vynės laisvinimo darbą.

Ruošdamiesi šiai visuotinei 
hamiltoniečių tarpe rinklia
vai, mes tikime, kad kartu su 
kylančiu mūsų materialiniu 
gerbūviu Tamstų auka bus 
duosnesnė ir mūsų lietuviš
kiems reikalams.

Šiemet aukų vajų .pradėsi
me spalių 1 d. stengdamiesi 
iki lapkričio 1 d. aplankyti vi 
sus lietuvius. Iš kiekvieno dir 
banČio lietuvio-vės norėtu
mėm gauti 2,40 dol. Ši suma 
yra nustatyta Krašto Tary
bos. Iš savo pusės mes prašo 
me visus tautiečiuus aukoti 
tiek, kiek kas gali. Labai no
rėtume matyti hamiltoniečių 
tarpe didesnį skaičių stambes 
nių aukotojų.

1951 m. šiam tikslui vykdy
toj rinkliavoj gauta 630,50 do 
leriu, o 1952 m. 799,50 dol. 
Padidėjus mūsų kolonijai, 
mes tikimės, kad šiemet bend- 
la suma bus didžiausia. Ha-

miltoniečiams lietuviams, at
rodo, neturėtų tikti posakis: 
„Žmogus turtėja — širdis kie 
tėja“.

Rinkdami aukas pravesime 
ir lietuvių surašymą. Mums 
visiems įdomu, o ypač svarbu 
ateičiai, kad būtų užregis
truotas mūsų kolonijos natū
ralus judėjimas ir kiti lietuvių 
pasikeitimai, ką jau mes vyk
dėme ir praėjusiais metais.

Renkant aukas pasitaiko 
kai kurių užmetimų VLIKui, 
betgi panagrinėję juos objek
tyviu protu ir pozityvia šir
dimi, mes įsitikinsime, kad 
VLIKas pilnai pateisina sa
vo egzistavimą ir yra didelis 
veiksnys mūsų laisvės kovoje. 
Be to, nemažas sumas iš Tau 
tos Fondo VLIKas skiria Va
sario 16 d. gimnazijai, lietu
viškai spaudai, vargo mokyk
loms, Bibliografijos Institu
tui Amerikoj išlaikyti ir ki
tiems lietuviškiems reikalams.

Baigdami šį kreipimąsį i ha 
miltoniečius, mes prašome 
Tamstas iš visos mūsų lietu
viškos širdies, neatmeskite mū

NL skaitytojai, žinių tiekimas 
is Hamiltono, šiam laikraščiui 
buvo dvi savaites nutrukęs, 
'lai įvyko ryšium su Jūsų ko
respondento atostogomis ir 
Lietuvių Dienos rengimu.

Lietuvių Diena Hamiltone 
platų atgarsį rado vietos spau 
Goję ir radiofone.

Būdingas yra Hamiltono 
m. burmistro L. Jackson pa
reiškimas „The Hamilton 
Spectator“ puslapiuose: mies 
io galva pareiškė — pirmą kar

— pirmą kartą girdėjęs taip 
puikiai giedant „God save the 
Queen“. Burmistras 
lietuviai bus labai 
krašto piliečiai.

Be eilės aprašymų 
milton Spectator“ š 
sėjo mėn. 11 d. patalpino ir 
dvi nuotraukas iš Lietuvių 
Dienos.

LD organizatoriai 
apskaičiuoja.

kad per abi dienas programą 
stebėjo apie 3.000 svečių, o

tiki, kad
geri šio

,The Ha 
m. rug-

19 
tai

Kaip ir pernai,
taip ir šiemet, Hamiltono Edu 
cation Board, rengia įvairių 
specialybių ir anglų kalbos va 
karinius kursus. Mokslas pra 
sideda rugsėjo 28 d., o regis
tracija vykdoma nuo rugsėjo 
21 iki 24 d. Informacija tei
kiama Central Secondary 
School (Wentworth N. ir Bar 
ton g-vių kampas), telef. 2- 
4639.

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI

BIZNĮ, KREIPKIS Į

J. KARPIS

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

LR. RIENDEAU !
g KONTRAKTORIUS Į
H VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI j
H Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

Kalba lietuviškai
f el.: WAinut 9773 4914 Dec airi e Blvd., Montrel.

S

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

J. KARPIS REAL ESTATE

1609 DUNDAS ST. W. OL 7996-7.

turėjo tomis dienomis dvigu
bai didesnę apyvartą.

Ir vėl Hamiltonas
ši šeštadienį, rugsėjo mėn. 
d. su nauju sumanymu:
gegužinė. . . ant ežero bangų! 
Ii įvyks didžiausiame Hamil
tono laive „S. S. Lady Hamil 
ton“, kuris išplauks iš priep
laukos James ir Burlington g- 
vių lygiai 8 vai. vakaro.

Blogas oras gegužinės ne
sutrukdys. Tad šį šeštadienį 
7 vai. vi:-,i pirkime bilietus Ja
mes St. N. g-vės prieplaukoje 
ir dalyvaukime šioje pirmoje,

$ romantiškoje gegužinėje.
x Laive bus gaunami stiprūs 
$ ii kitoki gėrimai, o šokiams, 
« kurie tesis iki 11 vai. 30 min., 
» grieš Benni Ferri orkestras. 
« Tad, brangūs tautiečiai, sa- 

vo gausiu dalyvavimu, užda- 
rykime įspūdingai šių metų 

» gegužinių sezoną, atsiminda- 
» mi taip pat, kad visas pelnas 
« yra skiriamas vieninteliai lie- 
X tuviškai — Vasario 16 girnna 
» zijai.
» I Lietuvos kariuomenes
« šventės
« minėjimą, kurį rengia KLB 
Ii Hamiltono Valdyba, iš Čika-

> gos atvyksta gen. Plechavi- 
< čius. Minėjimas įvyks lapkri 
i čio mėn. 22 d.
> Artimiausias reprezentacinis
< pobūvis Hamiltone yra ren- 
> giamas B-nės valdybos di- 
t džiaugiame viešbutyje Royal

Auto katastrofoje
Kitchner, rugsėjo 7 d. 
sužeistas ir trečiadienį 

mirė hamiltonietis 
gyvenęs

netoli 
buvo 
ligoninėje 
Juozas Rutkauskas, 
84 Burlington W.

Velionis paliko žmoną, vai
ką, motiną ir brolį. Dirbo Ha 
miltono Steel Co. fabrike.

Kbr.
Nubaudė.

Hamiltono Magistrato teis 
me Jonas Šernas buvo nu
baustas dešimt dolerių pinigi
ne bauda. Teismo salėje po
licininkas liudijo, kad jis ra
dęs Joną Šerną, 40 metų am
žiaus, besikaitinantį saulėje, 
išsitiesusį viešame miesto par 
ke tik su trumpomis apatinė
mis kelnėmis. Taikos teisėjas 
liarry Burville, nubausdamas 
šerną, pasakė trumpą pamo
kymą. Gulėjimas saulėje apa 
tūliuose rūbuose esą sveika 
kūnui, bet viešose vielose ken 
kia žmonių moralei.

Jonas J. Juškaitis.

g Moterų Rubu Siuvėja
g siuvu paltus, kostiumus ir sukneles. Darbas augštos ko- 
g kybės, kainos prieinamos.
H STASĖ VENCKIENĖ
H 6702 Des Erables, Montreal (kampas St. Zotique).

| BRONIUS AMBAKAS
| SPECIALISTAS IŠ EUROPOS

g BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ
n dėjime

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

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA
CLEANERS 
OYERSC0.

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

J. GRAŽYS
ŽUKAS ANTANAS | | SIUVU NAUJUS IR 

4321 z? TAISAU SE^US 
f | KAILINIUS PALTUS.

i DUODU GERĄ KAILIŲ 
...........| PASIRINKIMĄ.

8 LIETUVIS LAIKRODININKAS f

5 408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

8 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
x rnai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 

teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

I Jonas Zmuidzinas
0 Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

Duodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERS
363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių
Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA ■LONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA 
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

A

£

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGĄ!
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

t VICTOR HARDWARE I 
f 5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 | 
i SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI |

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

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

IS

Ruta >5

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

f
&

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

♦
*

*

CROS LEY
RADIO ir TELEVIZIJA

♦

RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

<wEXTERIOR USE1

♦

C. C. M. DVIRAČIAI
*
*

SEMI-GLOSS 
GLOSS 
FINISHES

PASINAUDOKITE J 
SPECIALIA VISŲ | 

PIRKINIŲ N UOLAI-g
DA, TAIKOMA | 
LIETUVIAMS! |
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PIRMĄ KARTĄ HAMILTONE! Š. M. RUGSĖJO M. 19 D., ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 1 6-tos GIMNAZIJAI, VOKIE

TIJOJE, REMTI KOMISIJA, RENGIA LINKSMĄ —ROMANTIŠKĄ 0 EG U Z|N Eę KURI ĮVYKS LAIVE „S S LADY HAMILTON1 ON1ARIO EŽERE.

SUSIRINKIMO PRADŽIA 7 VAL. VAK., JAMES ST. N. GALE, PRIE EŽERO. TEN PAT, IŠ KITUR ATVYKUSIEMS, IR MAŠINOMS BJS VIETA.
VEIKS ĮVAIRUS BUFETAS. ORAS — NESVįARBU. GROS LINKSMAS BENNY FERRI ORKESTRAS. PELNAS — MIETAI GIMNAZIJAI

KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS GAUSIAI ATSILALANKYTI IR PAREMTI. Komisija.

a\owt|real
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

to i < > \ r o
LIETUVIŲ NAMŲ SUKAKTIS

šiemet sutraukė pilną Me Gee 
salę tautiečių, sudėjusių Vasa 
no 16 gimnazijai apie 300 dol. 
biutto pajamų. Taip pat daug 
žmonių buvo susirinkę ir j A 
V bažnyčią, kurioje tai dienai 
buvo specialiai pritaikytos pa
maldos. Žodžiu, šiemet TS 
dalyvavo palyginti daug žmo
nių.

Iškilmes salėje pradėjo inž. 
L. Balsys, pakvietęs susirin
kusius susikaupimo minute 
pagerbti kritusius ir dabar 
mirštančius už laisvę ir Lie
tuvos nepriklausomybę. Gra
žią paskaitą skaitė St. Kęsgai
lą. Jos mintys įsidėmėtinos.

Meninėje daly gražiai sakė 
eilėraščius J. Akstinas ir K. 
Veselka. Tautinių šokių gru 
pė, vedama J. KibirkšČio ir 
lydima R. Lapino akordeono, 
pašoko Blezdingėlę, Kalvelį, 
Rugelius ir Malūną. Reikia pa 
girti visą šią grupę su vadovu 
pryšakyje, kad ji yra veikli ir 
gyva. Ją sudaro jau pats jau
numėlis, galima sakyti, čia pri 
brendęs. Gaila, jai nebuvo 
kaip mažoje scenoje išsitiesti, 
todėl ir parodyti viso savo me 
no nebuvo galima.

Op. sol. E. Kardelienė, pa
lydima K. Smilgevičiaus for
tepijono, padainavo J. Gaubo 
Žaliojoje girelėje, Šachnovs- 
kio Laikrodį, A. Kačanausko 
Patekėk aušrine ir biso J. Gruo 
džio Darbuokis, triūsk. Scena 
buvo papuošta K. Veselkos. 
Minėjimas praėjo gana gra
žiai.

LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS 

pradeda darbą 1953 m. rugsė 
jo mėn. 26 d. 10 vai. „Aušros 
Vartų“ parapijos skaitykloje. 
Jaunimas kviečiamas kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.
t, KAS PASKOLINO — 

TEGRĄŽINA.
Yra montrealiečių, kurie KL 

CT tautinius drabužius yra 
pasiskolinę iš p. Juškevičienės 
ir iš p. Ambrazo. Skolinusieji 
prašomi atsiliepti p. Juškevi
čienės telefonu TU 6068, ar
ba NL redakcijon tel.: HE 
7920, arba p. Pauliaus telefo
nu TU 7120. Prašoma tai pa 
daryti greičiau, kad neįvyktų 
kokiu nemalonumų.
NEPRALEISKIME GEROS 

PROGOS.
Montrealio univeristete 

(2900 Blvd. Mont Royal) šį 
rudenį bus skaitomas platus 
lituanistinių paskaitų kursas: 
kultūros istorijos, literatūros 
ii kalbotyros. Numatyta pa-

NAUJAM NAMUI 
reikalingi pirmi morgičiai (pa 

skola). Mokama 6 proc. 
Tel. TR 6586.

kviesti iš kitų vietų skaityti 
kursus mūsų žinomus profeso 
rius. Tačiau šis svarbus litu 
anistikos skyriaus praplėti
mas tėra įmanomas, jeigu at
siras pakankamas lietuvių stu 
dentų skaičius. Šiais metais 
Montrealio u-tas suteikia gali 
mybę šalia diplomų ir doktora 
tų įsigyti taip pat lietuvių kai 
ba ir atestatą (B. A.). Tokia 
galimybė yra kol kas yra vie
nintelė visame Amerikos kon
tinente.

Paskaitų laikas yra palan
kus kiekvienam dirbančiam 
(vakarais), be to šalia litua
nistinių dalykų galima prieina 
momis kalbomis (slavų institu 
te) išklausyti praktiškų istori
jos, geografijos, vertėjų kur
sų bei išmokti tinkamai pran
cūzų ir anglų kalbas.

Todėl prašome visus, besi
dominčius savo tautos istorija 
ii kultūra, įsirašyti lituanisti
kos skyriun tikraisiais studen
tais arba laisvais klausytojais.

Mokslas prasideda rugsėjo 
21 d. Užsiregistruoti galima 
ligi rugsėjo 19 d. Univrsite- 
te kiekvieną dieną (nuo 7 iki 
9 vai. vakaro) budi slavų ins
tituto raštinėje asmenys (taip 
pat ir lietuviai), kurie sutei
kia informacijų studijų reika
lu.

Be to visas reikalingas infor 
macijas suteikia kiekvienam 
Dr. H. Nagys (tel.. GR 7128) 
kasdien nuo pusės 7-tos va
karo.
Lituanistikos skyriaus vadovy 

bė Montrealio universitete.
SIŪLOMAS DARBAS

dviem moterim: virėjai ir na
mų valytojai. Geros darbo ir 
atlyginimo sąlygos.

Kreiptis: 7145 St._Urbain 
St. į Mr. Finegold 9—12 ir 1 
—6 vai. fabrike.
NAUJOJI SESELIŲ MOKYK 

LA MONTREALYJE
Šį mėnesį bus atidaroma 

nauja seselių mokykla Maison 
neuve Hospital’yje, Montrealy 
je. Ši mokykla suteiks pagrin 
dinį seselių išsilavinimą per 
dvejus metus ir ji bus remia
ma federalinės sveikatos pa
šalpos. Bus paruoštos augš- 
tos kvalifikacijos gailestingo
sios seserys.
BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS 
RITMINĖS MANKŠTOS IR 

MODERNAUS ŠOKIO 
STUDIJA

darbą pradeda šių m. rugsėjo 
mėn. 16 d., trečiadienį, YM 
CA salėje 5550 Park Ave. Pa 
mokos vaikams 5 vai. 30 min. 
Visoms kitoms 6 vai. 30 min. 
Prašoma punktualumo. Dėl 
informacijų skambinti GR 
7128.
METINIS SUSIRINKIMAS

TAURO” SPORTO KLUBO RUOŠIAMAS

šokių vakaras
įvyksta spalio 3 d. jaukioje „Dom Polski“ salėje, 
1862 Wellington Str. Bus gausi LOTERIJA, veiks 
BUFETAS. Šokiams groja „MELODIJOS” kapela, 

vedama p. Piešinos.
Visi kviečiami gausiai atsilankyti.

Sporto Klubas „Tauras“.

SUSIRŪPINIMAS BANKE
LIU IR VERSLU

Toronto pavyzdžiu, Mont- „Nepr. Lietuvoje Nr. 34, 
realio verslininkai susirūpinę rugsėjo mėn. 2 d. pasirodė Sk. 
Montrealy įsteigti Verslo or- St. straipsnelis, klausias, kur 
ganizaciją, o interesuoti finan dingo per Vasario mėn. 16 d. 
siniais reikalais — bankelį, minėjimą Toronte surinktos 
Jau organizuojasi inciatorių Tautos Fondui aukos. Ryšy 
grupės. Neilgai trukus numa su tuo visuomenės žiniai pra- 
toma susirinkimai. Tuo rei- nešame:

reip 1953 m. Vasario men. 16 
minėjimo proga surinkta 723, 
40 ir parduota lietuvio pasų 
ir ženklelių už 58,25 dol. Pa
dengus Vasario mėn. 16 d. 
minėjimo išlaidas 211,18 dol., 
pasiųsta Tautos Fondui per 
K. L. K. V-bą 300 dol. ir paš 
to perlaida 100 dol., likutis 
170,47 paliktas Tautos Fon
do Atstovybės skyreli pra
džios veiklai.
K. L. B. Toronto Apylinkės 

Valdyba.
POLYNA STOŠKUTĖ 

KONCERTAVO
Tūkstantinė muzikos mylė

tojų minia praėjusią savaitę 
turėjo progos pasiklausyti 
buv. New Yorko Metropoli
tan Operos solistės, Polynos 
Stoškutės pasigrožėtino daina 
vimo. P. Stoškutė išpildė dai
nas ir operų arijas savaitinia
me „promenados“ koncerte 
Universiteto stadione. J. J. J.

EVANGELIKŲ 
DĖMESIUI

Pranešame, kad Lietuvių 
Evangelikų Susivienijimo Pa 
rapijos pamaldos įvyks rug
sėjo mėnesio 20 dieną 1 vai. 
po pietų, United Church baž
nyčioje, Dundas ir Ossington 
gatvių kampas, (prieš Lietu
vių, namus). Pamaldas laikys 
kun. P. Dagys. Valdyba.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ

Toronto skyrius sudarytas 
rugsėjo 2d. Į jį įeina inž. I. 
Jasinevičius — pirmininkas, 
Mikalauskas — vicepirminin
kas, B. Tamulionis — sekre
torius ,inž. P. Lelis — kąsinin 
kas, Rušas ir St. Prakapas — 
parengimų reikalams.

K. L. B. Toronto 
Apylinkės Valdyba. 
KUN. J. KIDYKAS 

išvyko Čikagon AV bažnyčios 
statymo reikalais. Sugrįš spa 
lio mėnesį. AV bažnyčiai pra 
dėti statyti dar trūkstą 15. 
000 dol.
PROF. SIMAS SUŽIEDĖLIS 
Montrealy spalio 25 d. žada 
skaityti religinę paskaitą, šven 
čiant Kristaus karai, šventę.

kalu interesuotieji gali 
tis NL redakcijon.

SUSITUOKĖ
DR. J. MALIŠKA

Rugsėjo 5 d. AV bažnyčio 
je susituokė dr. J. Mališka su 
Danute Juodkojyte. Naujai 
porai linkime geros kloties, 
kuriant lietuvišką šeimą.

NUSIPIRKO FARMĄ
Montreafliečiai1 p. Gižaus- 

kas ir p. Ignatavičius Quebe- 
co pietuose nusipirko farmą.

SLA SUSIRINKIMAS
Mėnesinis Susivienijimo Lie 

tuvių Amerikoje 123 Montre 
alio kuopos narių visuotinis 
susirinkimas šaukiamas šį sek 
madienį, 377 Willibrord, tuo
jau po pamaldų. Nariai pra
šomi susimokėti nario mokes
čius, o norį naujai įstoti taip 
pat gali atsilankyti ir žinoti, 
kad dabar įstojimas dar turi 
lengvatų.

STAIGMENOS
Vilemardieičui Alfonsui 

Vaitiekūnui, kurio sutuoktu
vės su Salomėja Sadauskaite 
bus šį šeštadienį Šv. Kazimie 
ro bažnyčioje, draugai ir arti
mieji praėjusį šeštadienį su
ruošė „šauerį“. Dalyvavo daug 
bičiulių, p. Vaitiekūną apdova 
nojusių gražiomis dovanomis 
ir linkėjusių laimingai pradė
ti naują gyvenimą.

Vilasaliečių p. Palubinskie 
nėc ir p. Paunksnienės inicia
tyva pas pp. Ališauskus buvo 
suruoštas „baby šaueris“ D. 
Staškevičienei. Laukianti kū
dikio motina apdovanota rei
kalingais daiktais.

OPERA MONTREALIO 
TELEVIZIJOJE

Rugsėjo 20 dieną 9 vai. 30 
min. vakaro Montrealio tele
vizijos stotis pradės rodyti 
Gounod operą „Faustą“ ir tai 
tęsis ligi 11 vai. vakaro.

PAKORĖ GYDYTOJĄ
27 metų gydytojau R. Ge

nest pakartas Bordeaux kalė
jime už tai, kad užmušė savo 
meilužę, kuri, jo prikalbėta, 
nužudė jo žmoną.

DĖL TORONTIEČIŲ AU
KŲ TAUTOS FONDUI.

bėjo konsulas V. Gylys ir K. 
V. Pirm. J. Matulionis, o po 
jų sekė Dr. Šapokos paskaita, 
kurioje prelegentas peržvelgė 
lietuvių tautinės sąmonės bren 
dimą pradedant nuo Vytauto 
laikų. Išvadoj prelegentas sa 
ko, mūsų pesimizmas, yra per
dėtas. Nors dabar mūsų tau
ta yra žudoma, bet jos dva
sios negalima nužudyti.

Po paskaitos sekė meninė 
dalis, kurią išpildė sol. B. Ma
rijošius, A. Ščepavičienė, V. 
Verikaitis ir Liet, choras „Var 
pas“. Solistams akomponavo 
ir chorui dirigavo muz. Gaile- 
vičius. L.
TORONTO UNIVERSITE
TO LIETUVIŲ KLUBAS 

rugsėjo 25 d., penktadienį, 
7,30 vai. vak. ruošia lietuvių 
studentų susipažinimo vakarą. 
Jis įvyks Lietuvių Namų vir
šutinėje salėje (Dundas ir Os
sington kampas). Po valdybos 
rinkimų sekantiems metams ir 
diskusijų apie ateities veiklą,, 
seks bendra vakarienė su ki
tais paįvairinimais. Visi stu
dentai su svečiais, ypatingai 
šiemet studijas pradedantieji,, 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Toronto Univ. Liet. Klubas..
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Toronte, St. Andrew's 
Church, Carlton & Jarvis gat 
vių kampe, rugsėjo 20 d. 9 v. 
ryto. Dr. M. Kavolis.
DR. KAVOLIS PAŠAUKTAS 
Evangelikų Liuterionių Baž
nyčios Amerikiečių Misijų Tar 
nyba New Yorke rugsėjo 9 — 
10 d. posėdžio nutarimu Ot- 
tawoje (Kanadoje) Dr. Mar
tyną Kavolį pašaukė misijų 
tarnybai.

PRANEŠIMAS.
Pranešu, kad dėl remontuo 

jamos Šv. Jono Krikšt. baž
nyčios pamatų konstrukcijos 
pakeitimo mūsų nuomonės su 
tos statybos šeimininkų nesu
tiko ir todėl aš nuo, Parapijos 
Komiteto nutarimu, man pa
vestos technikinės priežiūros 
atsisakiau ir apie tai žodžiu 
pranešiau parapijos klebonui, 
kun. P. Ažubaliui š. m. rugsė
jo 1 d. Tain, kad dėl tos sta
tybos pasekmių aš. jokios at
sakomybės nenešu.

Inž. P. Lelis..

Dr.A. V ALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

tarimą tel. ME 2933

Jau metai praėjo kai Toron 
to lietuviai įsigijo namus. Sek 
madienį įvyko iškilmingas me
tinių paminėjimas, balius ir lo 
terija.

Pirm. J. Strazdas pranešė, 
kad namai per pirmuosius me
tus turėjo 11.097 dol. pajamų, 
kurios sudarė: išnuomavimas 
patalpų kitiems 6.769 dol. ir 
pačios namų administracijęs 
ruoštų pramogų 4.328 dol.

Per tą patį laiką išleista 
inventoriui įsigyti 2.358, sko
loms ir procentams mokėti 
3.617, remontui 1.259, mokes 
čiai 1003, atlyginimas 2.088, 
ūiko ir kitiems reikalams — 
772 dol.

Liet, namuose telpa beveik 
visos liet, kultūrinės organi
zacijos ir jie tiek pasitarnavo 
liet, visuomenei, kad dabar 
sunku įsivaizduoti, kaip gali
ma būtų be savo namu apsiei 
ti.. Pažymėtina, kad L. N. įsi 
kūrė ir kredito kooperat. „Pa 
įama“, kuris jau daugeliui lie 
tuvių padėjo įsigyti namus, 
biznius ir tt. Per pirmuosius 
tik 6 mėn. išduota per 23.000 
dol. paskolų.

Baigdamas savo pranešimą 
p. Strazdas kvietė visus lietu
vius dėtis prie liet, namų ir ta 
da nebereikės ilgai laukti įsi
gyti didesnes ir gražesnes pa
talpas. Po pranešimo ėjo me
ninė dalis kurią atliko solis
tas B. Marijošius, akomponuo 
jant muz. Gailevičiui, o tolaiu 
sekė šokiai grojant „Trimito“ 
orkestrui. Šokių muziką labai 
gražiai pagyvino p-lės Pana- 
vaitės dainavimas prie, mikro
fono susiderinant su orkestro 
muzika, kas sudarė įdomią 
naujenybę. L.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

įvyko sekmadienį Lenkų salė
je (Clermont g-vė). Minėjime 
dalyvavo, dabar Kanadoj besi 
lankydamas J. E. vysk. V. Pa- 
dolskis, kuris buvo pakviestas 
tarti žodį Toronto lietuviams. 
Savo kalboje J. E. pabrėžė 
vienybės tarp lietuvių reika
lingumą, nežiūrint, kokių įsiti 
kinimų jie bebūtų, kad mūsų 
augšti tautos ir tėvynės idea
lai būtų pasiekti. Toliau kal-

I
XRaštinė: O Liver 4451 X 

Dr. P. MORRIS I 

DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais X 
pagal susitarimą. X

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

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Rosemounte su patogumais. 
Tel. CH 5763, po 6 v. vakaro.
NEBRANGIAI paraukdama

SINGER siuvama mašina, 
apvali, kabinetinė, labai gera
me stovyje. 320 Argyle Ave.,

Verdun. TeL HE 5935

„Tauro“ sporto klubo visuo 
tinis metinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 20 d. tuoj po pa 
maldų A. V. parapijos sėlėje. 
Susirinkimo metu bus renka
mi visi valdomieji organai. Na 
rių dalyvavimas būtinas.

Klubo Valdyba. 
LANKĖSI MONTREALY.

LAIŠKAI REDAKCIJAI...

po 6 valandos vakaro.

I
 DANTŲ GYDYTOJAS į 

Dr. J. MALIŠKA | 

priima: 9 a-m. — 10 p. m.' |; 
5303 Verdun A., Verdun, Į:

Telef.: TR 4547. į

Atostogaudamas iš Toron
to lankėsi Montrealy ir NL re 
dakcijoje advokatas F. Valys, 
o iš tolimojo Calgario, Alber
tos provincijos, visuomenės 
veikėjai pp. Grigai, kurie sek 
madienį dalyvavo ir Tautos 
šventės minėjime. P. F. Va
lys viešėjo pas gimines pp. Ja 
kubauskus ir pp. Vaupšus, o 
pp. Grigai — pas vilasaliečius 
pp. Linkonus.

TIKTAI KELI ALBUMAI

(
PLOKŠTELIŲ

Dar yra keli albumai plokš
telių, įdainuotų op. sol. E. Kar 
delienės ir įgrotų brolių La
pinų trio. Kaina 10 dol. su 
persiuntimu. Galima 
per NL redakciją.

gauti

Atkelta iš 7 pusi, 
tik mano pažiūros į gyvenimą 
ne tos pačios, kaip J. V.

Kas liečia „milžiniškus lai
mėjimus ir liaupsinimus“, tai 
aŠ jų niekad nenorėjau ir jų 
nesiekiau. J. V. ironija, pava
dinant mano pastangas baigti 
studijas „kryžiaus keliais“ ir 
gauti lengvai įgyjamą „dakta
ro“ titulą, manau, visai ne vie 
toj ir parodo tik jo rašinio in
tenciją.

Vieno patarnavimo norėjau, 
prieš pradėdamas praktiką, 
tiek iš lietuvių, tiek iš pran
cūzų, vokiečių, lenkų ir lat
vių spaudos, kad praneštų skai 
tytojams, kad esu baigęs dan 
tų gydytojo mokslą ir įsigijęs 
praktikos teises. Spaudos ats 
tovams pageidaujant, sutei
kiau tikras žinias iš tos srities, 
kurioje jie teiravosi. Kaip ma 
tom, spauda padarė daugiau, 
negu norėjau: ji padarė mane 
„tautiečiu su milžiniškais lai

mėjimais“ anot J. V., jaunu 
vokiečių akademiku, prancū
zų kultūros sūnumi, angių ir 
slavų kalbų žinovu (kurių be 
veik visai nemoku) arba išver
tė vardą į kitą kalbą ir t. t. 
Visa tai jau, manau, spaudos, 
kurios aš nekontroliuoju, rei
kalas ir jos reklamos metodas. 
P. J. Viliušis, neaiškumams 
esant, gali ginčytis su kitatau 
čių spauda, o kas liečia mano 
gyvenimo faktus, gali pas ma
ne sužinoti. Aš pats neturiu 
nei laiko, nei noro daugiau 
mano asmenį spaudoje disku
tuoti.

Ta pačia proga reiškiu pa
dėką savo geriausierns ir skait 
lingiausiems pacientams lietu
viams, dažnai atvykstantiems 
net iš tolimų užmeisčių. Bū
čiau laimingas, kad lietuvių 
pacientų ateityje netruktų ir 
nereiktų man skelbtis svetim
šalių spaudoje. J. Mališka.

| JONAS J. JUSKAITIS |
X Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau X 
X syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame x 
X Fakultete. X
X 932 Dundas WToronto, Canada. Tel. EM 6-4880. X
jS (Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais). £

(
PIRMOJI LIE TUVIŲ |

Real Estate įstaiga |
TORONTE. i

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 GARDENS - Garbenis I 
REAL ESATE and BUSINESS BROKER i 

1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. |

Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543. §
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