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Pasaulinė Įvykių savaitė
Visas praėjusios savaitės sen 

sacijas nustelbė tikrai didelė 
sensacija
APIE BĖRUOS PABĖGIMĄ.

Tas reikalas bendrai esąs 
dar slaptas. Tačiau jau plačiau 
šiai aprašytas. Visa pasaulinė 
spauda . kelbia apie ta pabėgi
mą jau tūlas smulkmenas. Esą 
Amerikos tūli politiniai veikė
jai jau buvę nuvykę, kažkur į 
Centrinę Ameriką, kur matėsi 
su pačiu Berija ir įsitikinę, kad 
tai esąs tikrai Berija. Jis norįs 
patekti į Jungtines Valstybes, 
tačiau šios jam statančios są
lygas — kad jis išduotų sovie
tines paslaptis. . . Bet ir išėji
mo Berija neturįs kitokio, kaip 
tik patekti į JAV, nes kitur me 
kur jam nesą ir negalį būti sau 
gu. Ypač jis gerai žinąs Troc 
kio likimą, prie kurio ir jam 
tekę prikišti pirštus. . .
TAI YRA DIDELĖ SENSA

CIJA, BET AR TIKRA?

Rusijos premjeras dar 1943 
metais teigė, kad rytai su va
karais galį sugyventi, deja, Ru 
: i ja nesilaiko šių teiginių rea
lybėje, grynai dėl sovietinio im 
uerializmo. Jeigu taip ir to
liau sovietai neparodys geros 
valios, tai taika neįmanoma.

Panašiai
BOSTONE PASISAKĖ PRE 

ZIDENTAS 
EISENHOWERIS, 

pabrėžęs, kad Amerika dės vi
sas pastangas išlaikyti taiką, 
bet ne su mažesniu pasiryži
mu sudraus ir agiesorius, jei
gu tiktai jie bandys savo kės
lus.

Žydų spauda praneša, kad 
SOVIETUOSE PASIKARTO 

JA ANTISEMITIZMAS.
Ypač stiprią antisemitinę 

veiklą išvysčiusi rytinės Vo
kietijos valdžia. Daugybė žy
dų išsiųsta į konclagerius. Vi
soje ryt. Vokietijoje laisvėje

Kol kas visas žinias dar ten
ka vertinti labai atsargiai. Be- 
rijos pabėgimo galimybė yra 
labai abejotina. Trockis buvo 
išleistas. Bet po to jau nė vie
nas Rusijos opozicionierius gy 
vas nebuvo išleistas. Stalinas, 
pasimokęs iš Trockio paleidi
mo, kitu gyvų nepaleido. To
dėl ir Darija negalėjo būti pa
kistas. Berija nebent sužino
jęs, kas jam gresia, galėjo ai- 
t’mųjų pagalba pasprukti. Na 
iciiAovus g;, in), < !„....'s su':.a. 
Ginti užsienį ir tuo metu prity 
koti Beriją kur nors likviduoti, 
paskelbė, kad jis esąs suimtas.

Versija, kad Berija sąmoks
le inkų esąs paleistas iš Lu- 
b aukos kalėjimo, nepatikima, 
j-rigu galėjo būti sudarytos to 
kios sąlygos 
k stas, tai tokiu at\ eju jau grei 
č.ausia būtų sudarytos ir to
kios s. .’gos, kad am nereikė
jo iš Rusijos bėgti. Todėl be
lieka viena galimybė, rad Beri 
ia nujautęs, kas jo laukia, ne
laukdamas suėmimo paspruko 
lėktuvu į užsienį.

SOVIETINĖ SPAUDA
ĮTARTINA.

Beriją baisiai kolioja, bet, 
kaip paprastai būdavo, nerei
kalauja jo at _ man
eitų, kati nėra kas .it įduoti, to
dėl ir tokio reikalavimo nėra.. 
Bet šiuo atveju tenka dar la
bai abejingai priimti šią sensa 
ciją. Tenka labai suabejoti, 
ypač, kad jau ilgas laikas pra
ėjo nuo to momento, kai buvo 
paskelbta apie jo suėmimą ir 
tiktai dabar iškyla sensacija, 
kad jis pabėgęs. Jeigu taip tik 
rai būtu buvę, tai reikia labai 
abejoti, kad taip ilgai galėtų 
likti paslapty toks svarbus ir 
be galo reikšmingas pabėgi
mas.

Sensaciją didina ir pašaliniai 
gandai, tur būt. komunistų pla 
tinami, — esą Berija jau susi
tikęs su Hitleriu, kuris taipgi 
esąs gyvas. . . Na, visokiu at
veju, ši sensacija paaiškės ilgai 
netrukus.

Einant prie rimtų dalykų, 
reikia pasakyti, kad rugsėjo 15 
d. atidaryti

JTO PILNATIES 
POSĖDŽIAI,

kurių pirmininke išrinkta Indi 
jos atstovė Vijaya Lakshmi 
Pandit, kuriai Kanados atsto
vas p. Pearson perdavė pirmi
ninkavimo pareigas.

JAV sekr. Dulles JTO posė 
džiuose pasakė programinę 
apie JAV užsienio politiką, kai 
bą, kurioje priminė, kad 3-sis 
Pasaulinis karas gresia labai 
didelėmis pasekmėmis, bet 2- 
io Pasaulinio karo sąjunginin
kai nesutaria ir nesugyvena.

belikę tiktai apie 5.000 žydų. 
Nemažą sensaciją sudarė 

LENKIJOS ATSTOVO JTO 
PABĖGIMAS.

Karovič pabėgo ir paprašė 
JAV prieglaudos. Tuo tarpu 
Sovietų delegacija paskleidė 
gandus, kad Karovič esąs pa
grobtas. Karovič gi padarė pa 
reiškimą, kad jis naudojasi pro 
«a ištrūkti iš sovietinės vergi
jos, kurioje nėra gyvenimo.

Sensacingu būdu į pietinę 
Korėja Migu Nr. 15 yra paoė 
ges šiaurinės Korėjos lakūnas. 
Karo vadovybė pranešė, kad 
jam bus išduota 100.000 dol. 
premija, kuri buvo pažadėta ir 
jis gaus prieglaudą.

Teigiamas Europos stiprėji
mui faktas yra, kad z 

ADENAUERIS PASIŪLĖ 
BIDAULT SUSITARIMĄ 

visais klausimais, kurie yra Vo 
kietijos nesutarti su Prancūzi
ja. Jeigu įvyktų toks susitari
mas, tai Europos apsigynimas 
nuo sovietinės agresijos labai 
pagerėtų.

Tenka įrašyti į šios savaitės 
kroniką ir tą faktą, kad 
JAV IŠSIUNČIA I EUROPA 
ATOMINĘ ARTILERIJĄ.
Tai pirmoji atominės artile

rijos siunta. Tai yra 280 mili
metrų kanuolės, siunčiamos su 
£68 JAV batolionu. Siunčia
mos 3 baterijos po 2 kanuolės 
kiekvienoje. Tai yra mechani
zuotos visu 100 procentų ba
terijos. Jos bus vakarinėje Vo 
kieti joje.
SNIEGO PŪGA TIMM1NSE.

Aukso kasvklų srity — Tini 
mins. Ont., šiomis dienomis 
siautė didžiulė sniego pūga, ku 
ri nuvertė medžių, telegrafo 
stulpų ir tt. Retai pasitaiko 
šiuo metu tokios pūgos.

— Kinijos nelaisvėje buvęs 
JAV generolas pareiškė, kad 
komunistai jį tardė be pertrau 
kos 60 valandų, o kai jis nesu 
tiko pasirašyti suklastoto pa
rodymo, komunistai pareiškė 
— išlupsią jam liežuvį.

— New Yorko BALFo ap
skritis ėmėsi iniciatyvos suor
ganizuoti 1953 m. rudens va
jaus komitetą, rugsėjo 18 d., 
i vai. vakare BALFo patalpo
se.

— Spalio 2—3 dd. Brecto- 
no ir Detroito BALFo skyriai 
praves viešas rinkliavas dėžu
tėmis tų miestų gatvėse. Val
džios leidimai rinkliavai jau 
gauti.

— Eisenhoweris pasirašė 
draugingumo sutartį su Japoni 
ja.

— Prancūzijos premjeras 
Laniel pakviestas į Washing- 
toną pasitarti su Eisenhowe- 
riu.

Kaip lietuvių visuomenei jau 
jau žinoma, Kersteno Rezo
liucija 346, kuria buvo pasiū
lyta JAV Kongresui ištirti Pa 
baltijo kraštui pagrobimą bei 

.pavergimą, buvo vienbalsiai 
Atstovu Buto priimta, toje re
zoliucijoje numatytas tyrinėji 
mo komitetas iš 7 kongresma- 
nų paskirtas ir jo darbui rei
kalingų lėšų asignuota. Prie 
komiteto sudarytas technikinis 
štabas jau dirba. Vieši liudi
ninkų apklausinėjimai prasidės 
dar šiais metąis, gal lapkričio 
mėn., kai Komiteto pirminin
kas kongr. Charles J. Kersten 
bus sugrįžęs iš Europos.

Rezoliucijos 346 pravedimas 
JaV Kongrese buvo tik pirma 
sis mūsų, Amerikos lietuvių, 
sėkmingų pastangų etapas. Ko 
voje už Lietuvos laisvę daug 
reikšmingesnis bus tinkamas 
pateikimas kaltinimo, su ku
riuo mes išeiname prieš mūsų 
Tėvynės grobiką ir pavergėją 
— komunistinę Rusiją. Šis kai 
tinimas turi būti pirmas ir stip 
riausiai paremtas. Neturi būti 
užmiršta jokia Sokietų apgaulė 
ar niekšybė, panaudota Lietu
vos pavergimui ir jos žmonių 
naikinimui.

Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba, norėdama padėti Kers 
Leno Komitetui tinkamai at
likti jam pavestą darbą, krei
piasi į lietuvių visuomenę, pir
moje eilėje, i tuos, kurie gyve
no Lietuvoje bolševikų agresi 
jos ir okupacijos metu, ir ra
gina juos visu rūpestingumu 
pasiruuošti atlikti svarbią tau
tinę lietuvio pareigą — liudy
ti Kersteno Komitetui žodžiu 
ir pateikti visus turimus doku 
mentus, įrodančius bolševikų 
įvykdytą klastą, smurtą ir te
rorą Lietuvos ir jos gyventojų 
atžvilgiu.

Lietuvos pagrobimui bei pa 
vergimui objektingai ir pilnai 
nušviesti turės būti iškelti ir 
liudininkų parodymais bei do
kumentais paremti šie dalykai:

Lietuvos nepriklausomybės 
metais su Sovietų Rusija pasira 
šytos sutartys (nepuolimo, ag 
resijos sąvokos definicijos, sa
vitarpio pagalbos), jų nudary
mo aplinkybės ir Sovietų vy
riausybės atstovi! pareiškimai:

Molotovo — Ribbentropo su 
sitarimai 1939 m.:

Priverstinas Sovietų karinių 
bozių įvedimas Lietuvoje ir 
su tuo susijusių sutarčių iš So 
vietų pusės sulaužymas;

Melagingi kaltinimai dėl ta
riamo Raudonosios Armijos ka 
rių persekiojimo ir grobimo:

Maskvos ultimatumas ir Rau 
donosios Armijos įsiveržimas į 
Lietuvą;

Ch. Kersten VLIKo posėdyje, skirtame jo garbei. Iš kairės į dešinę: LAIC atstpvė p. Ki- 
, JAV K ngreso narys Ch. Kersten, VLIKo į imainin

viii prekybos buto prezdentas A. Rudis, VLIKo VT pirmininkas prof. K. Žalkauskus ii 
VLIKo narys J. Jakš-Tyris.

Tinkamai pasiruoškime liudyti 
Kersteno komitetui

ALT ATSIŠAUKIMAS
Apgaulingi rinkimai į „L.au 

dies Seimą“;
„Liaudies Seimo" insceniza

vimas ir jo nutarimai;
Sovietų valdininkai Lietu

vos „liaudies vyriausybėje";
Lietuvos vyriausybes narių, 

visuomenės veikėjų ..' uiriagcu 
tų suėmimai, žudymai ir trė
mimai ;

Lietovos kariuomenės sunai 
kinimas, prievarta įjungiant ją 
i Raudonąją Aimiją;

Žemės nacionalizacija, įmo
nių ir nekilnojamojo turto nu
savinimas, asmeninių santaupų 
bankuose ir vertybės popierių 
konfiskavimas;

Dvasiškių, tikinčiųjų ir, 
bendrai, religijos persekioji
mas ;

Ekonominio Lietuvos gyve 
nimo griovimas, teismų ir svie 
timo sistemos ardymas;

Priverstinas valstybinės So
vietų paskolos brukimas Lietu
vos žmonėms;

Masiniai gyventojų areštai, 
žudymai ir deportacijos;

Visi kiti bolševikų įvykdyti 
klastos ir smurto veiksmai, nu 
kreipti prieš Lietuvą ir jos 
žmones.

Visai suprantama, kad Kers 
teno tyrinėjimo komitetui, 
kaip ir teismui, bus svarbiausi 
tie liudininkai, kurie pateiks 
faktus, jų pačių betarpiškai pa 
tirtus, matytus ar išgyventus. 
Tokius faktus paliudijant, 
bus svarbu nurodyti datas, pa 
vardes ir eventualiai įteikti tu 
rimus dokumentus. Taigi liu
dijamasis faktas liudytojui tu
ri būti neabejojamai gerai ži
nomas.

Planingam Lietuvos bylos 
paruošimui viešiesiems Kers
teno Komiteto apklausinėji
mams reikalinga iš anksto su
daryti liudininkų sąrašą ir su
rinkti visą dokumentinę mc- 
ažiagą. Dėl to ALT Vykdo
masis Komitetas prašo visus as 
menis, kurie gali sakyta pras
me paliudyti, nedelsiant atsi
liepti.

1) suteikiant trumpą paro
dymą apie žinomą faktą ar i ak 
tus drauge su savo vardu, pa
varde ir adresu:

2) nurodant kitus galimus 
liudininkus (jų pavardes ir ad 
resus) tuo pačiu specifiniu ar 
kitokį . su Lietuvos pavergi
mu susijusiu, klausimu;

3) pristatant turimus doku
mentus ar jų fotostatines ko
pijas ar nurodant asmenis, ku
rie tokių dokumentų turi ar ga 
lėtų turėti.

Žodžiu, prašomi atsiliepti vi
si, kurie patys gali paliudyti 

ai žino kitus asmenis, galimus 
liudininkus.

Parodymus ir visas kitas in
formacijas siųsti:
Lithuanian American Council, 
Inc. 1739 South Hah.ted Street 

Chicago 8, Illinois.
Profesinių ir kitokių wlgo.i. 

zacijų valdybos raginamos, sa 
vo ruožtu, paraginti savo na
rius ir padėti šią parodymų si. 
rinkimo akciją pravesti organ 
zacijų ribose.

Reikalas skubus. Neatidėlic 
darni ir su visu kruopštumu 
įsijunkime į teisingą kovą u . 
Lietuvos laisvę. Suteikdami g i 
Emai gausiau įrodomosios me 
džiagos, padėsime šio galing 
krašto įstatymų leidimo įsta. 
gai viešai, autoritetingai, įtik, 
namai ir visiems laikams de
maskuoti Lietuvos grobik 
smurtą, klastą ir genocidin 
politiką.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas.

MONRTEAL1S TAMPA 
KANADOS CENTRU.

Ottawoje veikęs Kanado 
filmų centras nutarė persike! 
ti į Montrealį, nors ir yra sun
kumų, nes tenka keltis bent 
500 šeimų. Bet kadangi Mont 
realy koncentruojasi geriausi 
artistai, muzikai, teatrai, an
sambliai ir čia yra Kanados te 
levizijos centras, tai filmų cent 
ras, nežiūrint visų sunkumu, 
vis dėlto čia keliasi. Cote dės 
Liesee Road jau nupirktas plo 
tas žemės, kuriame filmų cent 
ras statys 5 milionų vertės sa
vo pastatus.

— Rugsėjo 5 ir 6 dd. Han- 
noveryje buvo susirinkęs posė 
džių Mažosios Lietuvos Tary
bos prezidiumas. MLT prezi 
diumo pirm. E. Simonaitis re
feravo apie MLT rezistencijos 
atstovavimą VLIKe. Prezidiu 
mo pirmininkas iš visų dalvvių 
susilaukė pritarimo. M. Gel- 
žinis referavo apie JAV Kong- 
teso nario Ch. Kersteno atvy
kimą į VLIKą ir jo planus pa- 
baltiečiams padėti, nurodyda
mas,, kaip reikėtų Kersteno ak 
ciją paremti.

Toliau buvo nusistatyta lai 
kyti pasyviais MI.T prezidiu
mo nariais ir tuos, kurie yra iš 
vykę į užjūrius. Po plataus pa 
sitarimo mažlietuvių organo 
„Keleivio“ reikalais buvo nusi 
statyta padaryti „Keleivį" gy
vu Mažosios Lietuvos lietuvių 
sąjūdžio organu. Šį rudenį, 
: 'alio mėnesį numatyta sušauk 
t visos Tarybos suvažiavimą, 
kuriame laukiama svarbių pa
reiškimų mūsų tėvynės reikalu.

2 LIETUVIAI UŽMUŠTI, 
2 KRITIŠKAI SUŽEISTI, 

PENKTAS PASODINTAS Į 
KALĖJIMĄ.

Rugpjūčio 18 d. eismo ne
laimėjo Ontario provincijoje 
žuvo Zigmas Butkus ir Julius 
Vaitkevičius. Vytautas Šad- 
reika ir Vladas Šleinys, sun
kiai sužeisti, yra St. Joseph's 
ligoninėje Toronte. Šias eilu
tes rašant jų sveikatos stovis 
buvo kritiškas. Stasys Praka- 
pas sėdi Bramptono valsčiaus 
kalėjime. Jis pakaltistas pavo 
j.ngai vairavęs automobilį.

Būrys jaunų lietuvių, kurie 
c .rbo vasara prie tabako nuemi 
mo netoli TUlsonburgo, pa
skambinę i Toronto Prakapui, 
kad jis atvyktų savo mašina 
jų paimti. Sutemus, jiems pen 
kiems važiuojant Dundas plen
tu netoli Cooksville link To
ronto, jų automobilis staiga at 
sitrenkė į sunkvežimio užpa
kalį ir buvo sutriuškintas. Vait 
kevičius buvo išmestas iš ma
šinos ant plento ir mirė čia 
pat katastrofos vietoje tebe
šaukdamas: „Žiūrėk sunkveži
mio, žiūrėk sunkvežimio!". . . 
Zigmas Butkus mirė nuo žaiz
dų pakelėje i ligoninę. Maši
nos savininkas, kuris nelaimės 
metu ją vairavo, tik lengvai su 
žeistas.

Jis policijai aiškinasi, kad 
priešais atvažiuojančios maši
nos prožektoriai jį apakinę ir 
jis nepastebėjęs ant plento be 
šviesų stovinčio sunkvežimio. 
Sunkvežimio šoferis ir kiti liu
dininkai aiškina, kad sunkveži
mis sukęs nuo gazolino stoties 
į plentą. Vienas liudininkas 
tvirtina, kad Prakapo mašina 
ji aplenkusi tokiu dideliu grei
čiu, kad jam atrodę, lyg jis ei
tų atbulas. Nelaimės vietoje 
plento pakraštyje.y ra susisie
kimo ženklai, leidžią važiuoti 
negreičiau kaip 30 mylių per 
valandą.

Šią korespondenciją rašant 
policija tebejieškojo Vaitkevi
čiaus giminių. Zigmas Butkus 
buvo planavęs iš Toronto vyk 
ti tolyn pas savo tėvus į Chi
cago. Šleinys buvo įsimatriku 
liavęs į Toronto universiteto 
miškininkystės fakulteta ir bū 
tų turėjęs pradėti lanki :. pas
kaitas šį pirmadienį. Pazymė 
tina, kad visi penki yra jaunuo 
iiai, tarp 20 — 30 metų am
žiaus. Jonas J. Juškaitis.

LIETUVOS MINISTERIS 
VAIZDUOSE

Nepriklausomos Lietuvos 
atstovas Washingtone ministe 
ris Povilas Žadeikis ir jo šei
ma plačiai pavaizduoti „The 
Washington Star Pictorial Ma 
gazine“ rugsėjo 13 d. numery, 
4-siuose vaizduose ir juos pa
lydinčiu Doris Kanter straips 
niu, kuriame pasisakoma apie 
Lietuvos minister} Washing
tone, apie Lietuvą ir ją okupa
vusią Sovietų Rusiją, apie Pa
baltijo valstybes ir jų tragedi
ja Straipsnyje suminėta, kad 
n. Žadeikis vra vienas iš 7 ats 
t vų, kurie Nepriklausoma Lie 
iuvą atstovaują kitose valsty
bėse, nepripažįstančiose Rusi
jos Lietuvos koupacijos.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO

Cleveland© skyrius rugsėjo 27 
d. (sekmadienį) 5 vai. 30 min. 
vakare, Slovanian National 
House (6417 St. Clair Ave., 
Cleveland) rengia didelį ru
dens koncertą balių. Progra
moje dalyvaus operos solistai 
Juzė Krikštolaitytė, Stasys Lie 
pa ir Cleveland© „,Ąžuolu ’ ok
tetas. Gautas pelnas skiria
mas Dr. Vydūno Stuudentų 
Skautų Šalpos Fondui ir Skau 
tų spaudai.
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Visiems lietuviams laisvajqme 
pasaulyje

teprabyla su mūsų pagalba j 
viso laisvojo pasaulio sąžinę.

Mūsų rankose yra ginklas, 
kuriuo mes galime kirsti bol
ševizmui tokį smūgį, nuo ku
rio jis niekad nebepajėgs atsi
kelti. Visos bolševikų kalbos 
apie taikingumą, apie gerą gy 
venimą Sovietų Sąjungoje, 
apie darbo žmonių valdžią nu
blanks akivaizdoje nesuskaito
mų nusikaltimų, kurie vyko ir 
tebevyksta Lietuvoje, kur kas
dieninis gyvenimas yra virtęs 
tikru pragaru.

Tautieti, atlik savo pareigą 
skurde ir ašarose skęstančiai 
savo Tėvynei. Padaryk viską, 
kad ši be galo svarbi proga 
Lietuvos išlaisvinimui pagrei
tinti būtų pilnai išnaudota.

Liudyti ir organizuoti, kad 
nė vienas svarbesnis sovietinis 
sovietinių žiaurumų faktas ne
liktų neatskleistas, yra šventa 
kiekvieno lietuvio pareiga, ku
rią visi mūsų tautiečiai kviečia 
mi ir įpareigojami neatidėlio
jant atlikti.

Visų kraštų PLB Valdybos 
ar tolygios organizacijos yra 
pakviestos imtis vietose visą 
šitą darbą atlikti.

Vyriausis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių parlamentas, jo nariui Ker 
šienui pasiūlius, yra vienu bal 
su nutaręs ištirti Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių okupa
vimo bei į Sovietų Sąjungą 
įjungimo aplinkybes ir pasek
mes.

Tai nepaprastai didelės reikš 
mės įvykis visoje mūsų išlaisvi 
nimo kovoje. Tauriai JAV tau 
tai ir kilniems jos vadovybėje 
stovintiems vyrams priklauso 
didžiausia visos lietuvių tau
tos padėka.

Mūsų broliai amerikiečiai, 
vadovaujami Amerikos Lietu
vių Tarybos, prisidėdami prie 
šio žygio, yra padarę neįkai
nojamą pasitarnavimą Lietu
vai.

Tuo nutarimu sovietinis bol 
ševizmas traukiamas tieson už 
mūsų laisvės ir nepriklausomy 
bės išplėšimą.

Mūsų pareiga atskleisti 
prieš viso pasaulio akis tą bai
sią tikrovę, kas yra ištikę mū
sų nelaimnigą Tėvynę. At
skleisti ir pagrįsti faktai taip, 
jog laisvasis pasaulis abstulbtų 
akivaizdoje to, kas yra atsiti
kę su nieku nekaltais ramiais 
Lietuvos gyventojais. Tūks
tančiai mūsų tautos kankinių

VISOMS PLB KRAŠTŲ VALDYBOMS 
liudininkus, kurie galėtų 
šviesti ir įrodyti bolševikų 
bus Lietuvoje:
1. Lietuvos užgrobimo būdas 

ir metodai.
2. Prievartiniai rinkimai j vadi 

namąjį „liaudies seimą“.
3. Žmonių išvežimai iš Lietu

vos j Rusiją ir apskritai tau 
tos naikinimas - genocidas.

4. Lietuvos gyvenimo — vals
tybinio, kultūrinio, ekonomi 
nio — griovimas:
a) asmens nužmoginimas,
b) mokyklos laisvės panai

kinimas,
c) šeimos griovimas,
d) vaikų nustatymas prieš 

tėvus,
e) tikėjimo persekiojimas ir 

t. t. ir t. t.
Žodžiu, reikia nušviesti visą 

bolševikų siautėjimą Lietuvoje 
h jų padarytą mūsų valstybei 
bei tautai žalą pirmosios ir ant 
tosios bolševikinės okupacijos 
metu. Žinios iš dabartinio Lie
tuvos gyvenimo ir kaip gyve
na bolševikų okupacijoje žmo
gus yra ypatingai vertingos.

Kersteno komisija iš mūsų 
pateiktų žinių turi susidaryti 
ryškų ir pilną vaizdą, ką bol
ševikai padarė Lietuvoje su 
valstybe, tauta, žmogumi ir jo 
medžiaginiu, kultūriniu ir dva
siniu per amžius telktu lobiu. 
Svarbiausi yra tie liudininkai, 
kurie pasakojamąjį įvyk; yra 
matę savo akimis. Teikiamoji 
medžiaga privalo būti faktų, 
o ne bendrinio pobūdžio.

Pirmoje eilėje Kraštų Valdy 
bos prašomos pateikti liudinin 
kų sąrašus, paduodant jų tiks
lų adresą ir pažymint, ką liu- 
dinikas galėtų parodyti. Ka
dangi Komisija darbą pradeda

Lietuvos okupacijų tyrinėji
mų reikalu Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas ir Lietuvy
bei Išlaikyti Tarnybos valdy
tojas K. Žalkauskas išleido vi
soms PLB Kraštų Valdyboms 
bendraraštj, kuriuo prašoma la 
bai skubiai surinkti Kersteno 
komisijai reikalingus įrody
mus. Minėtame bendraraštyje 
skelbiama:

„Kaip žinoma, neseniai JAV 
parlamentas priėmė Kersteno 
rezoliuciją, kurią kongresas nu 
tarė ištirti Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių užgrobimą. 
Kongresas jau yra paskyręs 
specialią iš 7 savo narių komi
siją su Kerstenu priešakyje, 
kuri turės pravesti tyrinėji
mus. Šitoks parlamento žygis 
turi labai didelę reikšmę Lietu 
vos laisvinimo darbui. Kalba
moji komisija savo tikslą pa
sieks tik tada, kai jai pavyks 
surinkti reikiamą medžiagą — 
liudininkų parodymus ir doku
mentus. Tą medžiagą galime 
ir turime pristatyti pirmoje ei 
Įėję mes, lietuviai. Tad kas gy 
vas, kam brangi Lietuva ir jos 
laisvė, kuo skubiausiai turime 
imtis tos medžiagos rinkimo 
darbo.

Artimiausias ir svarbiausias 
Kersteno talkininkas yra Ame 
rikos Lietuvių Taryba (ALT), 
kuri vadovauja šiam darbui J 
AV-se. Visur kitur šio darbo 
suorganizavimas tenka VLI- 
Kui, kur; jis tikisi atlikti, glau 
džiai bendradarbiaudamas su 
PLB Kraštų Valdybomis.

Tad, kreipdamiesi j Kraštų 
Valdybas, prašome labai sku
biai surinkti:

a) dokumentinę medžaigą, 
b) svarbiausius ir rmičiausius

n li
dar

Puikioje VEIDRODŽIŲ SALĖJE QUENSWAY HO
TEL, 8 Queenston St., St. Catharines, š. m. spalio 3 
d. 7.30 v. vakare estai rengiame savo draugijos 5 

metų sukakčiai paminėti

Maloniai kviečiame lietuvius atsilankyti. GERAS OR
KESTRAS. Įžanga 1,25 dol. Apsirengimas laisvas. 
PELNAS SKIRIAMAS LABDARYBEI.

BUS SMAGU VISIEMS!
ST. CATHARINES ESTŲ DRAUGIJA.

rikiečiai grąžins laisvę Lietuvai 
ir kad amerikiečiai yra pasiren 
gę visapadaryti, jog nė vieno 
krašto pasaulyje nebūtų pa
vergto. Sakau, legendos, nes 
stačiai legendas pasakoja, kad, 
esą, amerikiečiai jau anais lai 
kais po Lietuvą vaikščiojo, ra- . 
gino ir organizavo, tikino ir už 
tikrino, kad taip tikrai bus. Ka 
da mes atsidūrėme tremtyje, 
išvaryti iš savo tėvynės raudo 
nojo priešo, mes vėl gavom 
progą tvirtai įsitikinti, kad tik 
JAV yra toji mūsų laisvės at
rama, kuri ir mūsų neapvils. 
1949 m. lankantis Vašingtone

Valstybės Departamente 
mums buvo pasakyta, kad ne- 
bijoktie ir nesvyruokite, stip
riausias bičiulis esame mes — 
ir mes jūsų niekados neaplei- ; 
sime. Bet pasistenkite bičiulių ‘ 
daugiau pasidaryti ten, kur jų į 
turite mažiau, t. y. — Europo ’ 
je. Ir mes matome, kad mums 
buvo pasakyta tiesa. Mes, Ger 1 
biamasis Atstove, su Amerika ■ 
susidūrėme ne pirmą kartą da- į 
bar Tamstai atvažiavus, — ir 
visur mes turime pagalbos ir 
bendro su lais darbo pakeliui 
į laisvę ir išsivadavimą. Bet 
tamsta atvažiavai į čia su visai 
mums nauja ir jau seniai lauk ; 
ta naujiena, t. y. kad JAV yra 
visai realiai pasiryžusios Lie
tuvai padėti šia prasme, apie 
kurią esu pirmiau kalbėjęs. 
Tai yra didelis žygis. Tams
tos darbas ir Tamstos priimto
ji Parlamento rezoliucija tai 
yra tik naujas lapas į mūsų sau 
tykius, į mūsų Lietuvos laisvę 
iš vienos pusės, iš antros pusės 
tai yra naujas argumentas, 
naujas įrodymas, kad JAV su 
savo tauta, su savo gyventojais 
nėra realūs žmonės, bet yra ii 
idealistai, kurie brangina ne 
tik savo, bet ir kitų tautų lais
vę. Jiems paaukoti ir pinigo, 
ir žmonių, ir kraujo, matyti nė 
ra kliūtis pasiekti tą savo ide
alą, t. y. suteikti ir garantuoti 
laisvę žmogui ir laisvę pasau
liui.

Mielas Atstove! Mūsų lie
tuvis amerikietis, įsigyvenęs iš 
seno Amerikoje, turi juk dvi 
tėvynes, t. y. JAV ir Lietuvą, 
senąją savo tėvų žemelę. Ir 
abiem tėvynėm jis pasišventęs 
lygiai ir pasiryžęs aukotis ir 
dirbti. Aš manau, kad mūsų 
tautiečiai, apsigyvenę gana 
tirštai, nes apie milioną žmo
nių Jūsų krašte skaitoma lietu 
vių, yra padėję ne tiktai sau 
įsikurti ir jaukiai gyventi, bet 
taip pat daug padėjo ir pačiam 
Jūsų kraštui. Lygiai lygiagre 
ta, kada ateina reikalas remti 
Lietuvos bylą, taip pat atsdiė- 
ję ją remia. Pirmoji Lietuvos 
nepriklausomybė buvo labai 
paremta ir mūsų tautiečių sub 
sidijuota iš JAV. Kada mes 
atsidūrėme dideliam pavojuje 
ir dabartiniu metu didelėj ne
laimėj, lygiai tie patys mūsų

1 tautiečiai Amerikoje, kurie yra 
kartu ir Amerikos piliečiai, 
stipriausiai susiorganizavę ir 
plačiausiai atidarę savo pinigi
nę, remia tą siekimą grąžinti 
mums laisvę. Pirmutinis kaip 
organizuotos lietuviškos visuo
menės veikėjas yra ALT, arba 
Amerikos Lietuvių Taryba, ku 
rios du garbingus atstovus tu
rime ir savo tarpe. Ji, toji T a 
ryta, gal daugiausia ir mus re
mia mūsų veikloje, ir nuošir
džiausiai, ir ji daugiausia pri
sidėjo prie to žygio, kurio ver 
tę gerai supratę mes šiandien 
labai augštai keliame ir džiau
giamės Tamstą, kaip jo reali- 
zatorių, turėdami savo tarpe. 
Tad atpasakojęs trumpą istori 
ją, atpasakojęs tą giminystės 
ryšį, kuris yra tarp JAV ir L; e 
tuvos, norėčiau konstatuoti, 
kad šios dienos įvykiai, susiję 
su Tamstos, p. Kerstenai, at- 
sliankymu ir Tamstos darbu, 
su Tamstos rezoliucija, šitą gi
minystę dar sustiprins ir iš
augins. Ir ji neišnyks per am
žius, nes Lietuva moka būti 
dėkinga ir moka neužmiršti sa 
vo bičiulių. Pone Kerstenai, 
aš visos kovojančios už savo 
laisvę ir bolševikų kryžiuoja
mos Lietuvos vardu reiškiu 
Tamstai giliausią padėką. Ly
giai prašau tą padėką perduo 
ti Jūsų garbingai tautai. Mes 
tikime ir nenustosime tikėję— 
šalia Jūsų ir su Jumis kaip nu-

„Lietuvos laisvės klausimas 
yra kartu ir Amerikos laisvės 

klausimas“.
Pirmasis kontaktas su atvy 

kusiu į Europą JAV konkre- 
so nariu Ch. Kerstenu ir jį ly 
dinčiais ALT atstovais inž. A. 
Rudžiu ir LAIC direktore M, 
Kižyte buvo užmegztas Pary
žiuje. Gavęs telegramą, į Pa
ryžių išvyko Vykd. Tarybos 
pirm. K. Žalkauskas ir dalyva
vo JAV ambasadoje įvykusiuo 
se dviejuose pėsėdžiuose. Kers 
tenas jų metu supažindino su 
kongreso sudarytąja komisija, 
jos uždaviniais, savo numaty
tais darbais Europoje ir pareiš 
kė norą pirmoje eilėje aplanky- 
tiVLIKą. Į Reutlingeną Kers 
tenas su savo žmona ir dukra, 
taip pat jį lydėję A. Rudis ir 
M. Kižytė atvyko rugpjūčio 29 
d. vakare. Visi buvo apgyven 
dinti Traifelberge, už 12 km 
nuo Reutlingeno esančiame kai 
nų kurorte. Rugpjūčio 31 d. 
buvo sukviestas Vykd. Tary
bos posėdis, kuriame dalyvavo 
Kerstenai ir jį lydėję amerikie 
čiai lietuviai A. Rudis ir M. Ki 
žytė. Posėdyje Kerstenas smul 
kiai išdėstė savo ir komosijos 
uždavinius, darbo planus, jų 
pobūdį ir tikslus.

Iškilmingas VLIKo posėdis. 
Rugsėjo 1 d. Vlikas buvo su
kviestas iškilmingo posėdžio. 
Jame be VLIKo ir VT narių, 
taip pat dalyvavo ALT atsto
vai inž. A. Rudis ir LAIC — 
M. Kižytė. Posėdis Am. Bal
so buvo įrašytas į magnetofo
no juosteles ir paskelbtas per 
radiją. Kerstenui VLIKo na
rius pristatė pirm. M. Kru
pavičius, o VLIKui Kersteną 
ir A. Rudį — M. Kižytė.

VLIKo PIRMININKAS 
M. KRUPAVIČIUS 

ta proga pasakė šią kalbą:
Mielas JAV parlamento ats

tove Kerstenai, brangūs ALT' 
atstovai p. Rudi ir p-le Kižy
te, VLIKo, Vykdomosios Ta
rybos nariai ir svečiai! Jungti
nes Amerikos Valstybes lietu
viai iš seno vadina antrąja Lie
tuva. Ir ne be pagrindo. Ant
rosios Lietuvos vardą ji įgavo 
ne tiktai savo lietuvių gyven
tojų skaičium, nes po Lietuvos 
gal daugiausia ten lietuvių gy 
vena, bet taip pat savo susitvar 
kymu. Lietuviai ten pasijuto 
esą savo krašte. Statė bažny
čias, statė mokyklas, organiza
vo organizacijas, leido laikraš
čius ir knygas, žodžiu, įsikū
rė lyg ir valstybė valsttybėje. 
Nuo pirmųjų lietuvių gyveni
mo laikų vyravo įsitikinimas, 
kad niekur nėra lietuviui lais
vesnio krašto ir laimingesnio 
negu JAV, ir nuo šių laikų Ii 
gi dabartinių tas įsitikinimas 
liko. Kai nustojom nepriklau
somybės, bolševikams atėjus 
pirmą kartą, lietuvių tautoj 
stačiai buvo kuriamos legen
dos, kad ne kas kitas, bet ame-

------- ------------------------ sra---------- M

spalio 1 d., pageidaujama, kad 
iki to laiko šitų liudininkų ir tu 
rimos dokumentacijos sąrašus 
Kraštų Valdybos pristatytų 
ALTai šiuo adresu: Lithua
nian American Couuncil, 1739 
So. Halsted Str., Chicago 8, 
Ill., USA. Tai bus pirmoji dar 
bo dalis. Atlikus šį darbą, pra 
soma pradėti surašinėti pačius 
liudininkų parodymus. Aiš
kiai ir detaliai žinomus faktus 
parašo liudininkas, nurodyda
mas įvykių datą, vietą, daly
vius ir tt. ir tt. Surašytus nu
rodymus pasirašo pats liudinin 
kas, o jo parašą patvirtina sa- 
vivaldybinė įstaiga: notaras, 
policija, buęmistras ir pan. Ypa 
tingais atvejais galima pasiten 
kinti bendruomenės apylinkės 
pirmininko ar seniūno patvir 
tinimu. Darbo suorganizavi
mo būdas paliekamas pačioms 
Kraštų Valdyboms. Atliktų 
darbų apyskaitą prašoma tuoj 
pat siųsti Vykdomąja! Tary
bai (14b) Reutlingen, Leder- 
str. 94.

Šia proga primename, kad 
komisijos darbo laikas yra ne
ilgas. Padarykime visa, nesi- 

■ gailėdami nei savęs, nei laiko, 
; kad lietuvių turimoji medžia- 
; ga laiku pasiektų komisiją. Tas 
I darbas yra egzaminas, kuris 
; parodys, kiek mes esame pasi-
• ryžę patarnauti savo Tėvynės
• reikalams“. . Elta. 

galėtojais žengsime j laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Tada 
mes lietuvišką padėką, nuošir
džią padėką, tokią, kokią lie
tuvis lietuviui moka pareikšti, 
pareikšime jums savo žemelė
je. Ačiū, Gerbiamasis Atstove, 
Įums ir visai Jūsų tautai.

CH. KERSTENO ŽODIS.
J VLIKo Pirmininko sveiki

nimą, pasakytą specialaime 
V LIKo posėdyje, skirtame 
Kerstenui pagerbti, JAV ats
tovų rūmų narys Ch. J. Kers
tenas atsakė tokia kalba:

Laisvės draugai! Kiekviena 
žmogiškoji būtybė turi savo 
laisvės draugą. Aš Jums čia 
perduodu svaikinimus Jungti
nių Amerikos Valstybių, tos ša 
lies, kuri yra gimusi laisvėje. 
Juk Amerika buvo sukurta tų 
žmonių, kurie daugiausia atbė 
go iš tironų kraštų,, siekdami 
sukurti valstybę, kur jie galė
tų naudotis pagrindinėmis žmo 
gaus teisėmis, suteiktomis 
jiems paties Dievo. Šiandien 
žmogaus laisvei vėl gresia pa
vojus visame pasaulyje, todėl 
Lietuvos laisvės reikalas yra ir 
Amerikos laisvės reikalas. Štai 
kodėl, mano nuomone, prezid. 
Eisenhoweris savo kalboje 
JAV Kongresui šių metų sau 
šio mėnesį pareiškė:

„Mes niekada nepritarsime 
jokios tautos pavergimui“.

Pagrindinė Amerikos politi
nė filosofija yra išreikšta mū
sų Nepriklausomybės Deklara 
cijoje: visi žmonės yra Visa
galio sukurti lygūs su tam tik 
romis neatimamomis teisėmis, 
tarp kurių yra teisė į laisvę ir 
teisė siekti laimės, 
čioje dekleracijoje 

Toje pa- ; 
pirmieji 

Amerikos steigėjai pareiškė, 
kad žmonės, patekę į tironiją, 
turi teisę ir pareigą nuversti ti
roniją ir sudaryti tokią vyriau- ' 
sybę, kuri užtikrintų jiems lai > 
minga gyvenimą. Tai yra pa
grindinė Amerikos politinė fi- 1 
losofija, kuria remdamasi Ame ’ 
rikos užsienio politika visada ' 
privalo viską daryti, ką tik ji 
gali kiekviena taikia priemone, 
kad įgalintų pavergtuosius ! 
žmones atgauti savo laisvę.

Jei Sovietų Sąjungai būtų 
leista pasilaikyti pavergtąsias 
tautas ilgą laiką, tai ji, kaip 
Jūs gerai žinote, paverstų šias 
tautas savo įrankiais tolimes
nei agresijai pasaulyje vykdy
ti. Mano nuomone, Amerikos 
uždavinys yra daryti viską, 
kad Sovietų Sąjungos vykdo
mas pavergtųjų tautų pajun
gimas būtų panaikintas. Štai 
kodėl lietuvių tautos laisvė, 
amerikiečių tautos laisvė ir vi
sų žmonių laisvė yra nedaloma. 
Mūsų Kongresinio Komiteto 
uždavinys yra kuo plačiausiai 
atskleisti Sovietų įvykdytos 
prieš Baltijos tautas agresijos 
raktus, taip pat atidengti gy
venimo tikrovę bolševikų ver
gijoje nuo tos agresijos pra
džios ligi šių dienų.

Aš tikiu, kad politinė kary
ba šiandien yra svarbesnė už 
karinę karybą, o propaganda, 
pagrįsta tiesa, yra pati svar
biausia politinės kovos dalis. 
Juk jeigu pasaulis žinotų vis
ką, kas darosi anapus geležinės 
uždangos, tai žmonės visame 
pasaulyje padėtų pavergto
sioms tautoms atgauti savo ne 
priklausomybę. Taigi mes no 
rime Jūsų pagalbos atkreipti 
pasaulio dėmesį į šiuos faktus. 
Mes žinome, kad jūs ateisite į 
pagalbą. Mes padėsime Jums. 
Sujungtomis jėgomis, sujun
gę savo rankas su mūsų ken
čiančių brolių anapus geleži
nės uždangos spygliuotų vie
lų rankomis, mes padėsime ga
lutinai nušluoti šias šėtoniškas 
jėgas nuo žemės paviršiaus. Iš 

; savo širdies gilumos dėkoju 
. Jums visiems ir Jūsų didžia

jam pirmininkui prel. Krupavi 
. čiui už malonų svetingumą, pa 

rodytą mums visiems.
INŽ. A. RUDIS, 

Lietuvių Komercijos Rūmų 
pirmininkas, VLIKui, VT na
rtams ir svečiams perdavė ALT 
linkėjimus. Jis savo kalboje pa 
brėžė, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba labai palankiai seka 
VLIKo veikimą ir stengiasi 
kuo galėdama padėti Lietuvai. 
Tie žmonės, kurie sudaro ALT 
vadovybę, yra ilgamečiai lais
vinimo darbo veteranai. Šimu

tis, Grigaitis dirbo Lietuvai 
jau po Pirmojo karo. Jie su vi 
sais Amerikos lietuviais ir lie 
tuvių tautos bičiuliais kiek ga 
lėdami rūpinosi Lietuvos lais
vės byla. Kersteno komiteto 
pravesti tardymai bus geriau
sias akivaizdžios tiesos doku
mentas plačiajai visuomenei. 
„Mes prašėme Dievo,,pagalbos, 
ir jis mums tą pagalbą atsiuntė 
Kersteno asmenyje“, kalbėjo 
Amerikos lietuvių atstovas A. 
Rudis. „Lietuvos istorijoje to
kio draugo mes dar nesame tu 
įėję“, pažymėjo. Kerstenas vis 
ką daro Lietuvos gerovei iš sa 
vo įsitikinimo. Ir jam reikia 
nuoširdžiai ateiti į pagalbą. 
ALT visiems pataria: veikite 
vieningai, drąsiai ir ryžtingai, 
meskite į šalį partinius ginčus, 
sutartinai kovokite dėl Lietu
vos laisvės. Amerikos lietuviai 
trokšta, kad lietuviai visame 
laisvajame pasaulyje vieningai 
dirbtų laisvinimo darbą. „O 
mes iš savo pusės sten'gsimės 
viskuo padėti, jog Lietuva ir 
vėl būtų laisva“, baigė savo žo 
dį ALT atstovas A. Rudis. 
VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius, atsakydamas į jo kal
bą, užtikrino ALT atstovą, jog 
laisvinimo klausimais esame 
vieningi. Asmeninių ar grupi
nių nuomonių buvimas neken
kia laisvinimo darbui. Mes esą 
me kaip kariai, pasirengę eiti 
prie ginklo ten, kur esame lais 
vinimo darbui reikalingi, — pa 
žymėjo VLIKo Pirmininkas.

V. T-BOS PIRMININKAS 
K. Žalkauskas savo kalboje už 
tikrino a. r. narį Kersteną ir 
ALT atstovus, kad Vykdomoji 
Taryba padarys viską, kas tik 
yra galima, stengdamosi at
skleisti pasauliui tą baisųjį fi
zini ir materiali smurtą, kuris 
buvo padarytas mūsų tautai. 
,.Ir mes tikime, — kalbėjo VT 
Pirmininkas, — kad pasaulis 
tai pamatys ir pasidarys savo 
išvadas. Mus dabai džiugina, 
kad šitame darbe mes einame 
taip glaudžiai ir taip gražiai su 
Amerikos lietuviais. Taigi ei
sime su jais ir viso pasaulio lie 
tuviais ranka į ranką, nes tai 
yra visų laisvajame pasaulyje 
gyvenančių mūsų tautiečių už 
davinys — parodyti pasauliui 
tą smurtą, kuris yra mūsų pa
darytas. Leiskite Jus, didžiai 
gerbiamas Kongreso Nary, už 
tikrinti, kad mes viską padary 
sime, kas yra mūsų galioje, kad 
būtų pasauliui atvaizduotas tas 
smurtas, kuris buvo padarytas 
Lietuvai“

Paskum Kerstenui, jo šei
mai ir Amerikos lietuvių ats
tovams buvo įteiktos dovanos. 
Kerstenas dar kartą pabrėžė, 
jog žinąs mūsų gyvenimo tra
gediją. Tačiau jis iš savo pusės 
darys viską, kad pasaulis būtų 
laisvas, o mes vsii galėtume pa 
sisveikinti ir pasimatyti savo 
nepriklausomoje tėvynėje. Iš
kilmingas VLIKo posėdis bu
vo baigtas sveikinimu Ameri
kos Lietuvių Tarybai ir abiejų 
tautų himnais.

Rugsėjo 2 d. įvyko drauge 
su Kerstenu Baltų Tarybos po 
sėdįs. Jame dalyvavo estų ats
tovas pp. Selters, Jakobsen; 
latvių — Liepinš, Skaistlauks, 
Šildė ir lietuvių — K. Žalkaus
kas ir Dr. P. Karvelis. Po pietų 
Kerstenas, daugiau pasikalbė
jęs su latviais ir estais, išvyko 
į Nurenbergą. Turimomis ži
niomis, Kerstenas aplankė Vo 
kietijoje visąeilę atsakingų 
pareigūnų. Apie rugsėjo 20 
d. numatoma drauge su baltų 
atstovais bendra spaudos kon
ferencija Bonnoje. Jos metu 
Kerstenas nori painformuoti 
vokiečių ir užsienio spaudą 
apie savo kelionės tikslus ir

1 Kongreso Koimteto darbą. Eu 
ropoję Kerstenas numato ap-

; lankyti ir daugiau kraštų. Vi
sur tiek jis, tiek ALT atstovai 
mūsų tautiečių sutinkami nepa 
prastai nuoširdžiai ir su dėkin
gumu. Reikalinga komisijai 
medžiaga atsidėjus renkama. 
Mūsų laisvinimo veiksniai reiš 
kia įsitikinimą, kad susitikimas 
su Kerstenu ir ALT atstovais 
buvo ne tik malonus, bet ir di 
džiai naudingas bendram mū 
sų darbui. Taip pat užmezgi
mas asmeninio kontakto tarp 
ALT atstovų ir VLIKo prisi
dės prie glaudesnio ir nuošir
desnio bendradarbiavimo.
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Daugelis tautų per metus 
švenčia ne vieną Tautos šven
tę. Taip ir mūsų tauta švenčia 
Vasario šešioliktąją dieną — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę arba Lietuvos valstybes 
atkūrimo šventę ir Rugsėjo Aš 
tuntosios dienos švente. Rug
sėjo Aštuntosios dienos šventę 
švenčiame nuo 1930 metų ir 
siejame su 1430 metų Įvykiais 
— Vytauto Didžiojo sumany
mu vainikuotis Lietuuvos ka
raliaus vainiku.

Iškyla klausimas, kuriais su 
metimais lietuvių tauta pasi- 
linko švęsti rugsėjo 8 dieną — 
Vytauto vainikavimo dieną — 
tautos švente. Griežtai galima 
pasakyti, jog tai buvo padary
ta ne monarchistiniais sume
timais, nes Vytauto vainikavi
me* dėl lenkų klastos ir vėliau 
dėl jo mirties neįvyko. Jei čia 
būtų buvę monarchistiniai su 
metimai, tai lietuvių tauta tau 
los šventei galėjo pasirinkti ka 
raliaus Mindaugo vainikavimo 
dieną.

Kiekviena genercija palieka 
kitiems savo patyrimus bei lai 
mėjimus, kuriuos būsimos kar 
tos nori išlaikyti.

Kokį gi ypatingą palikimą 
Vytautinė Lietuva paliko 

mūsų laikams,
jog atsikūrusi Nepriklausoma 
Lietuva rado reikalo tatai net 
tautos švente atžymėti, kad 
tuo būdu tautoje kuo plačiau
siai paskleistų ano laiko Įsidė
mėtinus atsiekimus.

Ligi Vytauto laikų Lietuva 
buvo paskirų valstybėlių jun
ginys. Didžiuoju buvo laiko
mas tasai kunigaikštis, kuris 
valdė Vilniaus miestą ir jo sri
tį, kadangi Vilnius buvo lai
komas valstybės centru. Sriti
nių kunigaikščių priklausomu
mas buvo nedidelis. Vytautas 
Didysis pirmasis užsibrėžė pa 
naikinti sritines kunigaikšti
jas, ko jis ir buvo atsiekęs. 
Nors ir ankstyvesnieji Lietu
vos valdovai stengėsi panaikin 
ti srytinę Lietuvos kunigaikš
čių galią, bet tai jiems nesi
sekė, arba tik dalinai pasise
kė. Tiesa, pasitaikydavo, jog 
n jo valdymo metu sritiniai ku 
nigaikščiai palikdavo ir toliau 
valdyti savo kunigaikštijas, bet 
jų valdžios charakteris Vitau- 
to metu buvo visiškai kitoks, 
negu anksčiau. Taigi, mato
me, jog Vytautas valstybės te 
riloriją sujungė i vieną politinį 
vienetą — i centralizuotą tei
sine valstybę. Šitame valsty
bės perorganizavimo darbe ir 
glūdi vienas iš didžiausių Vy
tauto Didžiojo nuopelnų. Kiek 
vienas valdovas, kuris įvykdo 
valstybės sujungimą, ar tai se
novės Egipte — Menes, ar Ba
bilonijoje — Hamurapi, istori
jos už tuos nuopelnus būva rita 
tinkamai minimas ir pagerbia
mas, nes tokie valdovai, lyg 
atspėdami tautos troškimą, vi
siems laikams palieka testa
mentą išsaugoti valstybės ne
priklausomumą.

Po Krėvės unijos Jogaila gal 
vojo valdyti ne tik Lenkiją, bet 
ii Lietuvą, tačiau Vytautas 
tam buvo priešingas ir jieško- 
jo būdų sugrąžinti Lietuvai sa
varankiškumą. Kadangi Vy
tauto norai sutampa su mūsų

Mintys Tautos
STEPONO KĘSGAILUS PASKAITA, SKAITYTA

dabartinėmis tautinėmis aspira 
cijomis, todėl augščiau suminė 
tieji jo valstybės jungimo veiks 
mai ypač turi būti išryškinti 
visoms lietuvių tautos kartoms.

Įvedęs Lietuvą į Vakarų Eu 
ropos valstybių tarpą ir sėk
mingai gynęs valstybės sienas 
nuo priešo kėslų, Vytautas Di
dysis ne tik pats išgarsėjo, bet 
ir tėvynę išgarsino. Jį išgarsi
no ne tik karo žygiai, laimėtos 
kautynės, kaimyninių valsty
bių jo galios pripažinimas, bet 
ypač jo kaip visuomenininko 
nuopelnai, kuris savo karjierą 
pradėjo Jogailos vietininku, o 
baigė absoliutiniu suvereniniu 
monarchu. Jo politinio veiki
mo padariniai buvo tie, kad 
Lietuva paliko savarankiška ir 
europinė valstybė, kuri buvo 
valdoma didžiosios toleranci
jos principais.

Šie jo didieji siekimai, laimė 
jimai bei principai, nepriklau
somą valstybę atkūrus, ir bu
vo perkelti į tautos šventės — 
rugsėjo 8 dienos minėjimo pro 
gramą.

Ne visa lietuvių tauta gali 
šiandien laisvai šią šventę švęs 
n. Tautos daugumas, nors ir 
būdami savo krašte, dėl negir
dėtos priespaudos žiaurumo, 
negali nė užsiminti apie šios 
šventės šventimą. Gal tik kiek 
vienas paskirai, mintimis pri
siminęs nepriklausomo gyve
nimo laikotarpį, ir šios šventės 
minėjimo būdą bei jos paskir
tį, įgaus dar daugiau pasiryži
mo bei ištvermės grumtis su 
priešu ir kovoti dėl tų siekių, 
kurie buvo reiškiami per šios 
šventės iškilmingus ir visiems 
brangius minėjimus.

. Mes esame laimingi galėda
mi gyventi laisvame ir mums 
svetingai priglaudusiame Kana 
dos krašte. Mes čia turime sa
vas, kad ir vargo lietuviškas 
mokyklas, savo spaudą, teat
rus, chorus, ruošiame kultūri
nes pramogas — minėjimus. 
Bet mes to jau nebeįvertiname. 
Jei šiandien iš Montrealyje 
priskaitomų arti 10.000 tautie 
čių tautos šventės minėjime ne 
pajėgiame užpildyti šios vos 
kelis šimtus talpinančios salės, 
puikiai parodo, kad rūko už
danga skirianti mūs nuo tėvy
nės Lietuvos vis žemiau ir že
miau leidžiasi ant mūsų akių. 
Lietuvos beržynėliai, bažnyčių 
bokštai, Nemuno šlaitai velka
si užmiršties plėnimis, bėga 
nuo mūsų vis tolyn ir tolyn.

Netektų stebėtis jei tai atsi
liktų su mūsų tautiečiais, kurie 
bėgdami nuo caristinės karinės 
prievolės, ar jieškodami geres
nio gyvenimo apleido Lietuvos 
žemę, dar Lietuvai esant po 
caro jungu, ar pirmaisiais Lie
tuvos Nepriklausomybės me
tais, arba su tais, kurie Lietu
vą pažįsta tik iš savo tėvelių 
pasakojimų bei močiutės jam 
padainuotų lietuivškų dainų, 
bet su didele širdgėla tenka pa 
sakyti, kad tai atsitinka su vos 
prieš keletą metų į šį kraštą at 
vykusiais tautiečiais. Jei atsi
randa mūsų tarpe tokių, kurie 
net universitetus baigę išsiža-

da esą lietuviais, jei vieninte
lei lietuviškai gimnazijai Vo
kietijoje aukų rinke drįsta
me duoti tik penkis c us, pa 
tys būdami kelių butų namo sa 
vininkais, puikiai parodo, kiek 
mums bėra brangi Lietuva, jos 
ateitis ir kaip mes greit užmir 
šome savo brolių skurdą Vokie 
tijos lageriuose, kur patys ant 
savo kailio viską pergyvenome.

Dar skaudžiau, kad jau pa
sigirsta balsų: — Nepriklauso 
mybė, hm, atvirai šnekant, gal, 
kam ir buvo gerai, tik ne vi
siems. . .

Tiktai taip atvirai šnekėda
mi nė vienas nepaklausiam:

o kur gi dabar mes būtume, 
jei Lietuva nebūtų turėjusi 

nepriklausomybės?
Ir toliau šnekėkim atvirai.
Sakysime, 1918 metais Lie

tuva lieka, kaip buvus, Rusi
jos provincija, kažkeholiktoji 
sovietinė „respublika“ su vi
sais malonumais. Po ilgų ba
do ir trėmimo metų, sakysi
me, prasideda vokiečių - rusų 
karas ir mes, kurie čia atsira
dome, kažkokiu stebuklu tuo
met išlikę dar gyvi, 1944 me
tais bėgame į Vokietiją, sulau
kiame santarvininkų pergalės. 
Rusų politrukai mus, kaip se
nus sovietinius piliečius, ap
tveria spygliuotomis tvoromis, 
o po to grąžina į ten, iš kur jau 
niekas nebegrįžta. Kai 1945- 
46 metais politrukų ir sumul- 
kintų santarvininkų daužomi 
šautuvu buožėmis rusai, len
kais neužsirašę ukrainiečiai ir 
kiti senieji sovietų piliečiai, va 
romi į vagonus pjaustėsi gerk
les skustuvais, korėsi ant me
džių, tai mes lietuviai dėkojo
me Dievui, kad buvome nepri
klausomos valstybės piliečiai. 
Ir ne vienas kitatautis, net ma 
ža ką bendra turėjęs su Lietu
va arba net dirbęs jos nenau
dai, prašė jam išrašyti lietuvio 
dokumentą, nes tai buvo gyvy 
bės dokumentas. Netgi apja- 
kę Vakarų santarvininkai ne
drįso mus išduoti budeliams,

HAMILTONIEČIU V. KAŽEMĖKU IR MUNTREALIETĖS 
A. RINKEVIČIŪTĖS SUTUOKTUVĖS.
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nes jų sostinėse sėdėjo laisvos 
Lietuvos įgalioti min storiai. 
Kas atsitiko su Gen. \ laso zo 
armijos kariais, kv.Uc kovojo 
su bolševikais Wermacht‘o pu
sėje? Buvo santarvininkų iš
duoti sovietams ir svietiškai 
sutvarkyti. Kas atsitiko lietu
viams jaunuoliams, kurie prie 
varta ar savanoriškai mušė so 
vietinį žvėrį rytuose, talkinin
kaudami vokiečių armijai? Jie 
Vokietijoje nusimetė unifor
mas, prisiglaudė lietuvių sto
vyklose arba iš anapus spyg
liuotų nelaisvės vielų buvo pa
leisti dėl to, kad nepriklauso
mos Lietuvos pasiuntiniai įtiki 
no vyriausybes, jog tai buvo 
prievartos suklaidintos aukos, 
jog Lietuvoje vokiečiams neiš 
degė suorganizuoti atskirus da 
linius. Ir tai nesunku buvo pa 
daryti, nes Lietuva nebuvo 
pridariusi diplomatinių klaidų, 
nebuvo įsivėlusi į kombinacijas 
su Hitleriu, iki okupacijų trage 
dijos pasiliko neutrali valsty
bė.

Rudens purvo aptaškytomis 
kolonomis pasiekę Vokietiją, 
greit pristigome lašinių ir kum 
pių, bet
dvasines gėrybes, kurias mums 
davė laisva Lietuva, dar ir iki 

šiol leidžiame apyvarton,
seniai jau pardavę arklius bei 
vežimus, seniai jau iš Jungti
nių Tautų laivų išbarstyti vi
sose žemės rutulio pakrantėse.

Mūsų dailininkai, muzikai, 
mokslininkai Vokietijoje ir da
bar už devynių marių, už de
vynių kalnų, savo kvalifikaci
jomis įrodė, kad jauna Lietu
vos valstybė buvo pasiekusi 
Vakarų pasaulio kultūrinį ly
gį, valstybių, kurios nepriklau
somai gyveno ilgus, šimtme
čius.

Nenuostabu tad, kad dauge 
lis kraštų, priglaudusių mūsų 
pabėgėlius, jiems pripažino 
mokslo laipsnius, suteiktus Vy 
tauto Didžiojo universitete.

Norėdami palankiai nuteikti 
daugeliu atveju politrukų ap

dumtus santarvininkus Vokie 
tijoje, ko gi kito galėjom grieb 
tis, kaip savo tautinių ansamb 
lių, meno parodų, koncertų.

Per vieną koncertą Ameri
kos kariams, šeimininku buvo 
gen. Bedell Smith, kurį čiurlio 
niečiai smulkiai informavo apie 
Lietuvą. Jis labai domėjosi 
musų likimu, žadėjo prisiminti 
tas žinias progai pasitaikius. 
Po to šis generolas buvo pa
siųstas į Maskvą ministeriu, o 
dabar prezidentas Eisenhowe- 
ns paskyrė karinės žvalgybos 
viršininku.

Dėka mūsų kultūrininkų, 
mes įgijome daugybę draugų 
Vakaruose. Vokiečių spauda 
dažnai minėdavo lietuvių cho
rus, baleto, meno ir muzikos 
pasirodymus.

Mes kartais mėgstame pa
leisti gerkles, girdi, Lietuva py 
lė pinigus kariuomenei, kuri 
šiokia ir tokia ir anokia. Ne, 
Lietuva pylė pinigus ne vien 
kariuomenei, bet ir ūkio pažan 
gai ir kultūros lygiui kelti.

Kad mes Vakaruose pasiro
dėm ne tik su lašiniais kum
piais ir spekuliantais, tai turi
me prisiminti, jog vyriausybės 
nesigailėjo nieko kultūrinin
kams, kaip iš gausybės iago 
pylėsi stipendijos, tur būt, kas 
trečias dailininkas, muzikas ir 
mokslininkas valdžios lėšomis 
buvo siunčiamas į užsienį pasi 
tobulinti.

Kaip mes dabar nustebę pa
matėm, kraštai, kur, girdi, me
daus ir pieno upės teka, kur 
augščiausias pragyvenimo stan 
dartas, neturi nei savo tauti
nės operos, nei valstybinių te
atrų, nei dialės akademijų. Tie 
reikalai paliekami labdarybei. 
O mūsų Lietuva, žemdirbių 
kraštelis, nesigailėjo pinigų 
nei akademijoms, nei operai, 
nei teatrams. Visos Lietuvos 
vyriausybės suprato, kad
remiant kultūrini gyvenimą, 

atidengsime savo veidą, 
ilgainiui pagimdysime genijus,
kurie parodys, kas mes esam.

kuo mes skiriamės nuo kitų.
Mažam kraštui nelemta iš

garsinti savo vardą diplomati
ja ar karo vadais, bet tik kul
tūra ir ūkiniu susitvarkymu. 
Ar kas, sakysime, laukia gar
sių diplomatų ir narsių karve
džių iš tokios Šveicarijos, Da
nijos? Kažkaip ir nedera to
kių dalykų laukti iš šių kraštų. 
Tačiau šie kraštai davė dvasios 
galiūnus: Pestalozzi, Anderse 
na, Ibseną, Griegą, šie kraštai 
pavyzdingai susitvarkę, įsive
dę nuostabiai gražią demokra
tiją, kuri žavi net anglosaksus.

Dideli diplomatai ir karve
džiai gimsta per jėgą. Ir Cliur 
chillis staiga pasidarė mažutis, 
kai iš po jo kojų išsprūdo jė
ga, o negabūs Amerikos diplo 
matai pasidarė gabūs, kai pri
sikalė ginklų.

Laisvoji Lietuva su nedide
liais pakrypimais žengė tiesiu 
keliu, vykdydama Tautos Him 
no žodžius „Ir šviesa ir tiesa“. 
Šių dviejų žodžių sukurtos er 
tybės nei rūdija, nei kandžių 
paliečiamos, nei karo bei žudy 
nių sunaikinamos. Šiuos žo
džius vykdydami kūrėm tai, 
kas vadinama Amžinoji Lietu 
va.
Nekaltinkime vienas kito dėl 
mus ir visą Rytų bei Centro 
Europą ištikusios tragedijos.

Kaip pasielgė didžioji galybė 
— Prancūzija, 45 milionų tau
ta, užpulta vokiečių armijos?

45 milionai prieš 85 milio- 
nus, tai ne 3 milionai prieš 200 
milionų. Ir toji Vakarų galy
bė, kurios diplomatai tarp dvie 
jų karų drebino savo kalbomis 
Tautų Sąjungos rūmų kolo
nas, teatsilaikė Hitlerio tan
kams tik porą savaičių.

Lietuvos okupacija tai buvo 
katastrofa, kaip žemės drebė
jimas, kaip alkanų skėrių ant
plūdis, kaip maras, ir, žinoma, 
didžiųjų politikos ėjimas. Tai 
ne nuo mūsų priklausė, pačio
je esmėje ne nuo mūsų plikiau 
sys ir išvadavimas.

Tačiau tai nereiškia, kad mes 
šiandien turime sėdėti rankas 
sudėję ir laukti kol kiti laisve 
mums iškovos. Mes turim jau 
šiandien ruoštis tam didžiam 
žygiui, nesiskaldydami vienin
gai jungti savo išblaškytas jė
gas, kad lemiamoji valanda 
mus neužkluptų nepasiruošus.

Tėvynė Lietuva mus pagini 
dė, mus užaugino, mus įteisi
no pasaulio bendruomenėje, 
kaip laisvos, kultūringos, vi
sur žinomos valstybės pilie
čiu s, su dar ir d ii ai galiojan
čiu pasu, su diplomatiniais ats 
tovais, su Vyriausiuoju Lietu
vos I "ilaisvinimo Komitetu, su 
sava spauda, knygų leidyklo
mis, kultūrininkais, keliančiais 
mūsų vardą svetur, su tūkstan 
čiais drabščių tautiečių, lau
kiančių jau ne be paskelbimo, 
bet išlaisvinimo laikinai už
grobtos amžinos Lietuvos.

Šiandien mes dėkojame mū
sų savanoriams - kūrėjams, k u 
rių kraujas mums suteikė są
lygas laisvai suklestėti: dėko
kime žuvusiems nepriklausomy 
bės karuose; dėkokime aušri
ninkams ir varpininkams, pa
žadinusiems mūsų sąmonę: dė 
kokime nepriklausomybės akto 

Nukelta į 9 pusi.

Argentinos lietuvių 
gyvenimo tikrovė 

LAIŠKAS IŠ BUENOS AIRES.
Kas nėra šio krašto lietuvių tinių, o kartu ir mane suža-

gyvenimo praktiškai ar teore
tiškai gerai pažinęs, gal ne
kartą pripuolamai paskaitęs 
Argentinos lietuvių spaudą, 
kuri nėra tikrasis šio krašto 
lietuvių gyvenimo veidrodis, 
įsivaizduoja, kad čia viskas 
tvarkoj ir net svajoja patekti 
i šio krašto lietuvių tarpą. Be 
to, spaudoje talpinamos trum 
pos žinutės apie kultūrini, vi
suomeninį, tautinį ir asmeni
nį daugelio lietuvių gyvenimą, 
prie geriausių norų užsienio 
lietuviams neįmanoma net gy 
venimo vidurkį surasti. Todėl, 
bent trumpai perbėkime per 
tikrovės kampelį.

Daug kalbų ir sumanymų.
Dar prieš kelis metus Ar

gentinos lietuvių spaudoje 
skaičiau daug gražių sumany
mų tremtinių gelbėjimo rei
kalais. Bene daugiausia trem 

vėjo Argentinos lietuvių spau 
doje tilpęs šio krašto lietuvių 
sumanymas bendromis auko
mis pastatyti namus, į ku
riuos būtų galima patalpinti 
is Europos atvykusius tremti
nius, kad į šį kraštą kuo dau
giausia tremtinių patektų ir 
galėtų, pasak spaudos, taip ge 
rai įsikurti, kaip kad senieji 
ateiviai yra įsikūrę. Praėjo 
metai - kiti ir daugiau, bet 
nuo to karto čia niekas nekal
ba apie panašių namų statybą. 
Tremtinių atvykimui į Argen 
tina palengvinti buvo susitve
ręs Emigracinis Komitetas, 
kuris pradžioje daug pasidar
bavo ir dėka jo nemažas skai 
čius tremtinių iš Austrijos bei 
Italijos atvyko. Už tai ir aš 
esu šiam komitetui dėkingas. 
Deja, greit Komitete prasidė
jo trynimasis ir.. . baigėsi 
šio komiteto garbingas dar

bas. Tiesa, dar buvo ir kitos 
kliūtys ne iš komiteto pusės, 
apie kurias kol kas tenka nu
tylėti.

Draugijų nuosavybėse galė 
tu būti didelis lietuvybės iš
laikymo centras, bet to nėra, 
ir jaunoji lietuvių karta eina 
nutautėjimo keliais. Neviena 
me lietuviškame pasilinksmi
nime galima matyti dauguma 
vietinių negu lietuvių vaikų, o 
lietuvių vaikus galima rasti 
vietinių pasilinksminimuose 
ar klubuose. Daugelis seno
sios lietuvių kartos lietuvių 
dėl to sielojasi, bet viskas siel 
vartė palieka, o laikas bėgda 
mas vis daugiau lietuviškumo 
išrauna iš čia gimusių lietuvių 
vaikų.

Paskutiniu laiku sumany
mą Argentinos lietuvių spau
doje iškėlė Tautos Fondo Ats 
tovybės Argentinoje pirminiu 
kas Jonas Čikštas, bet ar šis 
sumanymas ras nuoširdų pri
tarimą atatinakmų asmenų 
tarpe? Šis taurus lietuvis siū 
lo gelbėti jaunąją kartą, jai su 
teikiant galimybes ir patogu
mus daugiau prisilaikyti lie

tuvių tarpe. Jis siūlo skubiai 
imtis lietuvių jaunimui tam 
tikro klubo įrengimo, kur jau 
nimas galėtų susirinkti laisvo
mis valandomis ir tarpe lie
tuvių praleist laiką, tikroje 
lietuviškoje dvasioje. J. Čikš 
tas šiam reikalui aukojo 50. 
000 pezų. Kadangi gerai pa
silaiko nemažas skaičius lie
tuvių, jei J. Čikšto pėdomis 
pasektų bent dešimt iš jų, rei
kalas galėtų būti pradėtas kad 
ir šiandien.

Skaudi tikrovė.
Koks sunkus lietuviškos 

spaudos kelias į lietuviškas 
pastoges, yra visiems gerai ži 
moma, todėl jos platintojai 
bei leidėjai turi sukaupti vi
sas jėgas, kol knygą ar laik
raštį įnerša vienam - kitam 
lietuviui. Argentinoje šis sun 
kūmas yra toks didelis, kad 
sunku bus įtikinti kitų kraš
tų lietuvius.

Vakaras su verslininkais.
Kiek Argentinoj yra lietu

vių verslininkų, kol kas nie
kam nėra žinoma, bet drąsiai 

galima tvirtinti, kad jų yra 
daug. Prieš trylika metų, ke
liems verslininkams kilo su
manymas kartą metuose su
rengti verslininkų pobūvį, kur 
galėtų prie bendro stalo pasi
dalinti mintimis ir sumany
mais vienas su kitu, po pir
mojo pobūvio verslininkai su
žavėti pasisekimu nutarė tu
rėti tradicinį pobūvį kiekvie
nais metais. Ir taip kas me
tai vyksta verslininkų subu
vimai.

Šiemetinis, jau tryliktas iš 
eilės, verslininkų pobūvis įvy
ko rugpjūčio 23 dieną Bue
nos Aires Lietuvių Klube. 
Nors gražus būrys verslinin
kų susirinko, bet palyginus pa 
gal jų esamą skaičių, bus vi
sai mažas nuošimtis. Kaip ma 
tyti, kasmet vis daugiau (gal 
dėl praturtėjimo) nusigręžia 
nuo šio gražaus parengimo.

Nesigailiu vakarą praleidęs 
tarpe verslininkų, tiktai gai
liuosi, kad neteko matyti dau 
gelio verslininkų, kuriuos ma
čiau prieš 2—3 metus tokiuo
se pat pobūviuose. . .

Nejaugi nesuprastas reikalas?

Jau seniai Argentinos Lietu 
vių Bendruomenė yra para
ginta rinkti istorinę medžiagą 
Pasaulio Lietuvių Archyvui, 
bet archyvas turbūt dar nė
ra nieko gavęs. Gal nevienas, 
kaltina tam reikalui įgaliotą 
asmenį ar pačią Bendruome
nės Centro Valdybą už šį ap
sileidimą, bet tai yra klaidin
gas manymas, nes yra kalta 
visuomenė, kuri gal nenorė
dama mažyčių išlaidų tyli ir 
neatsiliepia į įgaliotinio spau
doje tilpusius atsišaukimus ir 
prašymus, visą istorinę me
džiagą perduoti PLA, o da
bartį uždokumentuoti foto 
nuotraukose bei aprašymuose.

Šie Argentinos lietuvių vaiz 
dai nėra džiugūs, bet turi bū
ti žinomi viso pasaulio lietu
viams. Gal ne vienas Argen
tinos lietuvis užsigaus ir auto 
rių apkaltins, bet tai bus ne 
tikslu. Negi mes slėpdami 
tamsias gyvenimo dėmes, ti
kimės pagyromis užsipelnyti 
nederamą pagarbą?

L. Kančauskas.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1953. IX. 23. — Nr. 37 (335)

A. a. Magdalena 
Norkeliūnaitė - Naruševičienė.

LIŪDNA SUKAKTIS.
Prieš 10 metų, 1943 m., rug 

sėjo 19 d., Montrealyje mirė 
Magdelena Noruševičienė-Nor 
keliūnaitė, palikdama nuliūdi
me vyrą Vincą, keturias duk
teris, sūnų, brolį Dominiką 
Norkeliūną, brolį Petrą ir se
serį Oną Avižienienę Roches
ter N. Y. Taipgi paliko tris 
brolius ir vieną seserį Lietuvo 
je, su kuriais .keletą paskutinių 
savo gyvenimo metų, siaučiant 
karui, neturėjo galimybių su
sižinoti ir jų likimu begalo rū
pinosi. Be to, dar liko dau
giau giminių Lietuvoje ir Ka
nadoje.

M. Noruševičienė mirė dar, 
galima sakyti, jauna: vos su
laukusi 50 m. amžiaus. Į Ka
nadą atvyko 1921 m. pas vy
rą, kuris buvo atvykęs pireš 
pat pirmąjį pasaulinį karą. 
Montrealyje jai, kaip ir ki
tiems, tais laikais teko pergy
venti ir sunkumų, nes vyras 
keletą metų visiškai neturėjo 
darbo, o pati buvo nestiprios 
sveikatos; bet ji niekada nesi
skundė, visada į gyvenimą žiū 
rėjo iš gerosios pusės. Kada 
pradėjo suaugti šeima ir gyve 
nimas atrodė šviesesnis, tada 
negailestingoji mirtis nutraukė 
jos gyvenimo siūlą, ir išplėšė 
ją iš mūsų tarpo.

M. Noruševičienė buvo tai
kaus būdo, gera lietuvė ir pa- 

gj Valstybinis Eva Peron Pa
minklo komitetas paskelbė 
skulptoriaus Tomassi pagamin 
tą Eva Peron paminklo projek 
tą, kuris atitinka velionės pa
sakytiems žodžiams: „Tegul 
jis bus didžiausias pasaulyje. 
Jis pirvalo būti padengtas ,,de 
scamisado“ figūra . Pamink
lo augštumas bus 137 metrai. 
(New Yorko Laisvės stovylos 
augštumas 91 metras; Rio de 
Janeiro Kristaus — 38 met
rai). Paminklo papėdė bus 77 
metrų augštumo; 16 kolonų 
vaizduos teisingumo ir kitus 
simbolius; viršuje „discamisa- 
do“ figūra bus 60 metrų, vaiz
duojanti darbininką, su skais
čia ateitimi žiūrintį ateitin. Pa 
minkle bus 14 liftų. Paminklo 
diametras bus 100 metrų, svers 
jis 43.000 tonų. Viduje bus iš 
visų paminklo dalių matoma 
kripta, kurioje 400 kilogramų 
sveriančiame sidabriniame 
karste bus saugojama kristalo 
kasketa su Eva Peron balzo- 
muotu lavonu. Virš kriptos 
bus marmurinė Eva Peron sto 
vyla. Tas gigantiškas pamink 
las bus pastatytas aikštėje prie 
šals Prezidento rezidenciją, 
tarpe Av. General Libertador 
Can Martin, Figueroa Alcorta, 
Tagle ir Libres del Sur.
IS Buenos Aires Civiliniame 
Registre per paštą apsivedė 
Jonas Rundzaitis, gyvenantis 
Venezueloje, su panele Elda 
Skapavičiūte iš San Fernando. 
Jaunavedį atstovavo jo drau
gas J. Pranskūnas. Liudinin
kais buvo V. Rimša su drau-

t tžttžt 11? 11

vyzdinga motina. Jos čia au
gusi šeima išauklėta tikroj lie
tuviškoj dvasioj. Viena iš dūk 
terų — Miliuke keletą metų 
darbavosi prie „Nepr. Lietu
vos“, spausdindama stesojus.

Ši liūdna sukaktis primena 
mums Noruševičienę kaipo vie 
ną iš daugelio išeivijoje pavyz 
dingų ir gerų lietuvių, o šei
mos giminių ir draugų tarpe, 
kaipo nuoširdų pilną malonu
mo ir pasitikėjimo asmenį. Lai 
jai būna lengva Kanados žeme 
lė, o mes — šeima, giminės ir 
draugai liūdime jos. D. N.

Iš visur ir apie viską
gaiš. Pernai Rundzaitis buvo 
atskridęs iš Venezuelos aplan 
kyti savo tėvą. Ta proga su
sipažino su Elda Skapavičiū
te, kuri LTM Ansamblio kon 
certų metu publikai aiškino is 
paniškai Ansamblio choro dai
nuojamas dainas. Įvyko susi- 
žiedavimas. Sužiedotinis grį
žo Venezuelon, kur turi atsa
kingas pareigas kaipo techni
kas, o be to, su kitu tautiečiu 
turi ir savo industrijos įmonę. 
Vestuvės įvyko už akių. Da
bar jau viskas tvarkoj, tik jau
noji dar šiemet turi baigti gim 
naziją ir tuomet, gavusi diplo
mą, primų lėktuvu skris į Ve
nezuelos sostinę Caracas.
fiVagys įsibrovė į Hohenzoler 
nų, buvusių Vokietijos kaize 
rių, pilį Wiurtenberge ir išvo
gė iš ten karūnavimo rūbus, 
garsiąją Fridricho Didžiojo ta 
bakinę ir kitokius labai ver
tingus istorinius daiktus. Ta
me muziejuje vagys paliko tik 
Vokietijos imperatorių karū
ną, kurią Hohenzollernai užsi 
dėdavo karūnavimo metu.
Si Anglė Paggy Cripps, duktė 
mirusiojo Stafford Cripps, bu
vusio Anglijos užsienių reikalų 
ministerio, ištekėjo už vieno 
Afrikos negrų karaliuko Jo- 
sepho Manoelio Appiacho. 
Appiach mokslus ėjo Anglijo
je.
K Japonijos vyriausybė vyk
do planą iki 1956 metų į Bra
ziliją emigruoti 9.000 japonų 
šeimų. Pernai ir šiemet Ama- 
zonijoje jau įsikūrė 2.010 šei
mų. Japonai jau sudarė žem
dirbių koloniją ir prie Ferro 
upės. Paranatingos intako Ma 
to-Grosse, daug jų įsikuria ir 
Šalies pietuose, Paranos ir S. 
Paulio estaduose.
S Florencijoje, Italijoje, vie
na šeima pastebėjo, kad jų na 
muose laikomas šuo pradėjo 
silpnai matyti. Pašauktas spe 
cialistas gyvuliui .įstatė akinių 
stiklus tiesiai į akis ir dabar 
šuo vėl laisvai bėgioja, nebe- 
tižkliūdamas už baldu.
■ Pittsburgh, Pa. — Kai kam 
pasirodė, jog Šv. Mykolo ka

pinėse ant vieno paminklo nak 
ties metu pasirodo šviesa. 
Gandams pasklidus, šimtai 
žmonių pradėjo plaukti į tą 
vietą. Atvykusi dvasiškija ir 
policija išaiškino nustebintai 
miniai, kad šviesa atsiranda 
nuo fosforo, kuriuo yra ap
dengtas paminklas.
it Prancūzijoj prie Pautasur- 
merio, pajūrio kopose, 8 met
rų gilumoje, atrastas laivas, 
paskendęs 1821 m. laivas pri
klausė vienam amerikiečiui ir 
tada vežė 30 tonų aukso. Jis 
nuskendo prieš 132 metus, bu 
vo bangų išmestas į krantą, ap 
neštas smėliu ir. . . dabar jau 
ant jo žaliavo vynuogynai.
9 „Argentinos Lietuvių Bal
sas“ paskelbė, Jono Čikstės at 
sišaukimą į Buenos Aires tau
tiečius, įkurti tame mieste pa
vyzdingą lietuvių jaunimo 
centrą su salėmis, sporto aikš 
temis, maudymosi baseinais 
ii tt. Atsišaukimo autorius 
pats pirmas pasižadėjo tam 
reikalui skirti 50.000 pezu.
a Lietuvių kolonijose — Mel 
bourne, Geelonge, Adelaidėje 
ir Sydnėjuje, — varoma smar
ki akcija, lietuviškiems na
mams įsigyti — Didelė da
lis Australijoje gyvenančių 
lietuvių yra užsiregistravę 
kvotai į JV. Norint išvažiuoti 
pagal eilę, reikia laukti apie 
6—7 metus. Keletą lietuvių 
šeimų ir atskirų asmenų yra 
išvykę be eilės į JAV ir Ka
nadą. Ateinančiais metais pa 
gal kvotą iš Melbourne iš
vyksta prof. P. V. Raulinai- 
tis su šeima.
■ Fede de Arte, Vatikano glo 
boję išeinąs meno žurnalas, ku 
rio paskirtis yra supažindinti 
menininkus su bažnyčia ir li
turgija, perspėja menininkus, 
kad, naudodamiesi moderniš
kos statybos priemonėmis, 
„statytų tikras bažnyčias, o 
ne pastatus labjau tinkančius 
prekybai bei garažams“.
a Pasaulio gražuolių konkur
se prancūzė Christine Martai 
pripažinta gražiausia moterim 
pasaulyje.

JAV PERKA VALSTYBES.
Prieš 150 metų, 1803 me

tais balandžio 30 d., Amerika 
nupirko iš Prancūzijos tik už 
12 milionų dolerių teritroiją, 
vadinamą Louisana, platybes 
geriausių žemių palei ilgąją 
Mississipi upę, 827.987 ketvir 
tainių mylių arba tokias platy 
bes žemių, kaip 30 Lietuvos 
teritorijų! 1803 metais jau
nos Jungtinės Amerikos Vals
tybės, ką tik prieš 20 metų iš
sikovojusios nepriklausomybę, 
padvigubino savo teritoriją ir 
vėliau pradėjo siekti Pacifiko 
pakraščių.

Iš Louisianos vėliau susida
rė sekamos valstijos; Louisia
na, Missouri, Minnesota, Mon 
tana, South Dakota, North Da 
kotą, Wyoming, Nebraska, Io 
wa, Kansas, Arkansas, Oklaha 
ma, o dalis buvusių Louisianos 
žemių įėjo vėliau į Texas ir 
New Mexico valstijas.

Kad Amerika pirko Louisia- 
ną už 12 milionų dol., nėra ko 
stebėtis. Kas nepirktų tokių 
žemės plotų už tokius grašius?

Prancūzija pardavė Louisia 
nos teritoriją dėl tos priežas
ties, kad ji negalėjo savo teri
torijų Amerikoje apginti. 1803 
metais Prancūzijos imperato
rius Napoleonas rengėsi ka
riauti su Anglija ir jis gerai ži 
nojo, kad jo užjūrių teritorijos 
bus iš Prancūzijos atimtos.

Vėliau iš Rusijos buvo nu
pirkta Aliaska (1867 metais). 
Aliaskos platybės, 586.400 kv. 
mylių ploto buvo nupirktos už 
7.200.000 dolerių. Vien iš jū
ros šuniukų kailių Amerika 
Aliaskos vandenyse turėjo pa
jamų 300 mil. dol. O jei pri- 
skaityti žuvis, auksą, girias ir 
derlingas žemes, tai Aliaskos 
pirkimas apsimokėjo neblo
giau, kaip ir Louisianos pirki
mas.

Taip pat ir Floridos nupirki
mas iš Ispanijos 1819 metais 
neblogai apsimokėjo. Už Flo
ridą Amerika sumokėjo Ispa
nijai 5 mil. dol.

Taip_per 170 metų savo gy
venimo Jungtinės Amerikos 
Valstybės išaugo į didžiulę ir 
galingiausią pasaulio valstybę.

GRAŽI PRADŽIA VYDŪNO 
FONDUI

Didelis lietuvis, brangus ra 
šytojas, savitas filosofas, tau
rus žmogus Vydūnas, nuke
liaudamas į Anapus, paliko 
šviesų atminimą. Vydūno 
Rondo Komitetas, kurį suda
ro B. Babrauskas, Myk. Kru
pavičius, St. Lozoraitis, Vac. 
Sidzikauskas, E. ^Simonaitis, 
L. Šimutis ir K. Zaikauskas, 
prieš mėnesį spaudoje paskel
bė atsišaukimą, kviesdamas 
mūsų tautiečius, kuriems bran 
gus Vydūno atminimas, prisi
dėti aukomis laikinam Vydū
no paminklui pastatyti ir jo 
parinktiems raštams išleisti. 
Pirmieji aukotojai netruko at 
siliepti. Pradžia jau graži, bet 
laukiame daugiau talkininkų. 
Aukas prašome siųsti Rašyto 
ių Draugijos pirmininko var
du : B. Babrauskas 1436 So. 
50 Ave. Cicero, Ill.

Po 5 dol. aukojo: Ben. Bab 
rauskas, V. Bašinskas, K. Da 
bulevičius, prof. St. Dirman
tas, Pr. Gedvilą, B. Gladkaus- 
kas, P. Jaras, K. ir L. Jasėnai, 
Pr. Linkus, K. Mažonas, B. 
Pauža (Hamilton, Ont.), E. 
ir J. Pušneraičiai, H. Radaus
kas, J. Stulga, dr. G. Valan
čius, V. Valteris, O. Vildžie- 
nė ir E. Vilkas. K. Žilėnas — 
4 dol., J. Vosylius — 1 dol.

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 
121 kuopa Racine, Wis. at
siuntė 10 dol., o Sandaros 29 
kuopa Detroit, Mich, savo ge 
gūžinės metu šiam reikalui su 
aukojo 31,50 dol.: Fel. Motu 
zas — 5 dlo., A. ir O. Ambro- 
zevičiai — 4 dol., J. Augustai 
tis, V. Barauskas, J. Jonynas, 
Į. Laukonis, J. Pilka, Z. ir J. 
Rudvailiai, A. Strazdas ir J. 
Tamošiūnas po 2 dol., dr. J. 
Brundza, P. Molis, A. Naru
ševičius, S. Paulauskas ir P. 
Vaitiekūnas po 1 dol., dr. B. 
Baleniūnas — 1,50 dol. Iš 
viso 136,50 dol. Pasekime pir 
mųjų aukotojų pavyzdžiu!

Vydūno Fondo Komiteto 
vardu aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja
Ben. Babrauskas, LRD Pirm.

Kelionė erdvėn
KAIP JĄ ĮSIVAIZDUOJA LOS ANGELES UNIVERSI

TETO FIZIKOS PROFESO RIUS HEINZ HABER.

šalintos. Jų sprendimas galės 
būti pritaikytas ir erdvės ra
ketose. Dar atsiranda visa ei
lė papildomų problemų, bet ir 
tos, atrodo, inžinierių bus sėk-
minga! išspręstos.

Erdvės gydytojai savo tyri 
mams davinius gali gauti iš 
dviejų šaltinių. Vienas jų tai 
bandomosios raketos, kurios 
dabar yrai siunčiamos į erdvę 
ir ateityje dar nemažai jų bus 
pasiųsta, kol pats žmogus įsi
drąsins keliauti. Dr. von 
Braun ir jo bendradarbiai iš 
tų davinių jau susidarė tikrą 
vaizdą, kaip turi būti konstruo 
jamas ir kaip veiks busimasis 
„raketinis erdvės laivas“. Iš 
jo patyrimų mes jau pradžioje 
išskaičiavome keletą faktų, su 
kuriais erdvės keliautojai turi 
skaitytis.

Antras žinių šaltinis tai 
mokslas apie įvairius fiziologi 
nius ir psichologinius reiški
nius, kuris medikams gali su
teikti labai daug svarbių žinių. 
Erdvės medikas turi, kuo 
kruopščiausiai surinkti visas 
detales apie gyvenimo sąlygas 
ir pavojus erdvėje ir patiekti 
juos busimųjų „laivų“ kons
truktoriams.

Tokiu būdu, erdvės medici
na ir erdvės technika dirba 
kartu. Aviacijoje medicina se 
kė techniką truputį atsilikusi 
ir mokėsi iš jos patyrimų. Ta
čiau, erdvės „aviacijoje“ medi 
eina neišvengiamai turi išeiti 
į priekį. Atsižvelgiant į milži
niškas išlaidas erdvės laivo sta 
tybai būtų labai neišmintinga 
dėl žmogaus fizinio nesugebė
jimo nustoti tobulos mašinos. 
Todėl, žmogaus fiziologiniai ir 
psichologiniai sugebėjimai turi 
būti iš anksto išnagrinėjami ir 
nustatomos galimybių ribos. Į 
tas ribas turi būti atsižvelgia
ma konstruojant tarpplanetinę 
stotį ar erdvės laivą. Jų įgu
los susidedančios iš mokslinin
kų ir technikų turi būti lygiai 
gerai išvystytos, kaip ir pačios 
mašinos, kurias jie kontro
liuos. Juk nuo įgulos, tikrumo 
je, priklausys „misijos“ pasi
sekimas.

Pesimistai tvirtina, kad erd 
vės laivo įgula išviso negalės

vo vandenyje. Jūros vandeny
je randame idealiausią gyveni 
mui reikalingų medžiagų pro
porciją — deguonies, anglia
rūgšties, ir visą eilę kitų che 
minių gyvenimui reikalingų 
medžiagų ir junginių, saulės 
šviesą ir pastoviausią tempe
ratūrą. Vėliau gamtoje atsira
do augalai ir gyvuliai, kurie pa 
jėgė gyventi sausumoje, bet 
tai įvyko gerokai vėliau. Vi
sas šis gyvenimas vystėsi po 
oro apsiausto (vadinamo at
mosfera) saugia priedanga. Ši
ta, iš pažiūros nereikalinga me 
džiaga — oras, pasidarė nepa
keičiamas gyvenimui žemėje. 
Be jos žemėje negalėtų būti jo 
kios gyvybės. Kai tik žmogus 
pasieks erdvę, jis tos atmosfe
ros apsaugos neteks. Jei jis 
nepasidarys kokios nors dirbti 
nės apsaugos, kuri pakeistų 
jam atmosferą, tai jis pasijus 
kaip jūros gelmių žuvis staiga 
išmesta ant kranto.

Inžinieriai turi išspręsti pro 
blemą, kaip sukonstruoti erd 
vės keliautojams labai judrią 
ir gerai uždarytą bei izoliuotą 
aplinką, paprastais žodžiais sa 
kant hermetriškai uždarytą pa 
talpą, kurioje galima būtų su 
daryti galimai žmoniškesnes 
gyvenimo sąlygas ir jas palai 
kyti. Sako, kaip žuvis gyvena 
akvariume taip ir žmogus ga
lės gyventi tokioje patalpoje.

Savaime suprantama, kad, 
nei erdvės raketoje, nei tarp- 
planetinėje stotyje, negalima 
bus įrengti tokių patogumų 
kaip žemėje. Todėl erdvės ke 
lionė bus sunki ir reikalaujan
ti kraštutinio jėgų įtempimo. 
Tokias keliones atlikti galės 
tik sveiki, stiprūs ir fiziškai ge 
rai išsivystę žmonės.

Daugumas erdvės kelionės 
problemų yra panašios į tas, 
kurias turėjo nugalėti moder
niųjų lėktuvų lakūnai. Deguo 
nies tiekimo, kūno slėgimo, 
temperatūros ir pašalinimo 
problemos yra sėkmingai pa

Išvykdamas į erdvę, žmogus 
paliks savo gimtinę žemę, ku 
ri amžiais buvo jo gyvenimo 
pagrindas. Joje žmogus susi
formavo, išaugo. Kelionė į erd 
vę, todėl, yra ne vien tik tech
ninė, bet ir biologinė ir medi
cinos problema.

Tiesa, žmogus gali prisipra
tinti prie kraštutinių gyveni
mo sąlygų žemėje. Jis suge
ba išsilaikyti pusiaujo karšty
je, kaip ir ašigalių šaltyje. Ta
čiau, kas atsitiks su juo kai jis 
užpakaly savęs paliks mus su 
pančią ir saugojančią atmosfe 
rą ir atsidurs tuščioje už jo 
erdvėje?

Ten nebus kvėpavimui rei 
kalingo deguonies.

Ten, išnykus atmosferiniam 
slėgimui, jo gyslose pradės vir 
ti kraujas.

Ten jį pasitiks saulės ultra 
violetiniai spinduliai tokia jė
ga, kad per kelias minutes jis 
bus jau visiškai iškepęs.

Ten jo kūną graižys atomi
niai „šūviai“, kitaip vadinami 
kosminiais spinduliais.

Ten, išnykus atmosferos slė 
gimui „erdvės laivo“ viduje pa 
sidarys nepakeliama tempera
tūra.

Malonus melsvas dangus iš
nyks ir pažvelgęs iš savo lai
vo pro langą jis matys tik vi
siškai juodą, nepraregimą tam 
są.

Ten jo laivą, o kartu, žino
ma, ir jį patį, pradės bombar
duoti erdvės svediniai - mete
orai, kurie lengviausiai gali 
pramušti bet kokio storio šar
vą.

Šalia viso to, jis pasijus be
jėgis kažkur viduryje, nejaus 
nei viršaus, nei apačios. Trum 
pai sakant, žmogus ne erdvės 
gyvenimui nulipdytas.

Nuo pat sutvėrimo dienos 
jis gyveno (tai ką mes laiko
me gyve'himu) žemėje ir išsi
vystė taip, kaip žemės sąly
gos reikalavo. Galimas daly
kas, kad pačioje pradžioje ide 
aliausios gyvenimo sąlygos bu

pasiekti erdvės gyva, kadangi 
ji negalės išlaikyti spaudimo, 
susidariusio raketai kylant, 
las spaudimas raketoje yra ne 
paprastas, nes ji ypatingai štai 
ga pagreitėja. Žmogaus kū
nas, kaip ir kiekvienas kitas 
daiktas tam pagreitėjimui dėl 
savo kūno svorio sudarys pa
sipriešinimą. Jau automobiliu 
važiuojant galima labai maža
me laipsnyje tą įtaką pajusti, 
kai staiga pagazuojama. Auto 
mobilis šoka pirmyn, o kelei
vis lengvai spaudžiamas prie 
sėdynės atlošos. Tai kas auto
mobilyje yra tik silpnas spau
dimas prie atlošos, raketoje, 
bus gniuždantis spaudimas. 
Raketai greitėjant tas spaudi
mas didės. Keleivis jaus, lyg 
daugelis žmonių yra jį prispau 
dę. Raketai pradėjus judėti 
keleivis jaus, kad jo svoris di
dėja. Už 40 sekundžių jis jau 
bus lygus netūralaus dydžio 
marmuro statulos svoriui. Už 
poros sekundžių jis prilygs 
jau solidžios geležies statulos 
svoriui. Muskulai, žandai, lū
pos dėl šio nepaprasto svorio, 
slegiančio minkštas kūno da
lis, bus nuspaustos žemyn, vei 
das pasikeis iki neatpažinimo.

Panašūs reiškiniai trumpą 
laiką jaučiami moderniuose 
lėktuvuose, kai jie pradeda kil 
ti iš smigimo ar prie didelio 
greičio daro staigius posūkius. 
Visa tai nepaprastai vargina 
žmogų. Todėl jau dabar da
romi bandymai su žmogumi, 
norint nustatyti, jo išgalių ri
bas.

Antras pavojus tai stoka de 
guonies. Be maisto galime gan 
ilgai išbūti. Negaudamas mais 
to kūnas suserga tik po kelių 
savaičių. Vandens trūkumas 
jau pavojingesnis. Be deguo
nies, deja, žmogus tegali išbū 
ti vos kelias minutes. Kartais 
vos minutę vandenyje išbuvęs 
jau prigeria — nutrokšta.

Aišku, kad „erdvės laivas“, 
kaip ir modernūs šių laikų ke
leiviniai lėktuvai turės hermet 
riškai uždarytą kabiną ir įgula 
galės būti aprūpinta skystu de 
guoniu. Tik svarbu, kad šios, 
taip svarbios gyvybei palaiky

ti medžiagos nė vienam mo
mentui nepristigtų.

Atitinkamą spaudimą kabi
noje palaikyti, palyginamai, 
nebus sunku. Inžinieriai ne
sunkiai šią problemą išspręs. 
Didžiausias pavojus šiuo atž
vilgiu, yra tas, kad „laivas“ 
gali susidurti su erdvėje skrie
jančių meteoru, o šis išmuš 
kabinos langą ar sienoje skylę. 
Kabinoje spaudimas staiga iš
nyks. Žmonės tuo atveju 
sprogs, kaip perpūstos dvira
čio padangos. Meteorai yra 
vienas didžiausių pavojų erd
vės keliautojams, o reikia, ne
pamiršti, kad erdvėje jų yra 
labai daug. Erdvė yra panaši 
i niekeno žemę tarp dviejų 
frontų, kurioje laksto visokiau 
si kosminiai krituliai. Ketu
riasdešimt kilometrų greičiu 
per sekundę lekiąs meteoritas 
lygiai lengvai eina per tanko 
šarvų plokštę ir duonos riekę. 
Net ir labai maži meteoritai, sa 
kyšime vidutiniško smėlio grū 
delio dydžio, gali prakiurdyti 
erdvės laivo sienas ir išleisti 
iš kabinos orą.

Mūsų žemė, kurią galime pri 
lyginti milžiniškai tarpplaneti 
nio susisiekimo stočiai, nuola
tos yra bombarduojama įvai
raus dydžio meteorų. Tačiau 
ji turi labai gerus šarvus gin
tis nuo šio nepageidaujamo 
puolimo. Storas atmosferos 
sluogsnis ją pakankamai sau
go nuo meteorų. Krisdami per 
atmosferą, jie taip suspaudžia 
prieš save orą, kad gaunasi mil 
žiniška trintis ir jos įkaitinti 
meteorai išgaruoja anksčiau ne 
gu pasiekia žemę. Už tai mes 
u matome krintančių žvaigž
des. Jų kritimą dažnai galime 
stebėti kelis šimtus kilometrų. 
Dauguma meteorų jau 80 km 
nuo žemės išgaruoja ir tik pa
tys didžiausi kartais atsispi
ria kaitros naikinamai jėgai ir 
pasiekia žemę. Ir tai didelė 
dalis iš tų susprogsta į smul
kius gabalus vos palietę žemės 
paviršių.

Didžiausias meteoras, kurį 
galima apžiūrėti, yra Ahnighi 
to rastas Grenlandijoje Hay
den Planetariume, New Yor
ke. Jis sveria 32 tonas! Vaka 

rinėje Hoboje, netoli Groot- 
fontein, Pietvakarių Afrikoje 
yra kitas, giliai į žemę įsmigęs, 
kuris sako, galįs sverti 50 to
nų, bet kas patikrins?. . . Abu 
meteorai yra iš geležies ir ni
kelio.

Bebeik visur pasaulyje gali
ma užtikti didesnių ar mažes
nių meteorų, arba jų išmuštų 
duobių (kraterių). Viena to
kia duobė yra netoli Winslo 
Arizonoje. Pagal duobės dy
dį mokslininkai apskaičiavo, 
kad ją išmušęs meteoras svėrė 
45.000 tonų! Patikrinti, deja, 
nebuvo galima, nes niekas ne
surado paties meteoro. Mano
ma, kad jis išgaravo vos su že 
me susidūręs. Kas gali šian
dieną pasakyti, kas būtų atsi
tikę su mūsų žemele, jei jis ne
būtų susipratęs „išgaruoti“!... 
Tai vis todėl, kad žemę saugo 
atmosfera.

Erdvės laivo, žinoma, nie
kas nesaugos. Jo sienos galės 
sulaikyti tiktai meteorines dul
kes. Truputį didesni, saky
sime smeigtuko galvutės dy
džio meteorai, jau eis nesulai
komi per abi „laivo“ sienas. 
Nepaprastas meteorų greitis 
(21.000 km per valandą) ir 
milžiniška enregija susidūri
mo vietoje sukels didelį karštį. 
Medžiaga, iš kurios bus pada 
rytas erdvės laivas, gali toje 
vietoje išgaruoti. Po to seks 
mažas sprogimas ir kelionė į 
Marsą, Mėnulį ar Venerą bus 
baigta, net pusiaukelės nepa
siekus. . .

Ar iš tikrųjų taip bus, šian
dien niekas negali pasakyti, 
bet tokios problemos yra ir jas 
reikia išspręsti. Žmogus daug 
„neišsprendžiamų“ problemų 
jau yra išsprendęs. Daugelį ne 
suvaldomų gamtos reiškinių 
yra suvaldęs ar net ir savo rei 
kalams pajungęs. Galima ti
kėtis, kad ir ši problema bus 
išspręsta ir pavojus pašalin
tas. Tačiau, kol taip nėra, 
Wernher von Braun turi sukti 
galvą ne tik, kaip pagaminti 
tarpplanetinę stotį ir ją nuvai
ruoti į erdę, bet ir, kaip ją erd
vėje išsaugoti nuo meteorų 
bombardavimo. (B.L.).
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Lietuviško teatro kelias
Kanados žemėje

KAZYS VESELKA
Nelengva kalbėti apie lie- dūlį“, kurį taip pat pagal J. 

tuvišką teatrą dabar: tebesi- Šlekaičio pastatymą režisavo
nešiojant praeito dešimtmečio 
randus, perplaukus vandeny
nus ir emigranto neviltimi ir 
abuojumu ženklinant savo 
žingsnius.

Svetimoje žemėje teatras 
įgijo naują, platesnę reikšmę 
ir jo pobūdis gerokai pasikei
tė. Šalia grožinio žodžio, te
atrinės individualybės, scenos 
meno, kultūros ir įvairiausių 
formos jieškojimo aspektų, iš
kyla naujas, iki šiol mažai te- 
pažintas (bent teatre) kovos 
momentas. Šiandien kiekvie
nas geras spektaklis mums at
neša ne tik grynojo meno lai
mėjimus, bet ir kovą už gimtą 
jį žodį, kovą už lietuviškumą.

Teatras, kaip ir kiekvienas 
gyvas žmogus, išgyvenęs mū
sų epochos tragizmą, perkai
navęs vertybes ir jautęs jų re
liatyvumą, negali nusigręžti 
nuo vienintelės mums pasili
kusios tikrovės — kančios. 
Jis gyvena su kenčiančia tau 
ta ir kovoja už jos teisę išsi
laikyti. Tai nėra lengva, nes 
gimtosios žemės pasigedimas, 
nuolatinis bastymasis iš kraš
to į kraštą, ta baisi būtinybė: 
desperatiškai gelbėti savo tau 
tos kultūrą, skęstančią pavar
gimo ir apatijos jūroj, — dau 
gelį jau sugnuiždė, privertė 
užmerkti akis ir užsisvajojus 
ant praeities slenksčio prisi
rišti prie naujų vertybių, de
ja, dar labjau reliatyvių, kaip 
prarastosios.

Jei dabarties teatras, kaip 
minėjau, yra visos kovojan
čios tautos gajumo ir jos gy
vybingumo apraiška, tai re
alybėje jo išlaikymas ir orga
nizavimas ramiausiai paliktas 
kelių žmonių privačiai inicia
tyvai, žmonių, kurie ir taip į 
jį ateina su kita širdimi ir dra 
bužiu.

Šitos ir panašios mintys 
ateina kalbant apie lietuvišką 
teatrą Kanadoje. Jo įsikūri
mas paženklintas 1950 metų 
data, mums atnešė tris pasta
tymus: A. Škėmos „Živilę“, 
režisuotą J. Blekaičio ir sta
tytą du kartus Montrealyje ir 
po kartą Toronte ir Hamilto 
ne; A. Rūko „Bubulį ir Dun-

A. Dikinis ir kurio du spek
takliai priklauso Montreliui ir 
vienas Torontui; A. Gustai
čio „Šilkiniai pančiai“ tebuvo 
vaidinami vieną kartą „Nepri
klausomos Lietuvos“ rengta
me spaudos baliuje, kaip ban 
dymas atsilyginti už „Nep. Lie 
tuvos“ red-jos paramą ir nuo 
latinį susirūpinimą teatruMont 
realyje. „Šilkiniai pančiai“ bu 
vo statomi A. Dikinio režisū
roje.

Iš daugelio kitų parengimų 
ir minėjimų, kur veik kiekvie 
nam dalyvavo ir teatro akto
riai, tai kolektyviai, tai pavie
niui, reikia paminėti Lietuvių 
Akademinio Sambūrio reng-
tąjį V. Krėvės 70 metų sukak 
ties minėjimą, kur buvo skai 
tomą jo kūryba ir įscenizuo- 
tas „Raganiaus“ finalas. O 
dabar ruošiamasi A. Škėmos 
„Pabudimo“ pastatymui, ku
rio premjera įvyks spalio 11 
dieną.

Visa tai susumavę matome 
lezultatus, kad ir nedidelius, 
bet reikšmingus. Reikšmin
gus ta prasme, kad buvo nuo
širdžiai siekiama tobulėjimo, 
buvo rūpinamasi, kiek galint 
geresniu, veikalų įforminimu 
ir kad to pasėkoje: kiekvie
nas naujas spektaklis buvo ir 
nauja scenos meno pakopa. 
Ta kova už teatrą, pavadintą 
tikruoju jo vardu, tas rūpes
tis nesužalotais vaisiais užpil 
dyti didėjančią vidinę tuštu
mą, gilinamą milžiniškos tra
gedijos, vykstančios prieš mū 
su akis, — dažnai perviršyda
vo jėgas, o aplinka neleido 
įkūnyti didesnių veikalų ir 
tuo pačiu sulaikė nuo drąsaus 
jieškojimo perspektyvų. Ta
čiau A. Rūko „Bubulis ir Dun 
dūlis“, o ypač A. Škėmos „Ži
vilė“, davė progos pajieškoti 
naujų stilistinių privalumų, 
naujos teatrinės išraiškos, see 
ninės poezijos ir jos formos 
pajautimo bei įsigilinti į psi
chologinį, dažnai irracionalų 
sielos pasaulį.

Dar platesnius horizontus 
atveria A. Škėmos „Pabudi
mas“ su savo žodžio ir jude
sio kultūra, savo problemati

KULTURLVE|fOQNIKA
NAUJAS VETERINARIJOS GYDYTOJAS

Naujakanadietis daktaras tuo laiku į Torontą, turėtų pro 
Jonas Vaitkus Saskatchevano gą pamatyti geriausią tapyoos 
sostinėje, Saskatoono univer- ir skulptūros, kurios dabarti- 
sitete, išlaikė veterinarijos gy niu metu yra sukurtos šiame

LIŪNĖ SUTEMA 
LAIMĖ.

O mylima maža lėlė drobiniu veidu, 
spalvingu sijonėliu, išdurtom akim. 
Aš nebemoku žaisti su tavim, 
ir ilgesio žvaigždynais žėrinčiom naktim, 
tavęs prispausti prie širdies nebegaliu — 
Maža suplyšusi lėlė, aš nieko neturiu, 
kažkur pasimetė ir paskutinė mėlyna saga — 
tavo skaidri akis. Mano ranka 
išaugo, ir daugiau jau niekada 
jinai tavęs nebepalies —

dytojo egzaminus ir gavo 
praktikos teises Kanadoje.

Šiomis dienomis Dr. J. Vait 
kus išvyko dirbti savo specia
lybėje į Lungenburgą, Saskat 
chevano provincijoje.

Saskatchevano lietuviai 
naujam gydytojui linki geros 
sėkmės.

KANADIŠKA MENO 
PARODA.

Karūnacijos bei 75-tos pa
rodos proga dailiojo meno ko
mitetas nutarė organizuoti ka- 
nadiško meno parodą, kad tūks 
tančiai žmonių, kurie atvyksta 
I*... ~"'XX----- XX — XX ■ >1

ka ir tragiška mūsų šimtme
čio spalva. Kaip žmogus, ku
ris mūsų epochoj atsistojęs pa 
šaulio dėmesio centre, turi iš
gyventi vidinį konfliktą dėl 
kažkokio egzistencinio užda
rumo, taip „Pabudimo“ akto
rius yra priverstas sukaupti 
savyje, o paskui perkelti žiū
rovui eilę psichologinių virpė 
jimų, irracionalių dvasios pa
sireiškimų ir filosofinių mo
mentų, kurie naujoje švieso
je parodo žmogų, kovojantį 
dėl savo išsilaikymo iš tam 
tikros žmogiškos savigarbos, 
teisės egzistuoti iš savojo 
„Aš“. Tai nauji vėjai mūsų 
dramaturgijoj ir teatras, nore 
damas juos įgyvendinti, priva
10 žengti naują žingsnį ir už
kariauti naujus plotus.

O žiūrovas? Teatras nega
11 juo pasiskųsti. Ryšys, atsi
radęs su pirmaisiais spektak
liais, nėra nutrūkęs ir reikia 
tikėtis, kad jis dar labjau su
stiprės, ir balsas išėjęs iš ak
toriaus lūpų — bus balsas mū 
su tautos, mūsų žmogaus, mū 
sų brolio, kalbančio gimtojo 
krašto kalba.

Ir pabaigai reikia: pabrėžti, 
kad teatras savo darbo nelai
ko auka, pasitarnavimu visuo
menei ar labdarybe; nereika
lauja atlyginimo ir ypatingos 
pagarbos, nes visa, kas pada
ryta ar daroma, tėra tik ma
žytis vos pastebimas atŠvais- 
tas kovos, dabar vykstančios 
mūsų krašte.

krašte, parodą.
Dalyvių blankų buvo išsiųs

ta divem tūkstančiams profe
sionalų dailininkų, kad jie pri
statytų savo darbus. (CS).

KANADIŠKI FILMAI.
Filmų produkcija Kanadoje 

pasidarė didelis biznis.
1952 metais privačiai vei

kiančios filmų kompanijos pa
gamino už 2.600.000 dol., kai 
Federalinės Vyriausybės Na
tional Film Board ir įvairios 
provincijų vyriausybės paga
mino už kitus 2.500.000 dol., 
ksa sudaro bendrai per 5 miiio- 
nus dol. per vienus metus.

Pereitais metais buvo paga-

o mylima akla lėlė.

pų — visi pasisakymai yra taik 
lūs ir tikri. Kas ypač svarbu, 
— jie taip išreikštis ir formu- 
luuoti, kad tinka visiems lai
kams.

Labai verta dėmesio ta jo 
raštų savybė, kad Vincas Ku 
dirka siekė ir žadino sąmonių 
gą, atsparų ir kovingą lietuvį, 
kas, beje, nepaprastai svarbu 
yra ir išeivijai.

Todėl labai patartina šiuos 
raštus įsigyti kiekvienai šei
mai, kiekvienam lietuviui.

— Lietuvos ministerio Pran 
cūzijai P. Klimo biblioteką per 
ims Kongreso biblioteka Va
šingtone.

— Rašytojas Petras Babic
kas Brazilijos provincijoje de 
Rio įsigijo farmą ir joje apsigy 
veno.

— Ignas Šeinius-Jurkūnas 
rašo noveles.

— Prof. M. Biržiška rašo 
studentavmo laikų atsimini
mus.

— Rio dee Janeiro valstybi
nio simfoninio orkestro daly
vis Jonas Malaiška išrado pe
dalus, kurie timpanus padaro 
chromatiniais.

— Brazilijoje gyvenąs An
tanas Stonis padarė išradimą, 
kaip eukaliptų medieną panau 
doti dirbtinio šilko ir popie
riaus gamybai.

— Dr. M. Alseikaitė-Gim
butienė veikliai dalyvauja Ame 
rikos spaudoje kaip archeolo
gė-

— Keli asmens Amerikoje 
netrukus išleidžia lietuviškų 
įuostų rinkinį ir jų gamybos 
būdus.

— Montrealietis lietuvis A. 
Stankevičius, dirbąs Verduno 
radijo stoty, yra pakviestas 
Montrealy išeinačio prancūzų 
savaitraščio „Petite Journal“ 
vienu iš redaktorių.

— Dail. Rūkštelė Australi
joje dirba vitrinų dekorato
riaus darbą, o jo žmona — dai

minta Kanadoje iš viso 384 
filmai, kurių tarpe buvo 3 di
deli ir 73 trumpi filmai teat
rams. Dauguma buvo filmuo
ta biznio bei industrijos fil
mų, instrukcijos bei lavinimo 
filmų, skelbimo filmų ir tt. 
Trys nuošimčiai jų pagamin
tų filmų buvo spalvoti ir 86 
nuošimčiai garsiniai. Didžiau 
sias privatus filmų gaminto
jas yra Crawley Films Ltd., 
Ottawa, kuris pagamino be
veik vieną ketvirtadalį visų 
r.eteatralinių filmų.

Kanada pagamino 111 skel
bimu televizijai filmu pavida
le. (CS).

VERTINGA KNYGA
„Tremtis“ išleido p. Migli

no redaguotus Dr. Vinco Ku
dirkos raštus. Tai yra origina 
lioji Vinco Kudirkos kūryba 
ir publicistika. Ji, tiesa, ap
ima priešnepriklausomybinius 
laikus. Dažnu atveju, kaip 
pav. publicistika, kalba apie 
anuometinius faktus. Ir vis 
dėlto jo kūryba ir publicistika 
yra taip parašyta, kad lietu
vių tautai ji liks amžinai gy
va, artimai sava ir pamokanti. 
Mūsų dabarčiai tai yra tiesiog 
lyg tyčia pritaikyta.

Vincas Kudirka buvo di
džiai jautrus, tyrai objektyvus 
ir nujaučiantis bei numatanti 
tautos ateities kelius. Ne tik
tai jo kūrybos dalykai yra pra 
našingai pamokantieji, bet ir 
publicistikos — Tėvynės Var- 

nuoja per Adelaidės radiją.
— Paulius Jurkus išleidžia 

novelių knygą, kurią pats ilius 
travo.

— Netrukus pasirodys iš 
spaudos Gogolio Mirusiųjų šie 
los, V. Krėvės Ryju pasakos, 
Dr. V. Sruogienės Lietuvos is
torija, B. Sruogos Milžino pa- 
unksmėje ir kt.

— Rugp. 30 d. Los Angeles 
mokytojai turėjo susirinkimą 
ii išsirinko naują valdybą iš 
šių asmenų: F. Kudirka, J. 
Kojelis ir Br. Budriūnas. Bu 
vo pasitarta lituanistikos mo
kyklos reikalu, kuri netrukus 
vėl pradeda darbą. Susirinki
mui pirmininkavo mokyt, mu 
zikas J. Bertulis, o sekretoria
vo V. Tamulaitis.

— „Amerikos Lietuvių Var 
dynas“ jau baigiamas atspaus 
ti ir netrukus atiduodamas ri
šyklai. Knygai įvadą parašė 
prof. K. Pakštas, patiekdamas 
labai įdomių minčių bei statis 
tikos apie lietuvių reiškimąsi 
lietuviškoje veikloje. Užsisa
kiusiems knyga bus išsiunti
nėjama spalio mėn. P. P.
KANADOS DARBO PAJA
MOS PASIEKĖ VIRŠŪNĘ

Federalinis Statistikos Biu
ras pranešė, kad darbo paja
mos per šių metų pirmuosius 
penkis mėnesius pakilo iki 
4.690.000.000 dol. nuo 4.267. 
000.000 dol. pereitais me
tais.

Jos pasiekė taipogi rekordą 
gegužės mėnesį su 969.000. 
000, t. y. 20.000.000 augštes- 
nės pajamos už pereitą mene 
sį ir 94.000.000 didesnės už 
1952 m. gegužės mėn.

Statybos darbininkų paja
mos padidėjo iki 72.000.000 
dol. nuo 63.000.000 dol. ir pa 
grindinės industrijos grupė 
pakilo iki 69.000.000 dol. nuo 
61.000.000 dol., kadangi ūki
ninkavimo, žvejybos bei miš
ko veiklumas padidėjo. (CS).

Vilku gimęs vilku sprogs
(Kaip ir feljetonas).

Be apšvietos jau prabėfo keleri metai nuo paskutinio 
pasimatymo su apsišvietusiu Juozu, kuris, kaip geras staiini- 
ninkas, Kanadoje nešiojo pavardę tolimą nuo tikrosios, nes 
Lietuvoje šią taip sutepė, kad net kelionė per sūrų Atlantiką 
nenuplovė. Jis buvo žinomas ir kaip Žalia Galva, ir kaip 
Maskvos Puskepalis. Bet man geriausia jį patikdavo vadinti 
švietimo komisaru, nes, ne mulkiu būdamas, pasiryžusiai ki
tus mulkindavo. Būtų tikęs jam ir Girių Paukščio vardas, 
nes kaip kiekvienas nenormalus paukštis, savo lizdą dergė, 
amžinai niekindamas lietuvių pastangas nebūti Maskvos ver
gais.

Vilkas, sakoma, vis į girią žiuri. Taip ir ilgojo Juozo 
ilgasis kaklas be perstojos iš civilizacijos ir doros jį tempė į 
raistus. Saldžiausias jo pasididžiavimas buvo lygintis ištiki
mybe partijai su į raudoną jautį pučiama varle Antanu, nes 
abu lygiai džiūgavo išvarę savo seneles motinas valstietes 
iš tėvų krašto, tremtyje, su ilgesio pilnomis širdimis gyventi 
ir mirti. Girdi, jos buvusios amerikoniško imperializmo įran
kiai!. ..

Ką Juozas tikrai savo širdyje juto, būdavo sunku atspė
ti, nes jis, kaip Buridano asilas tarp dviejų šieno kupetų gre
toje, ranka rodė į vieną pusę, o kojomis maršavo visai į kitą. 
Išrodė, lyg jo pilvas amžinai kovojo su galva, ir pilvas vis lai
mėdavo.

— Na, kaip einasi su apšvieta? — paklausiau.
— Neblogai! — gudriai šyptelėjęs Juozas tarė. — Veik 

visi mano raudonų kursų klausytojai juos jau apleido, į mo
kytoją nei šnairomis nebedirstelėdami. O juk daugelį slegia 
kapitalistinių taupmenų naštos bankuose, arba spaudžia nuo
savų namų ir automobilių jungas! Revoliucijos mokslas, iš
rodo, jiems paliko kaip perlai kiaulei.

— Matau, nenešioji gesdulo dėl didžiosios saulės nusi
leidimo Maskvoje? — paklausiau.

— Jaučiu, tu čia man nori įgilti, bet Mahometas sakė, 
kad gilti yra gyvatės prigimtis. Jei nebūtum aštuoniolikto 
amžiaus žmogus, tai žinotum, kad istorijoj svarbu ne asmuo, 
bet klasė. Kas, kad žmogus mirė? Klasė eina jai skirtu ke
liu į pergalę! Gedulas tai buržuazijos veidmaininga mada.

— Klasė tai klasė, bet geras šeškas gali visą klasę už
teršti. Didžiąja! saulei nusileidus, ar tik kas nepasakys, ką 
prancūzų revoliucijos istorikas Sorelis pasakė apie kraugerio 
Robespiero mirtį: „Jam mirus, revoliucija grįžo prie žmoniš
kumo ir pakantos.“?

— Kam priešams žmoniškumą rodyti? Ar kapitalistai 
rodė žmoniškumą darbininkams? Sorelis anarchistinis ple- 
pikas. Komunizmas ne boba ir jo net karsto lenta nepakeis!

— Vis dėlto, įdomu žinoti, ką didysai Juozas prieš mir
tį juto. Juk Maskvos radijas skelbė, kad jį gydyti pašauktas 
geriausias Sovietų medikalinis personalas, jo gydymą prižiū
ri sveikatos ministeris, sekamas viso centralinio valdžios pre

zidiumo. Ką Stalinas galvojo, matydamas, kad devyni ge
riausi Sovietų gydytojai šnairomis vienas kitą seka, o juos 
seka sveikatos monisteris, kurį, savo keliu, seka viso prezidiu
mo akys? Šnipas prie šnipo, o prie to šnipo, šnipai ir kiti 
šnipeliai, ar ne? Ligonis nežinojo, ar jį nuodijo, ar gydė, ar 
marino.

— Draugo Stalino gyvybė — Juozas, spyrėsi — buvo 
labai augštai vertinama.

— Stalinas mirė vakare devintą valandą, 50 minučių. 
Bet jo mirtis tapo žmonėms paskelbta tik vėlai kitą rytą, ka
da visi Maskvos dienraščiai jau buvo išėję. Kažin kodėl?

— Partijos vadai juto, — Juozas mane švietė, — kad 
Stalino mirtis vsiką supurtys. Reikėjo pakonferuoti ir ata
tinkamų nuosprendžių priimti!

— Tai kur čia tavo skelbtas klasės, ne asmens svarbu
mas dingo? Kai Anglijos karalius Jurgis mirė, visi sekė, kad 
mirė geras žmogus. Bet bolševizmo vadai, visą naktį konfe- 
ravę, vėlai rytą, ne gailesčio ar simpatijos žodžius paskelbė, 
bet šaukte šaukė ir maldaute maldavo piliečius vengti netvar
kos ir panikos. Panikos! Be to —• ir atšaukė veik visus Sta
lino prieš penkius mėnesius padarytus patvarkymus partijoj 
ir valdžioje.

— Partija juto, — Juozas laikėsi, — kad momentas rei
kalauja palaikyti neperskirtą teisingą vadovavimą visam vals 
tybės gyvenimui.

— Nori pasakyti, neperskirtą diktatūrą ant piliečių 
sprando. Partijos vadai bijojo, kad, diktatoriui mirus, pilie
čiai gali subrusti nekenčiamą diktatūrą nuversti. Todėl šau
kė vengti netvarkos ir panikos. Tokių šauksmų nebuvo gir
dėti Švedijoj, kai mirė karalius Gustavas, arba Izraelyje, kai 
mirė prezidentas Veizmanas. Net Indijoj niekas taip nešau
kė, kada žmogžudys nušovė mylimą vadą Gąndhi. Matyti, 
Maskvos diktatoriai nejaučia jokio legalio pagrindo savo val
džiai piliečių širdyse?

— Tu buržujus, tai buržuiiškai ir nušneki — Juozas 
kirto. — Sovietų valstybė priešų apsupta. Visi nori jos žlu
gimo. Net policijos galva Berija, pasirodo, to norėjo.

— Na, Juozai, nepūsk tu publikai dūmų į akis! Tu pats 
gerai žinai, kad didžiausias revoliucijos priešas buvo pats 
Stalinas, kuris ją šunkeliais nuvedė. Todėl ir jo mokiniai, 
kaip tavo, apleidžia stalinius kursus, kaip tik jiems, kaip šu
neliams po gimimo, gyvenimas akis atidaro.

— Klausyk, — Juozai čia tarė, — tu gerai žinai, kad 
tu neperkalbėsi manęs, kaip aš neperkalbėsiu tavęs. Geriau 
eikime į Vytauto klubą po pilsnerišką išmesti, o politika te
gul eina savo keliais! ! 11

— Na, gerai, einame, tik, vis dėlto, gerai poetas Byro- 
nas sakė, kad tėvynės prakeikimas ypatingai skaudus tiems, 
kurie už tėvynę mirti pasiruošę. Stalinas už komunizmą gal
vą guldė, o dabar net tu, kaip vėjo nešama prakiurusi bulvė, 
net gedulo nenešioji.

— Žinai ką? — Juozas tarė: — ir pakilo didelis vėjas ir 
šešius vilkus užmušė!

'Abu nusijuokėme ir nuėjome į klubą. Vyt. Sirvydas.

Picasso paveikslas
V. GHEORGHIU

Pasiruošimai išvykti. Penkiolika tūkstančių iš Ohrdruf 
perkraustomi į kitą stovyklą. Antra valanda nakties. Tankų 
ir sunkvežimių masė apsupo stovyklą. Visi prožektoriai, ne
išskiriant ir tų ant tameų, savo galinga šviesa naktį pavertė 
diena. Sargybos sustiprintos ir jų automatinių ginklų vamz
džiai buvo nukreipti į link varių šliaužiančią, lyg galmgąupę, 
belaisvių grandinę. Trajanas su Jonu žingsniavo šalia vie
nas kito prisiglaudę ir tą šaltąją naktį dalinosi savo kūnų ši
luma. Jonas kaleno dantimis.

Prie vartų laukė būriai lazdomis ginkluotų kareivių. Jie 
skaičiavo pro vartus praeinančius belaisvius ir skirstė j gru
pes.

— Jie nori septyniasdešimt belaisvių sutalpinti į vieną 
sunkvežimį, kuriame tėra vietos tik dešimčiai ar dvylikai 
žmonių, — atsiliepė Trajanas. — Įdomu kaip jie sutalpins?

Jonas tylėjo. Jis visas drebėjo nuo šalčio. Trajanas ste
bėjo pirmojo sunkvežimio pakrovimą. Pirmieji dešimt be
laisvių įlipo ir jau sunkvežimis atrodė visiškai perkrautas. Ka 
reiviai lazdomis pradėjo mušti įlipusius, kad jie dauigau su
sispaustų. Dar dešimt įlipo ir lazdos savo smūgiais tęsė to
limesnį susispaudimą. Belaisviai traiškė vienas kitą, kol at
sirado daugiau vietos sekančiai dešimčiai. Dabar jau atrodė, 
kad daugiau vietos net vaikui nebūtų. Tuomet atsuko šau
tuvus ir buožėmis apdaužė belaisvius. Dar dešimt įlaipino. 
Iš visų septyniasdešimt nė vienas neliko lauke — visi jie til
po į vieną sunkvežimį. Mušimas liovėsi, nes sunkvežimis bu
vo pakrautas ir paruoštas išvykti.

Trajanas, laikydamasis Jono rankos, įlipo į sunkvežimį. 
Jiedu stengėsi nepasimesti vienas nuo kito.

— Žinai, Jonai, nėra tokio dėsnio, kurį galėtumėm pa
vadinti absoliučiu. Net ir fizikos dėsniai gali būti pakeičia
mi. Pagal fizikos dėsnius du kinai negali užimti tą pačią 
erdvę ir tuo pačiu laiku, o čia štai pavyzdys, kur septyni vy
rai užima vieno vyro vietą. Ar tu vis dar tiki taip vadinamais 
fizikos dėsniais? Ar esi kada girdėjęs apie Picassd?

— Ne, Trajanai, — atsakė Jonas. Trajanas buvo augš- 
tesnio ūgio ir galėjo laisvai kvėpuoti. Jonas buvo mažas ir 
;o galva buvo suspausta tarp kitų belaisvių krūtinių. Jo plan 
čiai buvo taip suslėgti, kad nepajėgė įkvėpti oro.

— Aš trokštu, — skundėsi Jonas beveik su ašaromis. 
Jo šnervės graibstė orą, nors mažą įkvėpimą, bet negalėjo pa
gauti.

— Aš užtrokšiu, Trajanai, aš. mirsiu.
— Atsakyk tu man, ar esi kada girdėjęs apie Picasso?
— Ne, nesu. . . Nieko nežinau. Aš baigiu uždusti, man 

jau priėjo galas. . .
Trajanas stengėsi pakelti Jono galvą, beĮ visiškai nega

lėjo pajudinti savų muskulų, nei rankų. Jo kūnas irgi buvo
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Mokslo-technikos naujienos
KAIP ILGAI GYVENA ŽMONĖS, AUGALAI IR 

GYVULIAI?

GYDYTOJAS PAJAUNINĄS SENIUS.

Mes nežinome nė vienos bio 
loginės gyvybės šioje žemėje, 
kuri būtu amžina. Kiekvienas 
gyvas daiktas po tam tikro gy 
vavimo kada nors pasibaigia. 
Tiesa, A. Weismann savo kny
goje „Gyvenimas ir mirtis“ 
(Jena, 1884 m.) sako, kad vie 
naceliai padarai, kaip antai 
bakterijos, amebos ir pan. yra 
amžinos. Bakterijos skyla pu 
siau kas pusė valandos ir gy
vena toliau. Weismann sako, 
kad mirtis yra tada, kada yra 
lavonas, o čia lavono nėra, tik 
iš vienos bakterijos pasidarė 
dvi. Be abejo ir Weismanas 
neneigia, kad bakterijas gali
ma užmušti, ir jos tada virsta 
negyvomis ir lavonais, bet čia 
kalba eina apie natūralią mir
tį. Nesileidžiant į gilius išve
džiojimus, vistiek paprastai 
mokslininkai mano, kad čia nė 
ra tikro bakterijų ir kitu vie- 
nacelių (gyviai, kurių kūnas su 
darytas tiktai iš vienos ląste
lės) nemirtingumo.

Ilgiausiai gyvena augalai. 
Yra žinoma, kad vienas kipa
riso medis Tula'e, Meksikoje, 
turi apie 7000 metu. Kitas me 
dis vadinamas Sekvoja (Seq
uoia). Šiaurės Amerikoje sie
kia iki 5000 metų.

Gyvuliai toli gražu tokio am 
•žiaus nepasiekia. Pažiūrėkime 
į lentelę:
Dramblys gyvena iki 200 metų
Arklys iki ................. 50 „
Kupranugaris .......... 50 „
Karvė, jautis ............ 30 „
Avis .......................   . 20 „
Kiaulė ..................... 27 „

Šuo ..................... 15 „
Katė .......................... 10 „
Kralikas ................. 7 „
Žiurkė ..................... 5 „
Pelė .......................... 3 „

Žinduoliams yra bendra tai
syklė : juo gyvulys yra dides
nis, tuo ilgiau gyvena. Bet, 
iš kitos pusės, to negalima pa 
sakyti apie visus gyvulius, 
■pvz., paukščiai yra maži, bet, 
palyginti, ilgai gyvena. Mažas 
žvirblis gyvena iki 20 metų, o 
karvelis gali pasiekti iki 50 me 
tų. Papūgos gali gyventi iki 
90 metų. Ereliai peršoka 100 
metų. Pesliai (buitres) gyve
na iki 120 metų. Varnos net 
iki 100 m. Žuvys labai ilgai 
gyvena. Lydeka gali išgyven 
ti iki 270 m., karpiai iki 150. 
Vabzdžiai gali vikšro stadijo
je kelis metus žemėje išgyven 
ti, bet ir ne vikšro stadijoje, 
kaip antai skruzdžių patelė — 
iki 7 m. Varlė gali pasiekti 
net 16 m., o piktvarlė iki 36 
m. Iš šitų suminėtų pavyzdžių 
negalima susekti jokios taisyk
lės, kodėl vienos gyvulių rūšys 

ilgiau gyvena, o kitos trum
piau. Bendrai galima pasaky
ti, kad šaltakraujai yra labai 
gaivalingi. Nuostabu, kad žu
vys turi tą ypatybę, kad gali 
ilgai augti. Žinduoliai pasie
kia savo dydį, kuris atitinka 
tai rūšiai ir daugiau nebeau
ga: gali nutukti, gali svoris pa 
didėti, bet kaulai nebeauga. 
Tuo tarpu žuvys gali metų me 
tais augti ir augti, todėl tos 
pačios rūšies žuvį galima at
rasti labai įvairių dydžių. Gal 
tas galėjimas nuolat augti iš
aiškina šiek tiek žuvų ilgą am
žių?

Kaip yra su žmogumi? Tie
sa, Šv. Rašte skaitome, kad 
Matuzelis, pats seniausias 
žmogus pasaulyje, išgyveno 
969 m., Adomas — 930, Kai
nas — 910, Jared — 962 m. 
Jie visi gyveno iki tvano laikų. 
Po Tvano jau pastebime, kad 
gyvenimo ilgis visu ketvirta
daliu sutrumpėjo. Abraomas 
gyveno 175 m., Izaokas—180, 
jokūbas — 147, o Mozė — 
120.

Mūsų laikais laikraščiai pra
neša senelių retą amžių. Pats 
seniausias žmogus Anglijoje 
yra buvęs Thomas Parr, Shrop 
shire ūkininkas, kuris mirė 
1635 m., pasiekęs 152 m. Vė
lyvesnių laikų žinios paduoda 
vieną turką, kuris pasiekęs 
158 m., vieną rusą — 138 m. 
Vienas Š. Amerikoje buvęs ver 
gas išgyvenęs — 125 m. Moks 
lininkai atsargiai naudoja šito
kias žinias, nes jos nėra pakan 
karnai tikros. Dabartinės pa
tikimos statistikos Š. Ameriko 
je rodo, kad 3 ar 4 žmonės 
iš šimto tūkstančių gyventojų 
dakopia iki 100 metų. Bet pa
sitaiko, kad vienas kitas, la- 
bjausiai moterys, gerokai per
šoka šimtinę. Yra patikrintas 
atsitikimas, kad Mrs. Louise 
K. Thierz, moteris iš Milwau- 
ke, mirusi 1926 m., pasiekė 
111 metų ir 138 dienas. Irlan 
dijoje Miss Katherine Plun
kett, mirusi 1932 m., pasiekė 
111 m. 329 d. Atrodo, yra pa
tikimas dalykas, kad Kanado
je Pierre Joubert, miręs 1814 
m. pasiekė 113 m. ir 124 die
nas. Tai yra žmonės, kurie pa 
siekė patį augščiausią amžių. 
Bendrai kalbant, neturime nė 
vieno atsitikimo moksliškai pa 
tikrinto, (išskyrus Švento Raš 
to atsitikimus, kurie įvyko la
bai seniai), kad žmogus būtų 
gyvenęs ilgiau 115 metų.

Ne vienas bus ir pats suti
kęs žmonių, kurie gražiai iš
gyvena iki 80, 85, net ir 90 kar 
tais peršoka. Ar jie yra ypa
tingi žmonės? (L).

Daktaras William Kaufman 
iš Bridgeport, Conn, pranešė 
Tarptautiniam Gerontologų 
(senatvės gydytojų) suvažia
vimui, kad jis naudojo chemi
kalą, vadinamą „Niacinimide“, 
kuris grąžino vikrumą nusenu- 
siems sąnariams.

— Aš gydžiau 78 metų am 
žiaus moterį, kurios sąnariai 
buvo sustingę ir taip gėlė, kad 
jinai norėjo mirti, nepakelda
ma senatvės naštos, — jis sa
kė : — Aš jai po tris kartus per 
dieną daviau to vaisto per 15 
mėnesių. Jos sąnariai atsiliuo 
savo. Ir dabar, kuomet ta mo
teris artėja prie 80 metų am
žiaus. jos sąnariai yra toki 
lankstūs, kaip 11-kos metų 
mergaitės.

Dabar ji atrodo jaunesnė 
kaip 60 metų amžiaus: jaučia
si laiminga ir yra judri, veikli, 
— pridūrė dr. Kaufpianas.

Galimas dalykas, kad tas at 
ladimas padės toliau studijuoti 
vaistus, kuriais bandoma pail
ginti žmogaus gyvenimas.

RADARAS — PAVOJINGAS
JAV laivyno aviacijos biu- 

las nustatė, kad augštojo daž
numo radaro bangos yra pa
vojingos gyvybei. Bandy
mams naudoti triušiai nugaiš- 
davo per 75 sekundes naudo
jant vos 3000 watų radaro 
bangas. Lėktuvuose radaras 
siekia milioną ir daugiau wa
rn ir yra pavojingas žmonėms, 
vpač jei bangos paliečia jaut 
resnes kūno dalis, pvz. akis, 
Ivties organus ir pan. Antai, 
300 metrų nuotolyje radaras 
pajėgdavo susprogdinti foto
grafines lemputes (naudoja
mas apšvietimui), 60 metrų 
nuotolyje esančios aliumini- 
jaus drožlės benzino garuose 
tiek įkaisdavo, kad sukeldavo 
sprogimą.

AUTO JUDĖJIMO 
TVARKYMAS

Pensylvanijos ir New Jer
sey valstijose yra studijuoja
mas planas, kuriuo autovai- 
ruotojams būtų duodami per
spėjimo ženklai ir judėjimo in 
formacija per radiją. Maždaug 
5 mylių protarpiais būtų įreng 
tos automatiškos radijo stotys, 
kurios gautų informaciją ar
ba iš esančios policijos, arba 
pačios automatiškai „apspręs
tų“ judėjimo tirštumą, auto 
susikimšimą ir pan. ir šias in 
formaicjas radijo pagalba per
duotų to ruožo vairuotojams. 
Vairuotojui tereikėtų nusta
tyti savo radijo imtuvą tinka 
mai bangai. Panaši sistema 
jau pusantrų metų yra nau
dojama New Yorko Lincolno 
tunelyje.

Miestams yra gaminami au 
tematiniai judėjimo šviesų re

guliatoriai. Šie skaičiuoja 
kryžkelėj laukiančių mašinų 
skaičių ir perjungia šviesas, 
kai kurioje pusėje susirenka 
didesnis auto skaičius. To
kio mechanizmo kaina yra 
apie 12.000 dol.

ĮSPĖJA DĖL NEAPGALVO 
TO PENICILINO 

VARTOJIMO
Kanados ir Jungt. Valsty

bių medicinos profesija įspėja 
visuomenę, kad ji nevartotų 
be žinovo patarimo apsaugo- 
jančių vaistų, kurie pagamin
ti iš pelėsių. Medicinos moks
lininkai pastebėjo, kad kai ku 
rios bacilos pasidaro atspa
rios penicilinui arba kitiems 
tos pačios rūšies vaistams.

Šios bacilos išvystė šį atspa 
rūmą, kadangi žmonės, kurie 
buvo jomis užsikrėtę, vartojo 
arba jiems buvo duodamas 
per mažas kiekis šių pelėsių 
vaistų ir netinkamu laiku. Šie 
maži kiekiai vaistų nusilpni
no bacilas laikinai ir, kaip at 
rodo, bacilos po to vėl atsiga
vo ir nebegalėjo būti nugalė
tos dideliais kiekiais.

Daktarai įspėja, kad tik di
delės vaistų dozės, kurios ži
novo yra suteikiamos, gali iš
laisvinti žmogaus kūną nuo 
bacilų, kurias norima pašalinti.

(C. S.)
MIKRURGIJA

Netoli Philadelphijos esan
čiame nuošaliame parke buvo 
rastas nužudytos moters lavo
nas. Jokių dalykų, kurie išduo 
tų žudiką, nesurasta. Detekty 
vas, tirdamas žudiko automobi 
lio vėžes, pastebėjo, kad jo au
tomobilį pasiekė nulinkusi me 
džio šaka. Jam atėjo galvon 
mintis, kad ir žudiko automo
bilį galėjo užkabinti šaka ir 
ant jos galėjo likti dažų.

Nugabenus šaką į laboratori 
ją ir padėjus po mikroskopu, 
tikrai buvo atrasta dažų dale
le. Specialiais įrankiais, lai
kant tuos dažus po mikrosko
pu, buvo nuimtas pirmas 
sluogsnelis, ir nustatyta, kad 
žudiko automobilis buvo gels
vos spalvos, padarytas po ka
ro. Policijai pavyko surasti 
tokio automobilio savininką ir 
lis prisipažino papildęs žmog
žudyste. Jis buvo susektas dė 
da tų mikroskopinių tyrimų.

Neseniai Kinijoje buvo atras 
ti kaulai, kaip spėjama, 30 
šimtmečių senumo. Ant jų bu 
vo primityvūs piešiniai. Rei
kėjo nustatyti dažų prigimtis, 
nesunaikinat cheminiais tyri
mais pačių radinių. Ir čia pa 
naudotas mikroskopas su tais 
mažyčiais prietasais. Susida
rė speciali mokslo šaka, tyri
mas tais mikroskopiniais įran
kiais, pavadinta — mikrurgija.

JAU IŠ NAUJOSIOS LIET UVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
Gražioji Lietuva — Alytus.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
ledakcija gavo jau atspausdin
tą 8-ta naujai leidžiamos „LIE 
TUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS” 
lanką, apimantį (nuo 113 ligi 
129 puslapio) žodžius Algir
das — Alpės. Kad geriau skai
tytojai patirtų, kaip enciklope 
dija atrodo, čia cituojamas žo
dis žodin ilgesnis iš L. E. 
straipsnis apie Alytų.

„Alytus, to paties vardo aps 
krities miestas, aukštuutinėj 
daly Nemuno vingio. Miesta- 
vietė ir apylinkės 120—160 m 
aukščiau jūros lygio. Per tas 
aukštumas besigrauždamas, 
Nemunas turėjo pasidaryti 
vingrus. Iš p. pusės miestą 
prieina 500 ha pušynas. Mies 
tas išsistatęs abiejose Nemu
no pusėse; abi dalis jungia til
tas. 1931 paskirt al84 ha pu
šyno A. parkui. Miestui augti 
sąlygos patogios: didelis ke
lių centras (be vieškelių, šiaip 
kelių, Nemuno bei geležinke
lio, mieste kryžiuojasi 5 plen
tai), plačių apylinkių įtraukia 
masis centras, neblogai su
jungtas su Kaunu. Veikusios 
kultūros - švietimo įstaigos: 
192 7 įk. Aukštesnioji Miškų 
Mokykla, 1919 įk. gimnazija, 
1919 įk. vid. žydų mokykla, 
1929 įk. Žemesnioji žemės ūkio 
mokykla.

Istorija. Nuo D. L. K. 
Algirdo laikų A. buvusi me
džio pilis. Kartu su Merkine 
ir kitomis pilimis palei Nemu
ną ji sudarė pirmutinę Lietu
vos apsaugos liniją nuo kry
žiuočių puolimų. Kryžiuočių 
žygių keliai į Vilnių ėjo per A. 
1377 kryžiuočiai įsibrovę į A. 
X XX XX Mk ~ x

Ypač šiuo metu daug atsiekia
ma tiriant ląstelių, bakterijų au 
girną, kur jas po mikroskopu 
galima įvairiai vartyti ir pa
veikti. Mokslininkai po mik 
roskopais stebi atskiros ląste
lės mirtį, daro smulkiausias 
operacijas su mažais gyviais, 
su augalų gemalais ir t. t.

INŽINIERIŲ ATLYGINI
MAI JAV

Ilinojaus technikos institu
tas, remdamasis 1953 metų lai 
dos inžinierių pradinėmis al
gomis, paskelbė vidutinius, mė 
nesiniys inžinierių atlygini
mus JAV — pradedant 317 do 
lerių metalurgams ir baigiant 
400 dolerių architektams.

Skirtumas įvairioms specia 
lybėms svyruoja apie 80 dol.

Turintieji magistro laips
nį (paprastai tai atitinka 5 
metų studijoms) vidutiniškai 
gavo : 
Mechanikos inžinieriai 490,— 
Elektros inžinieriai ..437,— 
Chemijos inžinieriai ..415,— 

žemes, ją nuplėšė. 1392 čia įvy 
ko smarkus susidūrimas tarp 
kryžiuočių ir jų talkininkų ang 
lų. 1536 D. L. K. Žigymantas 
Augustas atidavė A. Jonui Za- 
berezinskiui, kuris jau 1524 bu 
vo čia įkūręs bažnyčią, uždė
jęs klebonui pareigą turėti vi
karą lietuvį. 1818 buvo pasta
tyta nauja bažn., 1930 atnau
jinta. Zaberezinskiui mirus, Žy 
gimantas Augustas A. atidarė 
savo žmonai Barborai. 1589 
seimo nutarimu A. virto kara
liška ekonomija. 1581 VI 15 
A. gavo miesto teisę. 1775 iš 
Trakų ir Merkinės čia buvo 
perkelti pavieto teismai.

Suvalkinėj A. pusėj prieš 
1795 stovėjo medinė bažn., vii 
niškės par. filija, 1795 virtusi 
savarankiška parapija. 1830 pa 
statyta nauja, 1905 perstatyta. 
Dar XIX a. pirmojoje pusėje 
suvalkinis A. tebuvęs vilniškio 
priemiestis, tačiau ilgainiui la
biausiai išaugo suvalkinė da
lis ir nustelbė vilniškę. Apie 
1890 rusų valdžia sumanė čia 
įtaisyti trečiaeilę tvirtovę. A. 
buvo sujungtas plentais su 
Kalvarija, Seinais ir Daugais 
ii per A. buvo nutiestas gele
žinkelis nuo Varėnos į Gardi
ną. Tai pagyvino A. prekybą 
ii augimą. 1919 II 19 kovose 
su bolševikais dėl Lietuvos ne
priklausomybės ant A. tilto bu 
vo nukautas 1-jo pulko vadas 
karininkas Juozapavičius. Lai s 
ve atgavus, A. atsirado ir sa
vo provincijos spauda: 1921 
Pelėda, 1922 Aušros Spindu
liai, 1923 Dzūkų Bizūnas, 
1925 Abstinentas, Tikrasis Ke 
lias, 1927 Dainavos Šalys, Dzū 
kas, Kanklužių Aidas, Kotas, 
Mūsų Draugas, 1931 Alytaus. 
Dzyvas ir kt.

Taip rašo L. Enciklopedija.
L. Enciklopedija spausdina

ma gražiomis, ryškiomis raidė 
mis, labai gerame popietyje, 
puikiai iliustruota, neblogiau 
kaip Britanica. Tiktai šiame 
viename lanke yra išaiškinta 
apie 200 žodžių, kurių tarpe 
yra žodžiai apima ilgesnius 
straipsnius, kaip Algirdas, Al
pės, Alytus, Aliaska, Alkoho
liai, Alkoholizmas, Aliuminis 
n kita. Vien šiame 16-kos pus 
lapių lanke yra 10 atvaizdų— 
iliustracijų. Žodžiu, Liet. En 
ciklopedija išeis puiki.

(Kas dar norėtų ją užsipre
numeruoti, tesikreikia į „Ne
priklausomos Lietuvos“ redak 
ciją adresu: N. L. 7722 Geor
ge St., Ville Lasalle, Montre
al, P. Q. ir čia gaus vsias in
formacijas ir čia galės užsipre
numeruoti. Apsimokėti už ją 
reikės atskirai gavus kiekvie
ną tomą, kai ji išeis iš spau
dos).

Persų turgavietėje
Persija jau ne nuo šiandien viso pasaulio politikų lūpo

se ir spaudoje nuolat linksniuojamas žodis. Persija — židi
nys būsimiems stambaus kalibro įvykiams. Persija — D. Bri 
tani jos didysis rūpestis. Persija — kraštas, kuriame šiomis 
dienomis vyko brolžudiškos riaušės. Tačiau čia nekalbėsime 
apie tuos visus žibalo ir politikos reikalus. Dažnam mūsų 
skaitytojui iš viso Persija yra žinoma tik tiek, kad Anglijoje 
(ir Lietuvoje) žinomi persų kilimai ir gramofono plakštelė— 
„Persų turgavietė“. . . Tad sėskime ant persų kilimo ir nu
sileiskime Teherano turgavietėje pasižvalgyti, kaip ten gy
vena pilkasis pilietis toje garsioje „persų turgavietėje“. Bet, 
kadangi dabar Teherane teebevyksta neramumai ir, ko gera, 

sutriuškintas, sumaltas ir suslėgtas iki galimo minimumo, bet 
galva buvo ir kyšojo virš kitų galvų.

— Tas Picasso yra didžiausias Vakarų civilizacijos me
nininkas, — aiškino Trajanas.

— Nieko, visiškai nieko negirdžiu. Kad kaip nors ga
lėčiau pagauti oro nors viena. . . nosies. . . puse. . . Padėk, 
Trajanai. . . Prašau gelbėk mane. . . aš mirštu. . .

Trajanas mėgino surasti jam šiek tiek vietos. Jo galva 
buvo įspausta į Trajano krūtinę.

— Picasso piešė tavo portretą tokį, koks tu dabar esi 
šitame sunkvežimyje, seni!

— Mano portretą? — paklausė Jonas. Aš nieko ne
girdžiu. Mano ausys yra užslėgtos.

— Taip, tavo portretą, — tęsė Trajanas. — Visiškai 
panašų kaip fotografija. Septyni vyrai užimantieji tą pačią 
erdvę tuo pačiu laiku. Vienas turi penkias kojas, — kitas — 
tris galvas, bet neturi plaučių. Tu turi balsą, bet neturi bur
nos, tuo tarpu kai aš nieko neturiu išskyrus galvą. Galvą 
kybančią ore virš sunkvežimio. Tą pavekslą aš pirmą kartą 
mačiau Paryžiuje. Jis man labai patiko, bet aš tąsyk ne
žinojau jo turinio, nesupratau, ką jis vaizduoja. Ir tik dabar 
aš galiu atpažinti, kad tai buvo šito sunkvežimio paveikslas 
nutapytas nepaprastu tikslumu ir panašumu. Nė viena smulk 
mena nebuvo praleista! Jis taip yra nutapęs ir mūsų sto
vyklos paveikslą. Jo piešiniai visiškai nesiskiria nuo foto
grafijų — taip realu, kaip ir gyvenime. Picasso yra tikras 
genijus.

Sunkvežimis nuvažiavo Į naktį. (A. L.). 

sužinoję, kad esame iš — D. Britanijos, gali iš viso mums ne
leisti nutūpti, paklausykime tad, ką pasakoja ten buvęs taip 
pat pilkasis DP. (Ir kur jie nebuvo!)

. . . Buvo tai paprasta turgaus diena, kada pasukome 
pro angštus, mozaika papuoštus vartus į siaurą gatvelę, ku
rios abiejose pusėse išsirikiavusios mažos krautuvėlės. Virš 
mūsų galvų riogso stogas, neperleidžiąs saulės spindulių. Vi
soje turgavietėje buvo prieblanda, tik kaikuriose vietose de
gė žibalinės lempos. Ypač ten, kur pirklys skaičiavo pini
gus, arba ten, kur tikrino smulkų rankdarbį, išraižytą sidab
riniuose induose.

Aplinkui išdėstytos prekės: ant stalų ir suolų plonyčiai 
šilko audiniai, margaspalvės skaros, šventojo Kermano kili
mai, storos vilnonės antklodės, kailiai, kupranugario vilnos 
apsiaustai, brangakmenys, sidabro išdirbiniai ir smulkūs 
dramblio kaulo rankdarbiai.

Gatvių sankryžoje, ant mažo kilimėlio sėdi senis su il
ga širma barzda, greta jo du jaunuoliai vikriai stumdo rutu
liukus skaitliukuose. Senis stebi stumdomus rutuliukus ir 
šypsodamasis užrašinėja didelėje knygoje skaitlines. Buhal
teris.

Prie nedidelės stiklo spintelės stovinėja dvi jaunos per
sės, apsirengusios ilgomis, juodo žvilgančio šilko suknelė
mis. Degančiomis akimis žiūri į spintelėje išdėstytas apyran
kes ir žiedus ir nuolat baksnoja į stiklą pirštais. Viena jų, 
paėjusi nuošaliau, atraišioja odinę tarbelę ir skaičiuoja ant 
delno pažertus sidabrinius. Pirklys, kuris iki šiolei sėdėjo 
čiulpdamas ramiausiai ilgą pypkę, pasikėlė nuo kilimo ir įsi
stojo į šliures, priėjo prie merginų. Mažu rakteliu atrakinęs 
spintelę ir paėmęs vieną apirannkę palaikė ją ant savo delno 
ir vėl užrakino. Pats, kaip nieko dėtas vėl susirangė ant sa
vo kilimėlio. Po ilgų ir piktų derybų pagaliau merginoms pa
vyko apirapkę įsigyti.

Eidami siauromis Teherano gatvelėmis priėjome aikštę, 
kurioje stovėjo maldykla. Aplinkui maldyklą buvo prisėdę 
daugybė elgetų, kurie garsiai aimanuodami šaukėsi Ailachą 
liudininku jų skurdo ir vargo ir jo vardu keikė praeivius. 
Turtingesnieji pirkliai numesdavo jiems smulkių pinigėlių, 
kuriuos jie kapstė dulkėse. Kai norėjome padaryti nuotrau
ką, mums ūmai apsupo pikta kumštimis grasinanti minia. Vė 
liau mums papasakota, kad prieš keletą metų buvo nužudy
tas Amerikos konsulas už tai, kad norėjęs nufotografuoti ma
hometonų tikybines apeigas.

Prie pašto įstaigos užtikome kelioliką sėdinčių vyrų prie 
žemučių staliukų. Tai viešieji raštininkai, atlieką labai svar
bų vaidmenį krašte, kuriame tiek daug beraščių ir visiškų 
analfabetų. Prie jų ėjo vyrai ir moterys, dėjo ant staliukų 
monetas ir šnibždėjo raštininkams į ausį savo reikalus. Raš
tininkas ilgai klausėsi ilgų pasakojimų, paskui rašė kažko
kius ieroglifus popieriuje. Kiti vėl atsinešę laiškus, tiesdavo 
juos ant stalo, prašydami raštininkų išaiškinti jiems šituos 
stebuklingus ir nesuprantamus ženklus. Už keletą variokų 
raštininkas aiškino, o šie, sužinoję paslaptį, žemai lenkėsi ir 
su didžiausia pagarba nutoldavo nuo stebukladarių. Šį rašti- 
nink ųdarbą bestebint, viduryje gatvės pamatėm keistą ke
lių šimtų vyrų eiseną. Daugumas jų buvo apiplyšę, basi ir 
be kepurių. Jie ėjo gretomis po aštuonis ir tos gretos viena 
su kita buvo surąišiotos virvėmis. Kolonos priekyje ėjo poli
cininkas, laikydamas virvės galą.

Vienas kampe sėdįs raštininkas, matydamas mūsų nuste
bimą, priėjo prie mūsų ir laužyta anglų kalba aiškino.

— Persija didelis ir galingas kraštas. Todėl mums rei
kia daug kariuomenės. Šitie žmonės, tai busimieji kariai, mū
sų karalystės sienoms ginti.

— Bet kodėl jie suraišioti? — paklausėm rašitininko.
— Ne visi supranta pilietines pareigas ir daugelis jų, kai 

tik proga pasitaiko, bėga namo, — paaiškino mums stebukla
darys ir vėl susirangė ant savo kilimėlio.

Kitos dienos rytą buvome nutarę pasižvalgyti Teherano 
užmiestyje. Iki miesto vartų nuvežė mus vežikas, o vėliau 
turėjome nusisamdyti asilėną ir joti, kadangi apylinkė buvo 
kalnuota. Išvažiavus iš miesto vaizdai pasikeitė. Šalia kelio 
augo medžiai, pilki nuo dulkių. Kiek toliau tęsėsi tušti lau
kai, į kuriuos buvo iš miesto vežami pastipę arkliai ir kupra
nugariai. Gaujos šunų mito šita dvėseliena ir, keliu važiuo
jant, buvo girdėti jų kaukimas. Apie 20 kilometru nuo Te
herano buvo garsi šventykla Šah Abdul Azim, į kurią traukė 
minios maldininkų arba važiavo siauruoju traukinėliu, susi
dedančiu iš kelių mažų vagonų. Kai norėjome šita priemone 
pasinaudoti ir įsėsti į vagoną, policininkas mus sulaikė, sa
kydamas, kad tas vagonas yra skirtas moterims ir vyrams ten 
greižčiausiai uždrausta įeiti. Kai keleiviai — vyrai buvo su
sodinti Į jiems skirtus vagonus ir uždaryti, policija atidarė 
moterų vagonus ir ten jas susodino, stropiai prižiūrėdami, kad 
nepatektų joks vyras. Po šitokios keleivių izoliacijos polici
ja leido npašinistui švilpti išvažiavimą.
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f SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI! į

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

DIDŽIAUSIAS NAMU PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

99Mann & Martel
REALTORS

| 1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne)Te’. OL.8481 §
C Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo- 

-pardavimo Įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei
daujamuose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.

g 
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f 9

i

9

9 I
9

::::
::

PIRKDAMI AR PARDUO

DAM1 PASITARKITE SU

MŪSŲ EKSPERTAIS.

MES TURIME ŠIMTUS 
ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. 
TAIP PAT DUODAME 

PASKOLAS.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

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

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)

J. VALEVlCiLS

♦ ♦

B. SER G A UTIS
Telef.: OL 7511 

TORONTO.

Park; 10 k. ir krautuvė, 
mūrinis, 2 garažai.

Kaina dar nesusitarta, tik 
gautas pardavimui High 
Park raj. retos vertės na
mas, 17 k., žaidimų k. su 
baru, 2 garažai, labai ge
ras mūras, ats., visi Įren
gimai pirmos vertės. Gal 
eis už apie $22.000, su pa 
lyginti nedideliu Įmokėji.

$3.000 Įmokėti, 7 k. Ossing 
ton-Bloor, mūr., atsk., mo 
derni virtuvė, 2 labai ge 
ri garažai, pritaikyti auto 
mechaniko darbui namuo
se. Nėra skolų.

$3.500 Įmokėti, St. Clair- 
Eglinton, 5 k. mod. bun
galow su 3 k. apartmentu 
rūsy, kuris apmoka visas 
skolas. Garažas.

$4.000 Įmokėti, $ 16.000. 
Apie 15 mylių už Toron
to ; gazolino stotis ir ga
ražas, su visais įrengimais. 
Atskiras namas iš 7 k. gy 
venti; proga automecha- 
nikui.

C

$5.000 Įmokėti, $ 16.000;
Landsdowne-Bloor; 10 k., 
mūrinis, nepeiranami k., 
atskiras, mod. virtuvės ir 
vonios, dvigubas garaž., nė 
ra skolų, labai ger. stovy
je, reta proga.

$1.500 Įmokėti, $ 6.000: Do
9 veicourt-Dundas; 7 k., ga 
$ ražui vieta, pilnas rūsys, 

viena skola.
9 $2.500 Įmokėti; Dovercourt
9 -Hallam; 7 k., mūr., atsk.,
9 moder, virtuvė, 2 garažai.
9 $4.000 Įmokėti; Beatrice- 

College; 9 k., mūr., 2 mo
& dėmios virt., alyvos šild.,
X labai gerame stovyje, ga- 
9 ražas, be skolų.
9 $3.000 Įmokėti, j' 12.500,
9 High Park; 6 k., mūrinis,
9 „iš pirmų rankų“.
^$19.500 pilna kaina: High

Park, 11 k., 3 virtuves, 
„ mūr., dvigub. garažas, ats 
9 kiras, 2 vonios, labai pui

kus iš vidaus, tiek išorėje.
9 Dėl Įmok, dar nesusitarta.
9 $3.000 Įmokėti, $14.000, H.

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

MŪSŲ ATSTOVAS

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

9 
•A

9

9

9
9

| VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | 
X Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. X 
9 riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- V 
9 gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai, 9 
| ED. KONDRATAS. 9
9 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. S 
g Tel. LL 9626. |

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

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

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

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

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

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

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

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

!

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO OL 6321, BUTO LA 6338

NESUTINKA SU TIKRENYBE.
„Tėviškės Žiburiai“ 1953

m. rugp. 6 d. patalpino straips 
nj: „Aktyviai veikią Lietuvių 
bankas Toronte“, kur rašoma,

kad kredito kooper. „Para
mos“ valdomuosius organus 
sudaro rimti visuomenėje tu
rintieji gerą vardą bei pasiti-

PERKANT — PARDUODANT 
NAMĄ AR BIZNĮ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

::

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

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
Ttnefonas EM. 6-4182 į 

Toronto

Lietuviai, praėjusieji West 
Wratingo stovyklą, gali pasa
kyti, ar L. Toronto Banko 
kontrolės komisijos pirminin
kas gali turėti pasitikėjimą vi 
suomenėje.

Buvęs West Wratting 
stovykloje.

v>
9 KE 1118

99

9

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

pasitarkit su •
mielai Jums patarnausimi *
VzzVz'zzz^<-<.'z'z^V‘z'z<.^'z^z*z^'z'zxz<7'z''>

Pirkdami ar parduodami namus 
mumis

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 agentai
F. JONYNAS V. JUČAS

Tet. Įstaigos OL 8444 Biznio telef. OL 8444
Namų OL 2636 Namų telef. OL 6718

P. DAMBRAUSKAS
Telef. ištaigos OL 8443

Namų JU 6198
Mes taip pat tarpininkaujame pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudaryme bei morgičių ir paskolų reikalais.

kėjimą asmenys. Šis straips
nis nevisai sutinka su tikreny
be, būtent: to banko credito 
komiteto pir., 1947 m. būda
mas Anglijoje, West Wratting 
prie Cambridge D-P pereina
mojoje stovykloje, dirbo dar
bo paskyrimo įstaigoje, buvo 
išdidus, nesukalbamas, lietu
vius skirstė Į blogiausius dar
bus, prašant būti vertėju at
sisakydavo. Kitaip elgdavosi 
su svetimtaučiais: jiems buvo 
malonus, skyrė geriausius dar 
bus bei teikė kitus patarnavi
mus, ypač mėgo ukrainiečius.

H HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.
| Konlraktorius K. TRUMP1CKAS
j; Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
H arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder- 
p niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren- 
H giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis.

ir taisomi seni apšildymai.
:! Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. 
:♦ Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
:: jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

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

ll jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros- 
I neles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu klientams savo naują adresą:
7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 

ANT. JUOZAPAITIS

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS..
383 RONCESVALLES — TEL. LA 8000

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

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.

John J.ELL1S,
REAL ESTATE

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

TARS IR PATARNAUS

P.LEONAS
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.

R. ŽULYS
DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON

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

\ LO 2710 S
f MICHAEL KOPRIVICA |

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

A pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, 9 
X mielai jums patarnausimi 9

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

J Dr. A.Pacevičius |
I GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
x Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto 9
Ą Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
A Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, 9 
X Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.
9 ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

DR. K. ZT MANI IENE
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

3
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I
 dėmesio’ dėmesio: |

K. L. B. St. Catharines apylinkė š. m. rugsėjo mėn X
26 d. 3 vai. po pietų, GARDEN CITY BEACH |

Weller Parke, St. Catharines, vasaros sezono už- « 
darymui, ruošia «

gegožmeŠOKIAMS gros gera muzika, veiks turtinags BU- X 
FETAS su Įvairiais gėrimais ir užkandžiais. Esant X 

>> lietingam orui, šokiai vyks jaukioje salėje.
« Kviečiame St. Catharines ir kitų kaimyninių apylinkių X 
S visus tautiečius nepraleisti progos linksmai pašokti « 
» gražioje Ontario ežero pakrantėje.
X Apylinkės V-ba. $

SL CATHARINES, Ont.
. TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

Rugsėjo 12 d. St. Catharinėj 
įvyko tautos šventės minėji
mas. Programa susidėjo iš 
paskaitos, kurią laikė torontiš
kis p. Jokubynas ir meninės da 
lies, kurią išpildė Rochesterio 
lietuvių bendruomenės choras, 
vadovaujamas muziko Armo- 
no ir tautinių šokių grupė, va 
dovaujama Stasio Ilgūno.

Paskaitininkas p. Jokubynas 
į Kanadą yra atvykęs prieš 27 
metus. Savo paskaitoje mažiau 
kalbėjo apie rugsėjo 8 d. isto
rinę reikšmę, bet daugiau šių 
dienų aktualiais lietuvybės iš
laikymo klausimais. Pabrėžė, 
kad lietuvybei išlaikyti reik iš 
naudoti visas galimybes: Kur 
naudinga malda, reik naudoti 
ji, kur naudingos kitos prie
monės, reik naudot jos. Šios 
p. Jokubyno mintys iabai gra
žus pavyzdys ir kai kuriems 
St. Catharines lietuviams tė

vams, kurie savo vaikų neįsten 
gia aprūpinti lietuviškomis 
maldaknygėmis. P. paskaiti
ninkas davė gražių pavyzdžių 
iš senųjų lietuvių emigrantų, 
kurių vaikai Kanadoje gimę, 
čia mokslus išėję ir turi valdiš
kas tarnybas, tačiau jie išlikę 
gryniausiais lietuviais. Primi
nė vieną Kanados kariuome
nės kapitoną, kuris net ragina 

įas savo pavardės nesutrum
pino. Visur jis pabrėšiąs savo 
lietuviškumą ir tas jam visai 
nepakenkią nei jo tarnybai, nei 
autoritetui. Bet gi priminė ir 
liūdnų pavyzdžių iš naujųjų 
emigrantų, kurie neseniai at
vykę savo tarpe jau nebekalbą 
lietuviškai. Visus ragino lai
kytis vienybės ir organizuotu
mo. Ypatinagi didelę reikšmę 
skiria vaikus laikyti organizuo 
tus ir duot jiems lietuviškų pra 
mogų.

Įdomiausia programos dalis 
buvo Rochesterio lietuvių cho
ras ir tautiniai šokiai. Šokėjai 
labai gražiai išpildė lenciūgėlį, 
blezdingėlę ir aušrelę. Choras 
padainavo liaudies dainas. Ta 
mūs seselė, lopšinę ir pempcl- 
-pempel. Kompozitorių: Žile
vičiaus — laisvės daina, Stro- 
lios — valiok dalgelė, Šimkaus 
— apynėlis ir Gudavičiaus — 
kur giria žaliuoja. Kai kurios 
dainos reikėjo pakartot.

Choro sudėtis įdomi. Jame 
dalyvauja 17—18 metų jau
nuoliai ir Lietuvos nepriklau
somybės kovų dalyviai — sa
vanoriai kūrėjai. Yra ir prieš 
3—4 metus nemokėjusių lietu 
viškai, šiandien jų nepažinsi, 
kad jie ne iš mažens ta kalba 
kalbėję. Taigi menas galingas 
d stebuklingas. Ta jo galybė 
šiuo atveju pasireiškia, gal 
būt, dėl to, kad šis meno vie
netas yra muziko Armono va
dovybėj. Laimingas Rocheste 
ris turėdamas tiek gražaus jau 
nimo ir tokius vadovus, kaip p. 
Armoną ir p. Ilgūną.

St. Cathirinė tikisi šiais me
tais dar kartą sulaukt mielus 
ročesteriečius. Reik manyt, 
kad sekantį kartą ir St. catha

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

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

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

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

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

1 sv. deg.kavos
1 sv. kakavos 
SiunLNr. 19—$ 9.95 
4 sv. ruk. 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

riniečiai bus mandagesni ir ne 
išleis svečių alkanų, ištrošku
sių ir nė kiek nepasilinksminu 
siu.

Rugsėjo 13 d. St. Catharinėj 
buvo lietuviškos pamaldos. 
Jas laikė tėvas Petras Baniū- 
nas. Pamokslas buvo pritai
kytas 8 rugsėjo. Per pamoks
lą atsisveikino su parapijie
čiais, nes jis, dvejus metus iš
buvęs St. Catharinėj, iškelia
mas į Torontą. J. Š.

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

W E L L A N D, Ont.
BUS LITERATO

Šių metų spalių mėn. 3 d. 
(šeštadienį), slovakų salėje, 
162 Hagar St., ruošiamas DAI 
NOS — LITERATŪROS va
karas.

Programą išpildo: rašytojas 
Vytautas Kastytis, solistai Vac 
lovas Verikaitis ir Anastazija 
Ščepavičienė, akomp. Stasys 
Gailevičius ir Danutė Ščepa- 
vičiūtė.

Mielas broli ir sese, savo at 
silankymu į šį koncertą parem

ROS VAKARAS.
si Vasario 16 Gimnaziją, tuo 
dvigubai nelaiminguosius, ku
rie netekę gimtojo krašto, kar 
tu su savo tėveliais, dėl nesvei 
katos ar kitų priežasčių netu- 
lėjo progos išemigruoti.

Koncertas pradedamas 7 v. 
vakaro. Po koncerto šokiai. 
Veiks turtingas valgių ir gė
ralų bufetas. Įėjimas 1 dol.

Pelnas skiriamas Vasario 16 
Gimnazijai Vokietijoje.

Rengėjai.

j::::::::::::::::::::::::;:::::::::::',::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave, VILLE LASALLE. g 

| J.R.RIENDEAU I
H KONTRAKTORIUS H
g VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI H
H Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis. n

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius, 
u::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'::::::::::::::::::::::'.:

| JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI | 

BIZNĮ, KREIPKIS Į |

J. KARPIS
REAL ESTATE

| ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI- | 

i SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI- | 

| MA BEI PATARNAVIMĄ. |

J. KARPIS REAL ESTATE |

> 1609 DUNDAS ST. W. OL 7996-7. Toronto. X

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

R E G IN A, Sask
UŽSIMUŠĖ LIETUVIS.

S Moterų Rubu Siuvėja |

Į
siuvu paltus, kostiumus ir sukneles. Darbas augštos ko- »♦ 

kybės, kainos prieinamos. įj
STASĖ VENCKIENĖ H

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS #

I ŽUKAS ANTANAS |
ū 408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que. TR 4321 £
>> Kreiptis vakarais po 6,30 vai. $

Naujas Reginos lietuvis, Sta nadon ir dirbo įvairius darbus: 
sys Dagilis, rugsėjo 13 d. vyk geležinkeliuose, lentpjūvėje, 
damas motociklu Douglas ir paskutiniu laiku statybininku, 
Macdonald gat. sankryžoje su Industrial Constr., Ltd., Regi 
sidūręs su. sunkvežimiu buvo na, Sask.
sužeistas ir nuvežtas į Gener. Velionis buvo atviras, ra- 
Ho-'.pital po 18 valandų mirė, maus būdo, mėgo pasakyti tie 

Velionis kilimo iš Garliavos są. Nemėgo pasipūtusių iškam

f: BRONIUS AMBAKAS g
J SPECIALISTAS IŠ EUROPOS §
jį BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
1: dėjime g(MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.

Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. H 
KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR. H

ų Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- \ 
5 mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, $ 
< teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai b

S Jonas Zmuidzinas $
! Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: $
h 3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580
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EXPERT CLEANING & DYI IG
SERVICE FOR CL< HES
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CIH ■ W i H E PICK-UP

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

-i

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 
derį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

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

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

|Į MONTREAUS 2832 ALLARD TR 1135

I

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

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

į SUPERIOR REAL ESTATE Co. j

X Gerard Cool Alcide Blais, X
X 4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av„ Ville Lasalle. »
I YO 3323 TR. 7849. |

Z / / 5 V 5T
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| LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

I
 JŪSŲ PATARNAVIMUI

PRAŠOME APLANKYTI J
7730 Brodway St (kampas 8 Ave.).

Ville Lasalle. jį
A. GAURYS.__________________Telefonas: HE 0100 į

Į « uimxm * x ū xxxixi m « Lix.uxjaxixniiinriuuimrix4ii«minniixmximr«rr»Tr»» > vki)

miestelio, Kauno apskrities. 
Prieš bolševikų okupaciją tar
navęs Kauno ugniagesių ko
mandoje. 1940 m. bolševikų 
buvo suimtas ir kalinamas 
Kauno ir Minsko kalėjimuose. 
Prasidėjus rusų vokiečių ka
rui, 1941 m. išėjo į laisvę. Ta
čiau neligai teko Stasiui lais
ve džiaugtis, nes po keliolikos 
mėn. vokiečių buvo išvežtas 
Vokietijon prievartos darbams, 
kur išbuvo ligi karo pabaigos. 
Karui pasibaigus, atvyko Ka

su, gyveno su viltimi grįžti į 
laisvą ir nepr. Lietuvą, bet per 
ankstyva mirtis užkirto jam 
kelią dar kartą pamatyti gim
tąją žemę.

Mielas Stasy, lai būna tau 
lengva Reginos žydinčių kapų 
žemelė, o su laiku ir mes pas 
tave ateisim. J. Liepoms.

— Šveicarijos laikraščio 
,,Tribune de Lausanne“ viena, 
užsienių skyriaus redaktorių 
yra lietuvis Alg. Narakas.

VICTOR HARDWARE t a 
5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 0 

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI |

There is a 
RAMSAY PAIMT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!

SEM1-GL0SS

PERKANTIEMS DA-| 

ŽUS GALONAIS, NA-į; 
MŲ SAVININKAMS.^

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

*
*

*

CROSLEY
RADIO ir TELEVIZIJA^

N
*

C. C. M. DVIRAČIAI

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAT 
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!

S

s
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MYERS COAL Co Ltd. Hamilton
VISŲ RŪŠIŲ KURAS IR ĮVAIRŪS APŠILDYMO 

ĮRENGIMAI BEI PATAISYMAI.
Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, 

garantuota prekių kokybė. 
Kreiptis pas lietuvį atstovą.
JUOZAS KARUŽAS

147 Grant Ave. Telef. 7-477-8.

| HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS MĖGĖJŲ

j: T E A T R A S „A U K U R A S“
4 š. m. rugsėjo mėn. 26 d. parapijos salėj (58 Dundurn
§ St. N.) stato V. M. Putino trijų veiksmų dramą

:: 
g 
::

VALDOVAS ::
g

:: Spektaklio pradžia 19 vai.. Po vaidinimo šokiai.
H „A u k u r a s“. g

HAMILTON
HLDMT AUKURAS

šį šeštadienį, sezoną atidaro 
M. Putino 3-jų veiksmų dra
ma „Valdovas“, parapijos sa
lėje: 58 Dundurn N. Pradžio 
7 vai. v. Po spektaklio — šo 
kiai.

Gegužinė laive 
šeštadienį sutraukė per 120 
svečių. Pasitaikiusi lietinga 
diena, neleido atvykti dauge
liui apylinkės lietuvių.

Pasibaigus tabako 
nuėmimo derliui, į Hamiltoną 
grįžo daugelis lietuvių, parsi- 
veždami neblogą uždarbį.

Pamaldų metu, 
padaryta rinkliava Hamiltono 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
16 Vasario gimnazijai parem
ti, davė 142 dol. 
Tradicinis literatūros vakaras 
yra rengiamas T. Fondo Ha
miltono sk. spalio 10 d. rumu-

S DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

nu salėje. Be kanadiečių lietu 
viri rašytojų, vakaro programo 
je taip pat dalyvaus iš New- 
Yorko aktorius H. Kačinskas. 
Lietuvių parapijos bažnyčioje 
užsakai paskelbti Romualdo 
Giedraičio su Gražina Vyš
niauskaite.

Šio sekmadienio naktį 
vėl grįžtame prie žiemos lai
ko. Rugsėjo 27 d. 2 vai. ryto 
laikrodžiai yra pasukami visą 
valandą atgal. Dirbantieji nak 
ties metu bus atlyginti už 9 
darbo valandas.

Pamaldos lietuvių bažnyčio
je bus pagal naują laiką.
Kanados šachmatų meisteris 
hamiltonietis P. Vaitonis, įvy
kusiose šio krašto šių metų 
pirmenybėse Winnipege, lai
mėjo 3-čią vietą. Pirmoji atite 
ko torontiečiui Andersonui. P. 
Vaitonis Hamiltono dienraš-

tyje „The Hamilton Specta
tor“ veda šachmatų skyrių.

Hamiltono šeštadieninė 
mokykla,

pereitą šeštadienį, pamaldomis 
pradėjo naujus mokslo metus. 
Šį šeštadienį jau pradedamos 
reguliarios pamokos.

Visi tėvai, naujai atvykę į 
Hamiltoną, prašomi savo mo
kyklinio amžiaus vaikus, už
registruoti pas mokyklos ve
dėją J. Mikšį, 18 Barton St. 
W., telef. 3-8593, o taip pat ir 
visi seni Hamiltono gyvento
jai, kviečiami visus vaikučius 
leisti į vietos lietuvišką mo
kyklą.

Pradžios mokyklos mokinių 
skaičius Hamiltone pasiekė 32. 
200 skaičių. Palyginus su per 
nai metais, Hamiltone padidė
jo 1.600.

Per katalikų organizacijų 
atstovų suvažiavimą Hamilto
ne, spalio mėn. 4 d. Capitol ki 
no — teatre su programa pasi
rodys Hamiltono „Rūta“ cho- 
tas ir tautiniai šokiai. Kbr.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Hamiltone, St. Paul liuterio- 
nių bažnyčioj, Gore & Hugh
son gatvių kampe, rugsėjo 2 7 
d. 1 vai. Dr. M. Kavolis.
M MM MM" ~MM------- J

LABAI GEROM SĄLYGOM, 
dėl senatvės, parduodama ta
bako farma, netoli nuo centri 
nio plento, einančio į Torontą. 
Žemės plotas 180 akrų. Taba
ko sodinama 75 akrai. Kita že 
mė gero miško. Tabakas už
auga labai geras.

Tabako derlių galima maty 
Ii vietoj. Labai geri trobesiai. 
Metinės pajamos daugiau kaip 

15 tūkstančių dolerių.
Parmos adresas: F. B. Kelly, 

R. R. 2, West Lome.

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

iLaictotuvių Direktorių
ft
$C. Halpin Funeral Home Reg’d
ft KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS
ft 
o

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. Y O 3440

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

MONTREAL

<0ft 
ft

i W

LETHBRIDGE, Alta
RUDENĖJANT.

Lethbridge jau įžengė į ru
dens mėnesius, skuba nuimti 
javus, kurie ypatingai šiais n.e 
tais užderėjo, tik visa bėda, 
kad kol kas gali parduoti nuo 
ekerio tik 3 bušelius. Javų pri 
pilta laukuose didžiausios krū
vos. Kukurūzai-kornai ir cuk 
riniai runkeliai taip pat ypa
tingai geri ir už juos gaunama 
gražaus pinigo.

Lethbridgės miestas per mc 
tus žymiai padidėjo, nes savai 
tėmis išdygsta nauji pastatai. 
Didžiausios bendrovės, pajuto 
sios, kad ūkininkai prasigyve
na (nes iš prerijų padarė gana 
derlingą žemę, tinkamą įvai
riausiam augalui, dirbtinai drė 
kinant didelius plotus), stato 
sandėlius, o nuskurę visokie 
vertelgos ir biznieriai atsigavę 
didina parduotuves ir stato 
naujas. Taip Eaton Lethbrid- 
go skyrius paskyrė 2 milionus 
dolerių padidinti parduotuvei 
ii eilė kitų. River bar, kur pa
vasarį buvo potvynio paliesti, 
visus baigia iškelti į saugesnes 
vietas. Už senus namus mies
to valdyba sumoka pinigus ir 
vietoj sudegina.

Bedarbių šiuo metu nėra. 
Anglių kasyklos irgi pradėjo

dirbti normaliai. Prie derliaus 
nuėmimo reikalaujama daug 
darbininkų, į renavimo fabri
ką net iš Medilin Hett buvo 
atvežta, nes vietoje neužteko.

Kitos žinios.
Lethbridgen šiais metais at

vyksta daug atostogaujančių, 
kurie lanko gražesnes vietas. 
Iš Treller lankėsi Andrius Am 
brozevičius, iš Edmontono Ko 
senbergas, (Šimonio brolėnas) 
ir daugiau iš Colman, Natale 
ii kitų vietovių.

Į Ameriką išvyko nuolati
niam apsigyvenimui pas savo 
vyrą Jūratė Arelytė, Cartter. 
Dokumentus sutvarkyti užėmė 
apie 10 mėnesių.

Gana sunkiai buvo susirgęs 
Jonas Zdanis, bet jau baigė 
pasitaisyti.

Mirimai.
Spalio mėnesį pasimirė VIa 

das Bitė, 56 m. amžiaus, kili
mo nuo Šiluvos, senas emig- 
grantas. Paliko pusseserę, kuri 
gyvena Toronte, ir Lietuvoje 
turėjo 
keletą 
ko, bet 
ko, tai 
savinti. St. P.

brolius ir tėvus. Dar 
dešimčių dolerių pali
kai testamento nepali 
greičiausiai jie bus nu-

LONDON, Ont
VIENĄ DIENĄ 

Dragunevičiai netoli 
Londono nusipirko gražų 200 
aerų tabako ūkį. Tabakas už
augo, derlius geras.

Bebaigiant skinti paskuti
nius lapus, rugsėjo 13 dieną p. 
p. Dragunevičius ištiko dvi ne 
laimės: iš ryto nugaišo karvė, 
o už kelių valandų užsidegė ta 
bako džiovykla (kiln). Sude
gė joje džiovintas tabakas,

Pp.

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

1
 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- LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 6 ’ Ville Lasalle.

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

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.

>91

i 
» «♦
H

j: GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS J 
D. E< BELANGER 8c SONS

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE |

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

MAMERTAS MAC1LKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS

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

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

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

K. L. B. ŠVIETIMO KOMI
SIJOS INFORMACIJA Nr. 12

Paskutiniame šios kadenci
jos Švietimo Komisijos pasėdy 
je svarstyta: ,

1. Solidarizuojant su Krašto 
Valdyba, nutarta atsistatydin
ti ir tuo duoti progps Kr. Ta
rybai, susirenkančiai į sesiją 
š. m. spalio mėn. naujai Šv. K- 
ją rinkti.

2. Svarstytas ir priimtas 
Šv. K-jos statuto projektas, ku 
ii galutinai priims Tarybos su 
važiavimas.

3. Svarstyta ir priimta kara 
liaus Mindaugo vardo vasaros 
vaikų stovyklos finansinė apys 
kaita. Pavesta K-jos ižd. J. 
Mikšiui paskelbti apyskaitą 
spaudoje.

4. Svarstytos galimybės 
pirkti ūkį vasaros vaikų kolo
nijai. Šis klausimas nutartas 
atidėti po Tarybos suvažiavi
mo.

5. Paaiškėjus, kad progra
mas pavyko atspausdinti pi
giau, nutarta jas pardavinėti 
ne po 1 dol.,k aip anksčiau bu
vo skelbta, bet po 50 centų.

6. K-jos adresas tuo tarpu 
lieka senas: Mr. J. Gaižutis 
135 Gorevale Ave., Toronto, 
Ont.

K. L. B. Švietimo Komisija.

Atkelta iš 3 pusi, 
signatarms; dėkokime partiza
nams ; nulenkime galvas mer- 
dėjantiems tautiečiams vergų 
stovyklose, — dėkokime savo 
Motinai Lietuvai, kuri mus pa 
gimdė. .

DVI NELAIMĖS 
reiks ir naujos džiovyklos. 
Nuostolių per porą tūkstančių 
dolerių.

Parama artimui.
Neseniai keli Londono lie

tuviai, atsitiktinai sužinoję, 
kad pateko sunkion mateilali- 
nės padėtin A. Duoblienė, kar 
tu su jais gyvenusi mažoj Ham 
merwego stovykloj, Vokieti
joj, sumetė po truputį ir nu
siuntė nors mažai skolų da
liai apmokėti.

P. Duoblienės vyras, agro
nomas Duoblys, išvežtas Sibi

_____ ____________________ .

Į SAMUEL’S 
i CAR MARKET INC.
S MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO- 
I MOBILI ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ-

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
ft MIESTE.

ran 1941 m. per masinius trė 
mimus. Duoblienė išlaiko ir 
savo senutę motiną, kuri taip 
pat serga.

Kaip žinoma, keliolika bu
vusių Hammerwego - Weide- 
no stovyklos lietuvių dabar gy 
vena Hamiltone. Jei ir jie no
rėtų truputį p. Duoblienę pa
remti, būtų labai gera. Paduo 
du jos dabartinį adresą.

Adelė Duoblienė, 1710 W. 
67 Street, Chicago 36, Ill

L. E-tas.

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

KUR KITUR MIESTE.

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME 
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ. 

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR 

SKAMBINKITE
Lietuvi ui atstovui 

Mr. HENRY ADOMONIUI 
ir

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

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

ft

ft

ft

| Lietuviška motery kirpykla |8

|
ft
ft 
v 
ft

ft

i

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ I

“d(

pono LADYGOSjl 
į baldu studijoje

į

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

kainomis.
Av. Verdun-Regina kampas 

TR. 0952
— **— ~ '

ft DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Sj

ft

A. J. N or keli u na si
PER SAVO AGENTŪRĄ

f MONTREAL ENTERPRISES Reg 
8

1
ft

v

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

5637 JEANNE D’APC AVE , MONTREAL 36
Tel. CL 236g ft
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Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas
MAMERTAS MACIUKAS

KOSTIUMAI:
VYRIŠKI SU 1 PORA KELNIŲ IR MOTERIŠKI SU

1 SIJONU $ 65.00 — 69.50 — 79.50

Extra pora kelnių $ 15.000 — 20.00

UŽSAKYMAI PRIIMAMI ir iš KLIENTŲ MEDŽIAGŲ.
DARBAS ĮSKAITANT VISUS REIKIAMUS PRIEDUS $ 40.00 —

PALTAI:
RUDENINIAI — VYRIŠKI ARBA MOTERIŠKI 

$ 65.00 iki $ 69.50
ŽIEMINIAI VYRIŠKI ARBA MOTERIŠKI

$ 79.50 — 90.00

Adresas: kampas MOUNT ROYAL ir BREBEUF, Montre 
ai (vienas blokas į rytus nuo De la Roche), Įėjimas: 4504 
Brebeuf St. Tel. ER 9141; Resė tel. RA 2—1726.

AY O M T|RE A L
MONTREALIO UNIVERSITETE

TREČIOSIOS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTINĖS VARŽYBOS.

lituanistikos ir slavistikos stu
dijoms dar galima užsiregis
truoti iki rugsėjo 26 dienos.

Nuo šio semestro lituanisti
kos skyriui pradeda vadovauti 
Dr. S. Daukša, kūris skaitys 
universitete ir Lietuvių civili
zacijos kursą.

Lietuvių literatūros paskai
tas, kaip ir praeitą semestrą, 
skaitys Dr. H. Nagys.

Šia proga primenama, kad 
įsirašantieji į Montrealio Uni 
versiteto Slavų Institutą (ku
rio ribose tebeveikia lituanisti
kos skyrius) turi galimybę ša 
lia lietuvių civilizacijos ir li
teratūros paskaitų, išklausyti 
bendrinius geografijos, istori
jos, svetimų kalbų kursus ir 
įsigyti diplomą su šalutiniais 
praktiškais dalykais, užtikri
nančiais tarnybas valstybinėse 
įstaigose, bibliotekose, augšto- 
siose mokyklose etc.

Numatytas lituanistikos sky 
riaus praplėtimas bus vykdo
mas energingai toliau. Prade 
darni pasitarimai su latviais ir 
numatoma jų dėstytoją įtrauk
ti sąstatan nuo sekančio se
mestro pradžios.

Bus daroma pastangų lie- 
tuuviams studentams parūpin
ti stipendijų iš Free Europe 
centro Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Lietuvių visuomenė ir aka
demikai prašomi šį svarbų tau
tinės kultūros darbą paremti, 
įstojant studentais arba lais
vais klausytojais.

Informacijų prašoma teirau
tis arba pačiam® universitete 
(nuo 7 iki 8,30 vakaro Slavų 
Instituto raštinėje) arba tele
fonu G R7128.
Lituanistikos Skyriaus Vado
vybė Montrealio Universitete. 
AUGŠTESN1EJI LITUANIS 

TIKOS KURSAI 
pradeda savo darbą rugsėjo

skaitymui A. Dikinis, tikybai 
ir prancūzų kalbai Dr. kun. Ku 
bilius, ritminei mankštai mer
gaitėms — B. Vaitkūnaitė, gim 
nastikai ir sporto žaidimams— 
V. Kerbelis. Muzikos lekto
rius bus pakviestas vėliau.

LANKYDAMASIS 
MONTREALY, 

rugsėjo 3 d. J. E. Vyskupas V. 
Padolskis aplankė Arlauskų 
Šeimą ir joje viešėjo su ketu
riais kunigais.
LIET. AKADEMINIO SAM 

BŪRIO SUSIRINKIMAS 
šaukiamas šį penktadienį rugs. 
25 d. 7,30 vakaro, 4225 Erie 
gat., mokyklos patalpose. Pro
gramoje rež. A. Škėma kalbės 
teatro temomis. Kviečiami na
riai ir visuomenė atsilankyti.

V-ba. 
PJASKAITA APIE DABAR

TINE LENKIJĄ.
Migu pabėgęs lenkų leite

nantas F. Jarecki, vykdamas į 
JAV, pakeliui sustojo Mont- 
realy ir čia rugs. 26 dieną sa
lėje, Prince Arthur 57, darys 
pranešimą apie sovietinę Len
kijos okupaciją, gyvenimą Len 
kijoje ir pabėgimą.

MONTREALIO 
SPORTININKAI 

sekmadienio susirinkime rinko 
valdybą, kurion įėjo: Juozas 
Piečaitis, Juozas Lukoševičius, 
Jonas Ramanauskas, Pranas 
Bukauskas ir Jonas Narbutas; 
rev. kom.: pp. Kerbelis, Šul- 
mistras ir Paulius.

Jau gauta treniruotei salė — 
West Hill Westmount (High 
Shool), pirmadieniais nuo 3,30 
iki 10 v. vakaro.
BUS PANAIKINTI TILTŲ 

MOKESČIAI?
Miesto savialdybė daro rim

tų žygių, kad būtų panaikinti 
didžiųjų Montrealio tiltų mo
kesčiai.

26 d. šeštadienį, 9 vai. ryto A. 
V. parapijos patalpose, Verdu 
ne. Kursų direktoriumi pak
viestas A. Ališauskas, kuris 
dėstys ir lietuvių kalbą. Lėk 
toriais pakveisti: lietuvių lite
ratūrai Dr. H. Nagys, Lietu
vos istorijai V. Jonynas, Lie
tuvos geografijai J. Kardelis, 
teatro vaidybos ir dailiajam

IŠNUOMOJAMAS 5 KAM
BARIŲ BUTAS, su centriniu 
aliejiniu šildymu ir kitais pa
togumais. 7659 Central St. 

Ville Lasalle.

REIKALINGOS MOTERYS

VAIKŲ DARŽELIS 
vienuolių vedamas, 1474 Rock 
land St., priima vaikus nuo 3 
iki 6 metų amžiaus. O kas 
priims vaikus ligi 3-jų metų?

GRAŽIOS VESTUVĖS
Du čia gimę ir augę, p. Vai

tiekūnas ir p. Sadauskaitė, rug
sėjo 19 d. labai gražiai sukū
rė lietuviškos šeimos židinį, su 
situokė Šv. Kazimiero bažny- 
čroje. Po šliūbo Dom Polski 
salėje vyko puiki vestuvinė 
puota, kurioje dalyvavo apie 
200 svečių, linkėjusių jaunave 
ožiams ilgiausių metų ir įtei
kę daug gražių dovanų. Po 
vestuvių jaunaveždiai išvyko

Rugsėjo 5—6 dienomis Či
kagoje įvyko III šŲurameriki- 
nės lietuvių sportinės varžy
bos, kuriose dalyvavo ir Kana 
dos sportininkai.

Šios sportinės žaidynės bu
vo įdomios ir reikšmingos 2 po 
žiūriais: viena, jos parodė, 
kad mes turime ir sporto prie 
augliaus, nors ir nebūtinai dar 
geriausiais rezultatais spėjusio 
pasireikšti; antra, susirinko į 
vieną būrį mūsų jaunimas, ku
rio pasigendama kituose lietu 
vių susirinkimuose bei sambū- 
i tuose. Rugsėjo 5—6 dd. spor

NELAIMĖS IR LIGOS.
Justinas Jokūbaitis, Oakvil- 

lės Fordo fabriko darbininkas, 
rastas St. Antoine gatv. vieš
buty miręs, policijos žiniomis 
— nusižudęs. Palaidotas Mont 
realio Cote dės Neiges kapinė
se.

Sunkiai susirgęs p. Benetis 
turi operuotis. Tuo tarpu jo 
žmona šį pirmadienį sulaukė 
penkto kūdikio. Jų ekonomi
nė būsena labai sunki. Bene- 
čiai reikalingi visuomenės pa
ramos.

Albinui Vaitiekūnui padary 
ta operacija.

Rugsėjo 5 d. mriė Adolfas 
Rezminas ir palaidotas Cote 
dės Neges kapuose.

Serga p, Ruzgaitienė, A. 
Venskus ir p. Šarkaitė.

PAGAVO STIRNĄ.
Jieva ir Antanas Kazakevi

čiai, vykdami savo mašina iš 
Bedfordo į savo ūkį, kuris yra 
arti to pietinio Quebeco pro
vincijos miesto, pakeliui ant 
plento pritrenkė stirną ir, kaip 
sužeistą, parsivežė namo. Pri
sistatė valdiniai miškų gyvū
nijos saugotojai, apžiūrėjo stir 
ną ir patarė, kaip gydyti. Pp. 
Kazakevičiai stirnelei įtaisė 
daržą, kuriame ji ganosi ir gy
ja. Prie pp. Kazakevičių ji

tuojančio jaunimo, dalyvavu
sio varžybose, susirinko iš JA 
V ir Kanados 238 asmenys.

Varžybos prasidėjo rugs. 5 
d., konsului P. Daudžvardižui 
tarus pasveikinimo ir lietuviš
kojo linkėjimo žodį.

Vyrų tinklinio varžybose 
burtus ištraukus, pirmąsias 
rungtynes žaidė Čikagos Per
kūnas prieš Detroito Kovą.Dėt 
roitiečiai rungtynes pralaimėjo 
2:0(15:3, 15:1).

Omahos Lituanica prieš Či
kagos Skautų Tuntą davė skau 
tams laimėjima 2:0 (15:4, 15: 
6).

Pusiaubaigmėje Perkūnas 
daugiau sulaukė pasipriešini
mo iš Čikagos ASK Lituani
kos, tačiau geras perkūniečių 
kirtimas atnešė jiems laimėji
mą 2:0 (15:9, 15:5). Čikagos 
Gintaras nugalėjo skautus 2: 
0 (15:3, 15:9). Baigmėje Per 
kūnas irgi nieko stipraus ne
rado.

Baigminėse rungtynėse Per
kūną atstovavo: Kikilas, Ra • 
dys, Kalvaitis, Martinaitis ir 
Gečas. Gintarą — Žemaitis, 
Kaunas, Sideravičius, Blan- 
dys, Žiupsnys ir Šoliūnas.

Moterų tinklinio vaidybose 
dalyvavo trys komandos. Žai
dynių laimėtojas buvo išaiškin 
tas pirmose rungtynėse, kai 
Čikagos Gintaras nugalėjo Per 
kūną 2:1 (15:12, 9:15, 15:7). 
Jaunasis Clevelando Žaibo prie 
auglis negalėjo atsilaikyti prieš 
gintarietes ir turėjo pralaimėti 
2:0 (15:1, 15:3). Tokiu būdu 
gintarietes trečią kartą iš eilės 
tapo moterų tinklinio nugalė
tojomis. Baigminėse rungtynė 
se žaidė: Gintaras: Gaškaitė; 
Šoliūnaitė, O.Blandytė, E.Blan 
dytė, B. Blandytė ir St. Blan- 
dytė. Žaibas: Juodvalkytė, 
Staniškytė, Laikūnaitė, Žyda- 
vičiūtė, Staniškytė, Liutkevi- 
čiūtė ir šikšniūtė.

viena virėja, kita namų ruošai 
kalbančios angliškai).

Apie sąlygas pasiinformuoti 
galima telefonu GR 7128 
kasdien nuo 7 vai. vakaro.

povestuvinės kelionės į New 
Yorką.

GRAŽUS PAVYZDYS.
Vis daugiau tautiečių užsi

sako knygų. Svarbu, kad da-
IŠNUOMOJAMAS kambarys

2 asmenims, LA 6726.
ro jau prasigyvenę, tvirčiau ap 
sistoję. Taip šiomis dienomis 
ped ,,NL“ redakciją p. K. Ger
viekas iš Hamiltono užsisakė

n DANTŲ GYDYTOJAS

? Dr. J. MALIŠKA
| priima: 9 a- m- — 10 p. m.
I 5303 Verdun A., Verdun, 
| Telef.: TR 4547.

| knygų už 20 dolerių.

(
LANKĖSI NL 
REDAKCIJOJE.

Mūsų tautiečiai VI. Sodeika 
ir Alfonsas Petkevičius, dirbę 

INorandoje, bet prasidėjus strei 
kui, persikėlę į Kanados pie
tus, dabar atvyko vėl į Mont-

J5

įDr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

jau priprato ir jaučiasi kaip na 
mie. Taigi, kai kas ir medžio
damas nesumedžioja stirnos, o 
p. J. Kazakevičienė stirną pa
sigavo vieškely. . .
SENIAUSIS MONTREALY 
TEKSTILĖS FABRIKAS, 

įsteigtas 1874 metais, Hoche- 
lagoje, dėl pasenėjimo uždaro 
mas. 500darbininkų lieka be 
darbo

Krepšinyje varžytis dėl meis 
terystės stojo penkios vyrų ir 
trys jaunių komandos. Vyrų 
grupėje pirmose rungtynėse su 
sitiko Čikagos Gintaras — Dėt 
roito Kovas. Tikslesni meti
mai ir geresnis komandinis su 
sižaidimas gintariečiams užtik
rino laimėjimą ir Kovas buvo 
nugalėtas 52:30 (28:16).

Daugiau bus.

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB PREMIJŲ IR STIPENDIJŲ FONDO STATUTAS.

lietuvių katastrofos dalyviais 
^7, ii matę tą jų katastrofą, apie 

kurią ir pasakoja.
NUTARĖ STREIKUOTI

Dominion Bridge Co. darbinin 
kai, nes nesusitarė dėl reikala
vimo paklėti valandinį darbo 
atlyginimą 10 et. ir numažinti

I. Tikslas.
1. Lietuviškai kultūrai puo

selėti ir ugdyti ir studijuojan
tiems paremti, prie KLB Kraš 
to Valdybos steigiamas Premi 
jų ir Stipendijų Fondas.

II. Vadovybė.
2. Premijų ir Stipendijų 

Fondo Vaidybą sudaro KLB 
Krašto Valdyba iš 5 asmneų. 
Pastaba: Fondo Valdyba

esant reikalui kooptuoja 
didesnį narių skaičių.

III. Vadovybės veikla.
3. Premijų ir Stipendijų 

Fondo Valdyba, susitarus su 
Krašto Valdyba, rūpinasi su
rasti premijoms ir stipendi
joms lėšų.

4. Fondo Valdyba nustato 
premijų ir stipendijų skaičių, 
rūšį, laimėjimo ar gavimo saly 
gas, skelbia įvairius konkursus, 
sudaro jury komisijas.

IV. Premijų ir stipendijų 
pobūdis.

5. Jury komisija skiria už 
Kanadoje ir kituose kraštuose 
lietuvių parašytas arba jau iš
leistas dailiosios literatūros, 
mokslo ir pedagogines knygas,

dailinnikų ir muzikų kūrinius 
premijas.

6. Premijos negali būti ski
riamos už jau anksčiau premi
juotus kūrinius.

7. Mokslininkams, kultūri
ninkams ir kitiems lietuvybei 
nusipelniusiems asmenims, 
taip pat šiuo metu dirbantiem 
svarbų mokslinį darbą žmo
nėms pagerbti ir juos medžia
giškai paremti, teikiama atitin 
karna piniginė subsidija.

8. Augštųjų mokyklų Kana 
doje lietuviams studentams 
duodamos stipendijos.

V. Piniginė kontrolė.
9. Premijų ir Stip. Fondo 

Valdybos atskaitomybę tikrina 
KLB Revizijos Komisija.

VĮ. Nuostatų tvirtinimas.
10. Šiuos KLB Premijų, ir 

Stip. Fondo nuostatus tvirtina 
KLB Taryba.

VII. Likvidacija.
11. Premijų ir Stip. Fondo 

veiklą, Krašto Valdybai pasiū
lius, sustabdo KLB Taryba. 
Turėtą turtą perima Krašto 
Valdyba.

KLB Kr. Valdyba.

APIPLĖŠĖ VAISTININKĄ 
MARGĮ.

Jonas Margis, kuris prieš ku 
rj laiką atidarė savo vaistinę 
19 St. John’s Road, šiomis die 
nomis Toronto kriminalinei po
licijai pranešė apie sekantį api 
plėšimą.

Sekmadienį po pietų į jo 
vaistinę užėjo vyriškis ir pa
prašė parduoti vaistų nuo ko
sulio. Kai Margis atsigręžė 
su vaistais rankoje, jaunas vy
riškis, Margio tvirtinimu, ko
kių 22 metų amžiaus, paėmė 
butelį su vaistais ii- aštriu to
nu pasakė: „Tai yra apiplėši
mas, duok man visus savo pi
nigus!“ Plėšikas taikė šauna
mu ginklu į Margi, pripuolė 
prie kasos ir pasiglemžė iš jos 
visus pinigus, apie 75 dolerius. 
Greitai po to pasišalinęs iš vais 
tinės, banditas įsėdo į jo belau 
kiančią automašiną su antru 
vyriškiu ir skubiai nuvažiavo. 
Apiplėštasis nesuspėjo apžiū
rėti plėšikų automobilio licen
zijos numerio ir jų nepasisekė 
iki šiandien susekti. J. J. J.

TORONTAS RUOŠIASI
spalio 10 d. pamatyti „Cukri
nį kareivėlį“, kuris publikai 
bus parodytas Eatono Audito 
rijoje. Paskubėkime įsigyti 
pas organizatorius (Moterų 
Bendruomenę) bilietus, kad ne 
liktume už durų.

Bilietai į šią eperetę jau par 
duodami, kiekvieną „sekmadie
nį po pamaldų Prisikėlimo pa
rapijoje, Parkdale teatre ir 
kekvieną dieną pp. Biržinskų 
krautuvėje: 1212 Dundas St. 
W„ taipgi, galima užsisakyti 
telef. pas E. Jurkevičienę tel.: 
6374, pas J. Rimbutienę tel.: 
,LL 3797 ir pas O. Indrelenę, 
tel.: ME 8522 vakarais.

BAŽNYTINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Toronte, šv. Andriaus liutero- 
nių bažnyčioj, Carlton & Jar
vis gatvių kampe, trečiadienį 
rugsėjo 30 d. 7,30 vai. vak. Įė 
jimas laisvas visiems.

L. NAMAI REMIA 
„TRIMITĄ“

Toronto Liet. Orkestras 
„Trimitas“ iki šiol neturėjo 
sau nei patalpų, nei pianino re 
petavimui ir čia Lietuvių na
mai atėjo Trimitui į pagalbą. 
Dalį gauto iš loterijos pelno 
L. N. skiria Trimitui, savam 
pianinui įsigyti. Taip pat L.

N. priestate bus duodamos ne
mokamai patalpos. L.

NEPAPRASTOS EVANG. 
LIUTERONIŲ PAMALDOS 
Toronte, St. Andrew liuterio- 
nių bažnyčioj, Calton & Jarvis 
gatvių kampe, trečiadienį, rug 
sėjo 30 d. 8 vai. vak. Jose Dr. 
Kavolis bus ordinuojamas ku
nigu. Ordinacijos apeigas at 
liks Evangelikų Liuterionių 
Bažnyčios Amerikoj Kanados 
Sinodo Prezidentas Jacobi, asi 
stuojant kitiems sinodo parei
gūnams ir dalyvaujant įvairių 
tautybių kunigams. Kun. Tra 
kis sakys pamokslą. Po pa
maldų įvyks arbatėlė.

Parapijos Taryba.

LANKĖSI ŠVIESOS ORGA
NIZACINIAIS REIKALAIS

Į Toronto buvo atskridęs iš 
Čikagos teisininkas Vilius Pikt 
kunigis, kuris pastoviai gyvena 
New Yorke, „Šviesos“ organiza 
elniais reikalais. Šia proga jis 
aplankė ir savo draugų, studi
jų kolegų bei pažįstamų gausų 
būrį. Jo rūpestis yra praplės
ti „Šviesos“ veikla Kanadoje.

J. J. J.
J. KARPIS PRADĖJO 

BIZNĮ.
Malonu, kad kaskart dau

giau mūsų tautiečių tisprinasi 
i savarankiškus biznius. Bet 
dar maloniau konstatuoti, kai 
n ūsų tautiečiai pajėgia prasi
mušti į tokius biznius, kur be 
sugebėjimų reikalingas dar pa 
tyrimas, žinojimais, geros ates
tacijos — valdžios aprobuoja
mos, plačiam visuomenės patar 
navimui. Šiomis dienomis. 
1609 Dundas St. W. atidarė: 
Real Estate Įstagią J. Karpis,, 
kuris neseniai įsigijo Real Es
tate ir Busness Brokerio teises.

Geros sėkmės pirmiesiems, 
jo žingsniams, o tautiečiams, 
suinteresuotiems šiais reikalais 
— pasinaudoti saviškiu priei
namesnių patarnavimu. Si. S..

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Tor on to , 
priima ligonius ir gimdyves ; 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi- : 

tarimą tel. ME 2933

| JONAS J. JUŠKAITIS |
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau y- 
syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame

3 Fakultete. ‘y
932 Dundas W„ Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. v

£ (Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais). X

PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
TORONTE.

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

OBLIGACIJOS.
ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 

PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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