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Pasaulinė įvykių savaitė
Didžiousį „trobelį“ žmoni

jai kelia tie patys komunistai, 
kurie pasižymi nepaprastu veik 
kimu ir propaganda tuose kraš 
tuose, kurie visai nepažįsta, 
kas yra komunizmas ir kas yra 
jų sukurtoji sovietinė valdymo 
sistema. Laikydami savo liau
dį užspaustą vergų stovyklose, 
kalėjimuose ir atskirtą nuo vi 
so pasaulio geležine uždanga, 
— jie veržiasi užgrobti visą pa 
šaulį bet kokiomis priemonė
mis : kur gali — jėga, o kur to 
negali -— propaganda, kad vė
liau galėtų ten pasinaudoti ir 
jėga.

Įdomu, kad patylomis veik
dami,
KOMUNISTAI BUVO SU

KŪRE PRIETILTI
GVIANOJE,

esančioje pietinėje Amerikoje, 
rytiniame pakraštyje, tarp Bra 
zilijos ir Venezuelos. Maskva, 
numatydama, kad niekas jos 
planų labai netrukdys, įkūrė 
čia visai Amerikai komunisti
nį prietiltį — pravedė į valdžią 
komunistus, kurie Gvianoje, 
kaip ir visur, kur jie viešpatau 
ja, įvedė smurto ir teroro val
džią. Maža to, į aplinką prade 
jo spinduliuoti propaganda, di 
riguoti sąmokslus ir tt.

Anglijos valdžia, kuri šią sri 
tį valdė beveik dominijos prin
cipu, pagaliau neiškentė ir pa
siuntė ten savo kariuomenę, ku 
ri tuojau atstatė min. pirm. 
Ch. Jagan su jo kabinetu ir vai 
džię perdavė gubernatoriui A. 
Savage. Tokiu būdu

KOMUNISTŲ PIETIETIS 
GVIANOJE LIKVIDUOTAS.

Antras nemažas „trobelis“ 
įvyko su Jugoslavija, kurioje 
diktoriauja „draugas“ Tito. 
Kaip žinoma, po karo Triesto 
sritis buvo padalyta į dvi zo
nas A ir B. B zona buvo ati
duota Jugoslavijai, o A zoną 
laikinai valdo JAV ir DB. Da
bar norint baigti šį reikalą, va 
kariečiai nutarė A zoną, kurio
je yra ir Triesto uostas, ati
duoti Italijai. Dėl to
JUGOSLAVIJOS KOMUNIS 

TAI SURUOŠĖ 
„POGROMĄ“

ir išdaužė JAV ir DB atstovy
bių langus, sunaikino bibliote
kas ir tt. Čia Titui į pagalbą 
atsiskubino Maskva, notomis 
parėmui Jugoslavijos pretenzi 
jas.

Tačiau neatrodo, kad Tito 
imtųsi veiksmų ir panaudotų 
prieš Ameriką šios gi jai pri
siųstus tankus ir kitus gink
lus. Kai JAV ir DB dėl riau
šių prieš atstovybe įteikė Tito 
notas, Jugoslavijos radijas pa
sisakė, kad nors Triesto klau
simas ir svarbus, bet Maskvos 
talka jai nereikalinga.

Tūlą sensaciją sukėlė
VAKARIEČIU GARANTIJŲ

MASKVAI SIŪLYMAS.
Kai Maskva savo ginklavi

mąsi ir imperialistinius veiks
mus teisina būtinumu saugu
mo, tai JAV, DB ir Prancūzija 
iškėlė sumanymą — garantuo
ti Rusijai saugumą. Dulles pa
reiškė, kad suminėtos valsty
bės pradėjusios tuo reikalu pa
sitarimus. Tačiau ta pačia 
proga JAV pareiškia:, kad jos 
niekad negalės pripažinti Ru
sijai pavergtų kraštų.

Vis dėlto keistai atrodo šis 
garantijų siūlymas, kai patiems 
Vakarams gresia pavojus ir jie 
juk reikalingi garantijų, ne 
Maskva, kuri turi bent 4 kar
tus kariuomenės daugiau, ne
gu visi Vakarai. Garantijos pa 
vojingos dar ir ta prasme, kad 
jomis būtų užkonservuota, 
nors nepripažįstama Maskvos 

užgrobtųjų sričių okupacinė pa 
dėtis. Tuo tarpu, juk 
MASKVA VIS VIEN RUO
ŠIS KARUI IR KAI TIKTAI 
GALĖS, PALEIS IMPERIA

LISTINI MAŠINA Į
DARBĄ.

Tiktai šiems garantijų davi
mo pavojams greičiausiai pa
stos kelią pati Maskva, kuri ne 
reikalinga jokių garantijų, su
darančių jos prestyžui smūgį, 
ir, be to, tomis garantijomis ji 
negali susirišti sau rankų, atsi
sakydama veržimosi ir organi
zavimo penktos kolonos, be 
kurios komunizmas ir Sovieti- 
ja negali egzistuoti. Vakarų ga 
rantijos Maskvai šia prasme su 
darytų didelę krizę, — grei
čiausia todėl jos jai ir pasiūly
tos, kaip vienas šaltojo karo 
manevrų, bet ne realus daly
kas.

Pagaliau,
KAS CJALI PATIKĖTI, KAD 
MASKVOS IMPERIALIZ

MAS GALI NUSIRAMINTI?
Tai iš esmės neįmanomas da 

lykas. Todėl veltui ir Chur
chillis vis dar tebekalba apie 
4 didžiųjų susitikimą. Chur
chillis nebent nori iš Maskvos 
išsiderėti laiko ramiai susilauk
ti savo amžiaus galo, bet pašto 
vios taikos jis negali susilaukti, 
— tai jis gerai žino.

Nenuostabų, kad dėl garan
tijų pasiūlymų ir su saugumu 
susietų pareiškimų Amerikoje 
kilo nemažas nerimas, kuriam 
raminti reikėjo pareiškimų pa
ties prezidento.

Galimas dalykas, kad garan
tijų Rusijai klausimas kilo 
Londono derybose, kur buvo 
jieškoma būdų,
KAIP RUSIJA PRIVERSTI 

SUDARYTI VOKIETIJOS
IR AUSTRIJOS TAIKOS 

SUTARTIS?
Bet ligšiol tų būdų neranda

ma, ir jos, neapsirikstan galima 
teigti, ir nebus surastos ligi 
Trečiojo Pasaulinio karo. Ru
sija ne tam okupavo tas sri
tis, kad pastirauktų. Ji nepa
sitrauks ir iš šiaurinės Korėjos. 
Todėl kol kas, bet jokių duo
menų nėra, kad ta būsena pa
sikeistų,
TEBĖRA TIKTAI VIENA 

SAUGUMO PRIEMONĖ — 
RUOŠTIS NAUJAM KĄRUI.

Vakarams bus saugiausia, 
jeigu tas karas bus anksčiau, 
kol Rusija su satelitais dar nė 
ra pavijusi moderniojo Vaka- 
rų apsiginklavimo, nors kariuo 
menę jie ir turi didesnę.

WINSTON CHURCHILL
Did. Britanijos premjeras, su
laukęs 79 metus amžiaus, už
sėdo dar vieną savo gausių lai
mėjimų žirgą — jis gavo šitj 
metų Nobelio literatūros pre

miją, 35.000 dolerių.
Pradedant 1889 metais, W. 
Churchillis yra parašęs ir iš
leidęs 30 knygų. Daugiausia 
jis parašė atsiminimų bei tarp- 
tautinių didžiųjų įvykių apra
šymų, bet taip pat ir gryno
sios literatūros, kaip kad jo no

velių rinkinys „Savlora“.
Daugiausia Churchillis garsus 
yra Pirmojo ir ^Antrojo Pasau
linių karų aprašymais, kurie 

yra populiariausi visoje 
žmonijoje.

— Danijos rinkimus laimė
jo socialdemokratai ir vieni su 
darė valdžią.

— Panamos prezidentas Re 
mon su žmona viešėjo Ameri
koje ir buvo Eisenhowerio sve 
čias. Jis rūpinasi pakeisti su
tartį dėl Panamos kanalo, kurį 
iš Panamos nuomoja JAV.

— Į Jugoslaviją pabėgo 
lėktuvu bulgarų lakūnas.

K.L.B. Krašto Tarybos
susirinkamas

PRIIMTA NAUJA KRAŠTOTARYBOS RINKIMŲ TVAR 
KA. IŠRINKTA NAUJA KRAŠTO VALDYBA. STE1 
GIAMAS LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS. STIPRI 
NAMAS DĖMESYS DIDŽIOSIOMS MONTREALIO IR 

TORONTO LIETUVIŲ KOLONIJOMS.
Spalio 10 ir 11 dienomis po

sėdžiavo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Taryba 
ir svarstė šią dienotvarkę:

1. Atidarymas ir prezidiu
mo rinkimai. Pirm. J. Matulio
niui atidarius susirinkimą ir 
sugiedojus Tautos Himną, iš
rinktas preziudiumas: O. Ind- 
relienė, J. Meilus ir A. Šapoka 
(jis pirmininkavo) ir sekreto
riai — J. Gaižutis ir A. Šid
lauskaitė.

2. Komisijų rinkimai. No
minacijų komisijon išrinkti: K. 
Andruškevičius, kun. Tada- 
rauskas ir J. Sližys; redakcinėn 
ir rezoliucijų — P. Prapuole- 
nytė, p. Juozapavičius ir P. 
Liaukevičius.

Intermedija. Paskaityti svei
kinimai — VLIKo, ALTo ir 
LLK.

3. Pranešimai, a) Pirm. J. 
Matulionis daro Kr. V-bos nu 
veiktų darbų apžvalgą, suminė 
damas laisvinimo, stipendijų ir 
premijų fondo, menininkų ir 
sportininkui intelektualų klubų 
klausimus ir konstatuodamas, 
jog ūkiškai ekonominiams rei
kalams V-ba nespėjusi nieko 
padaryti.

J. Matulionis sumini, kad 
Kr. B-nę dabar sudaro 19 apy
linkių, o seniūnijų sudaryti ne
pasisekę, nežiūrint bandymų 
mažesnėse kolonijose jas suda 
ryti.

J. Matulionis sako, kad rei
kia atkreipti dėmesį į didžią
sias Kanados lietuvių koloni
jas — Torontą ir Montrealį, 
dėl kurių reikia susirūpinti.

Sunkus yra lėšų klausimas, 
dėl ko dalinai stoja Bendruo
menės veiklos sėkmingumas.

b) Pirm. A. Rinkūnas, per
žvelgdamas Švietimo komisi
jos darbus, pažymi šeštadieni
nes mokyklas, augštesniuosius 
lituanistikos kursus, kuriems 
Šv. Komisija sudariusi progra
mas ir darbotvarkes. Jis be 
to apžvelgia vaikų vasaros ko
lonijų veiklą, kuri skaityto
jams jau žinoma iš spaudoje pa 
skelbtų apžvalgų.

A. Rinkūnas įtaigoja, kad 
Kanados lietuviai vasaros po
ilsio reikalams pirktų ūkius, 
pradžioje nors vieną. Visos tau 
tos tokius ūkius jau turi; turi 
juos ir latviai bei estai, tiktai 
mes, lietuviai, neturime. Šis 
siūlymas vėliau ir priimtas, pa
vedant jį įvykdyti Kr. Valdy
bai.

c) Sporto komisijos pirmi
ninkas p. Šapočkinas konsta
tuoja, kad Kanados lietuviai 
turi tris sporto klubus, kurie 
tačiau labai sunkiai gyvuoja, 
nes neturi lėšų. Pirmininkas 
mano, kad sportas turėtų bū
ti, kaip ir Lietuvoje, prie Švie
timo reikalų.

d) Iždininkas p. Simonavi- 
čius praneša: Kr. V-ba turėjo 
pajamii 992,86, išlaidų — 750, 
88, kasoje — 241,98.

P. Simonavičius perskaito vi 
sas išlaidas iš eilės. Jos tikrai 
mažos. Niekas iš v-bos ir tal
kininkų atlyginimo už darbus 
nėra gavęs, tiktai Pr. Alšėnui 
yra apmokėta keliolika nedide
lių sąskaitų už rašomąją me
džiagą ir kt.

e) Šalpos fondo pirm. p. Ta 
mošauskas, kalbėdamas apie 
šalpos reikalus, pirmiausia su
mini šalpos reikalingus tremti
nius — ligonius, senelius, in
validus, vaikus. Viso šelpti

nųjų yra apie 6.500 asmenų, 
kurių apie trečdalį sudaro vai
kai. Apgailestauja, kad nesu
sidaro šalpos būrelių, kurie 
remtų tremtinių pradžios mo
kyklas. Komitetui reikalingos 
lėšos, kurių didesnę dalį sudė
jo Toronto lietuvių kolonija, 
kurioje rinkliavą puikiai suor
ganizavo apylinkės šalpos ko
mitetas su p. Vaidotu pryša- 
kyje.

f) " asario 16 gimnazijai 
remti komisijos vardu trumpai 
praneša J. Kardelis: moki
niams remti būrelių yra: 4 
Montrealy, 3 Hamiltone ir 1 
Sudbury. Daugiau būrelių, 
jeigu jų yra, su Vasario 16 gim 
nazijai ren .i komisija ryšių ne 
palaiko, nors Kr. V-ba per 
spaudą pageidavo, kad visas 
atsiskaitymas būtų daromas 
per Komisiją. Komisija ligi šio 
spalio 10 d. turėjo 1.679 dol. 
pajamų, Vasario 16 gimn. iš
siųsta 1.508,83, Vok. Liet. Kr. 
V-bai už išplatintus Vargo mo 
kyklos ženklelius — 91,11; ka 
soje yra 10,60. Kitos sumos 
buvo pereinamos, išmokėta va 
hutų skirtumas ir kt.

J. Kardelis pastebi neigiamą 
reiškinį: sroviniais ar ideologi
niais pagrindais iš tūlų būrelių 
(2-jų) pasitraukė keli nariai, 
tuo būrelius apardė, bet patys 
naujų kol kas nesudarė.

Logiška būtų, kad ši komi
sija būtų inkorporuota į bend 
rąjį šalpos fnodą. Komisija ta 
čiau palikta ir toliau veikti.

g) Tautos Fondo pranešimą 
daro sekr. P. Adamonis. T. 
F. jau 5 metai. Veikia 9 sky
riai. Aukų per tą laiką susi
laukta 21.120,64; VLIKui pa
siųsta 20.420,40.

h) Revizijos komisijos pirm. 
K. 'Andruškevičius praneša, 
kad revizija padaryta ir visur 
rasta gera tvarka.

i) Nesusipratimams spręsti 
kom. vardu p. Užupis praneša, 
kad komisija skundų netuiėjo, 
bet jeigu turėtų, nelengva bū
tų susirinkti, nes nariai skir
tingose vietose. >

4. Diskusijos sekė po visų 
pranešimų. Jose buvo pasa
kyta, kad Kr. V-ba nesuorga
nizavo nė vieno skyriaus, nei 
seniūnijos. J. Juškaitis tei
gia, kad mokyklos turėtų būti 
KLB Šviet. kom. žinioje ir 
kontrolėje. P. Liaukevičius pri 
mena buvusių rinkimų Winni- 
pege keistumus, kada ūkinin
kams teko kovote kovoti už 
teisę ir sąlygų sudarymą bal
suoti ir dalyvauti B-nėje. J. 
Kardelis pastebi, kad buvo ne
vykusi pradžia, buvo ir nepa
jėgumo reiškinių, — gal todėl 
ir Valdyba atsistatydina, nors 
'formaliaitam pagrindo nėra.Jei 
ryžtamasi klaidas taisyti — ge 
rai, bet apgadintą reikalą ne
lengva taisyti.

Pirm. J. Matulionis, atsaky
damas į pastabas pažymi, kad 
diskusijos buvo santūrios. Dėl 
nario mokesčio nesurinkimo jis 
teigia, kad tai yra organizaci
jos jaunumo vaisius . Priekaiš 
tas dėl konfesiškumo neturi 
pagrindo, nes Kr. V-ba yra nu 
sistačiusi eiti ten, kur ji bus 
kviečiama. Esą netiesa, kad 
nesuorganizuota nė vienos nau 
jos apylinkės, nes jų suorga
nizuota 19. (Vis dėlto tenka 
konstatuoti, kad tos 19 apylin
kių buvo LOKo laikotarpy, li
gi Kr. Valdybos: nesvarbu,

LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO PIRMININKAS 
APIE PRIVERČIAMUOSIUS DARBUS IR LIETUVIŲ 

DALYVAVIMA.
New Yorkas pradeda garsė

ti ne tiktai kaip pasaulinis did
miestis, bet ir kaip politinis pa 
saulinis centras, ku
ris vis daugiau ima pasaulinės 
politikos vadžias Į savo rankas. 
Nenuostabu, kad čia yra įsi
kūrę ir tūli lietuviškieji cent
rai. Vienas jų — Lietuvos 
Laisvės Komitetas — dabar 
ypač turi gyvo ir konkretaus 
darbo, ryšium su Kersteno re
zoliucija ir Tarptautinio Dar
bo Biuro bei JTO Ekonominės 
ir Socialinės Tarybos sudaryto 
komiteto priverčiamojo vergų 
darbo klausimui tirti veikimu. 
Tam komitetui LLK patiekė 
eilę faktų apie priverčiamuo
sius darbus sovietijoje

Kitos žinios.
BALFo ir IPU vicepirminin 

kė p. Alena Devenienė išlydė
ta Queen Elizabeth laivu, jau 
pasiekė savo kelionės tikslą Eu 
ropoję. Haagoje ji spalio 10 d. 
turėjo Valstiečių arba Žaliojo 
internacionalo kongresą, kuria 
me atstovavo ne tiktai Lietu

kad jos turėjo ALOKų var
dą ; faktinai tai buvo B-nės or
ganizacijos padaliniai, kuriems 
Kr. V-ba, — faktinai ir ne vai 
dyba, bet patys ALOKai, išrin 
kus tarybą persivardijo į apy
linkes. Taigi, Kr. V-bai čia 
maksimum tenka nebent for
malinio organizacijos išbaigi
mo nuopelnas, nes devynios de 
šimtadalės organizacinio dar
bo ne jai priklauso).

5. Kr. Tarybos rinikmu rei
kalu Kr. V-ba patiekė 3 spaus
dintus projektus. Referentas 
K. Grigaitis juos referavo ad 
hoc pridėdamas dar ketvirtą: 
a) rinkimai apylinkėmis ir per 
apylinkes, b) rinkimai apygar
domis, c) mišrūs rinkimai — 
per apylinkes ir vienu bendru 
visai Kanadai sąrašu ir d) vie 
nu sąrašu visai Kanadai.

Būdas b iškart atpuolė; kiek 
ilgiau pasilaikė būdas d, tačiau 
ir jis į svarstymo galą atpuolė 
ir beliko konkuruoti būdas a 
su c. Būdą a gynė J. Matulio
nis ir jis tesurinko tiktai 4 bal
sus, o mišrių — kombinuotų 
rinkimų būdą nulėmė 19 bal
sų prieš 3 susilaikiusių.

Priimtojo Kr. Tarybos rin
kimų būdo sudarytąją Kr. Ta 
rybą sudarys a) Kr. V-bos na 
riai, kurie gali būti išrinkti ir 
ne iš tarybos narių, b) Apylin
kių pirmininkai arba, jiems ne
galint, v-bų įgalioti asmens ir 
c) bendru visai Kanadai sąra
šu išrinkti 40 atstovų. Bendrą 
40-ties rinkimams kandidatų 
sąrašą sudarys Rinkimų komi
sija, gavusi iš visos Kanados 
vietovių sąrašus, kuriuos pa
tiekti turi teisę kiekvieni 30 as
menų.

6. Šalpos Fondo statutas,
7. Švietimo Komisijos statu 

tas,
8. Stipendijų ir premijų fon 

do statutas priimti.
Kultūros Fondo klausimas iš 

kilo besvarstant Premijų ir sti
pendijų fondo statutą gana gy
vai. J. Kardelis stipriai argu
mentavo jo būtinumą ir gali
mybes jį tuojau įsteigti, nors 
kaikas siūlė laukti Pasaulio 
lietuvių seimo, kuris esą turįs 
duoti to fondo statutą. KF 
steigtinumo reikalingumą pa
laikė A. Rinkūnas, prof. Zub
rys. Buvo nutarta, k ad Lietu 
vių Kultūros Fondas Kanado
je steigiamas, o jam statutą tu
rės prauošti naujoji Kr. V-ba.

9. Tautos laisvinimo klausi
mu kalbėjęs J. Matulionis siū
lo specialios tam reikalui ko
misijos sudarymą pavesti Kr.

vą, bet ir kitas 12 tautų is uz 
geležinės uždangos. Laukia
mas jos pranešimas.

— Žurnalistas Henrikas Bla 
zas jau dirba IPU žurnalo re
dagavimo darbą New Yorke. 
Su jo įėjimu į redakciją, šis lei 
dinys įgauna periodinio leidi
nio pobūdį.

— Spalio 18 d., New Yor
ke, Irving School salėje, kur 
vyksta dideli koncertai, šį sek 
madienį, 7 valandą vakaro ne 
mažu susidomėjimu laukiamas 
op. sol. E. Kardelienės ir pia
nisto K. Smilgevičiaus koncer 
tas. Jų programoje yra lietu
vių ir pasaulinių kompozitorių 
kūriniai.

Originalieji lietuvių kompo
zitorių — Banaičio, Bacevi
čiaus, Jokubėno, Žilevičiaus ir 
kt. kūriniai yra parašyti lietu
vių poetų žodžiams — Tyslia- 
vos, Kiršos, Brazdžionio ir kt.

Spalio 21 d. 11 vad. dieną, 
numatytas E. Kardelienės žo
dis Lietuvai per Amerikos 
Balsą.

Jūsų kor.

V-bai, kas ir priimama.
10. Biudžetą sekantiems me

tams referuoja p. Simonavi
čius. Pastebėjęs, kad pagal įna 
šus, b-nėje esą apie 400 narių, 
jis siūlo 1.500 dol. biudžetą, 
kurio išlaidas jnaždauk taip su 
skirsto: samdomam darbinin
kui, be kurio neįmanoma pro- 
duktingiau dirbti, 300 dol. per 
metus, buto nuoma 120, inven
toriui papildyti 190, raštinės ir 
spaudos reikalams 325, ir ki
toms išlaidoms.

Nario mokesčio klausimas 
rišamas su biudžetu. J. Matu
lionis siūlo palikti seną, J. Kar 
delis siūlo sumažinti ligi 1 dol., 
J. Juškaitis, Lethbridges pata
rimu, siūlo 2 dol. Balsuojant 
nutariama nario mokestį suma 
žinti ligi 2 dol.

11. Priimamos sveikinimo 
rezoliucijos tautiečiams už ge
ležinės uždangos, Kanados vy 
riausybei, Ch. Kerstenui, VLI 
Kui ir VT, Diplomatams per 
gen. konsulą V. Gylį ir ALT- 
ui.

12. Kr. Valdybos rinkimai, 
P. Sližys nominacijų komisijos 
vardu sako, kad reikia vado
vautis patiritmi ir reikia v-bos 
sudėtį keisti. Ypač esą svarbu, 
kad naujoje Kr. V-boje daly
vautų įvairių srovių ir pasaulė 
žiūrų žmonių, kurie plačiau ir 
didesne apimtimi vertins rei
kalus. Nominacijų komisijos 
vardu jis siūlo šį sąrašą: Ma
tulionis, Grigaitis, Yokubynas, 
Zubrys, Meilus, Gutauskas, 
Vaidotas, Žaliaduonis,. Straz
das, Budreika, Mikšys, Baro
nas. Kiti tą sąrašą papildo: 
Juškaitis, Sližys, Simonavičius, 
Juozapavičius, Novogrodskis, 
Kažemėkaitis, Čeponis. Išsi- 
braukus Zubriui, Baronui, Mik 
šiui, Juškaičiui, Novogrods- 
kiui, Kažemėkačiui ir Čeponiui, 
vyksta balsavimai, kuriuose da 
lyvauja 30 atstovų: Balsų ga
vo: Meilus 27, Matulionis 26, 
Grigaitis 26, Jokubynas 23, Sli 
žys 23, Gutauskas 22, Juoza
pavičius 19, Vaidotas 16 ir 
Strazdas 16. Jie sudaro v-bą. 
Kandidatais liko Simonavičius, 
Žaliaduonis ir Budreika. 
(Skliaustuose įdomu pastebė, 
ti, kad tame sąraše, kuris buvo 
rodomas vedant su kandidatais 
derybas, nebuvo įvestų į val
dybą šių asmenų: Gutausko ir 
Juozapavičiaus, o buvo Rinkū
nas, kuris atsisakė įeiti. Iš šių 
faktų kai kas daro tūlas išva
das dėl siūlymų nuoširdumo).

13. Sumanymai. Juose J. 
Nukelta į 8 psl.
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Naujųjų laikų plėšikas
Kiekvienas stengiasi paslėp 

ti savo egoistinius tikslus, nors 
kiekvieno nagai yra lenkti į sa 
ve. Teisingai mūsų liaudis sa
ko, kad ir arklys arklio veltui 
nekaso. Tikras idealizmas, o 
ypatingai politikoje, yra sunku 
rasti. Niekšiškiausias užpuo
limas ar išnaudojimas stengia
masi pridengti nors ir menku 
idėjiniu šydeliu. Juk ir italai 
užpuolę Abisiniją, rado pasi
teisinimų, nors pasaulis tai pa
neigė. Plėšikas riteris (Raub- 
riter) yra gyvas visada ir savo 
žygius visada teisina, nes nei 
vienas nenori likti prieš pasau
lio sąžinę vieškelių plėšiku. 
Šių dienų Sovietų politika yra 
klasiškas plėšiko riterio pavyz 
dys.

Pradžia — revoliucijos ban
gose, kada liko atpalaiduotas 
gyvuliškasis žmogaus pradas. 
Mušk, žudyk, piešk. Jei visko 
negali pasiimti — sunaikink. 
Vandališkų rankų liko sunai
kinta daug meno turtų. Ir nuo 
čia prasideda ciklas Rusijos plė 
Šimų. Apiplėšia pirmiausia sa 
vo pilietį: palieka bulvę, sku
durus ir vergišką kolchozniko 
dalį. Eina toliau. Plėšia did
vyrišką Suomiją, Pabaltijį, Len 
kiją, Čekiją, Vengriją, Rumu
niją, Austriją, Jugoslaviją, Bul 
gariją, Albaniją, Vokietiją, Ki
niją ir per karą, paskolų pavi
dalu, Ameriką.

Bėga ešalonų 
Maskvą prikrauti 
Maskva vis alkana, 
kim Lietuvą, 
mėnesius viskas 
plaukė ten, o „badaujanti” Lie 
tuva gavo kelius vagonus api
puvusių arbūzų. Kiek partijai 
džiaugsmo, kiek triukšmo, pro
pagandos! Taip, geras biznis 
■— už šimtamilioninį turtą, štai 
tau supuvęs arbūzas.

Ir šiandien vargšas lietuvis 
kolchozininkas viską siunčia 
ten: grūdai, pramonės gami
niai, miškas. O Lietuva su
griauta, sunaikinta ir jos at
statymu niekas nesirūpina. Jei 
atremontuojamas koks namas, 
tai tiek džiaugsmo ir triukšmo! 
Taip ir Lietuva gavo už išvež
tus šimtus tūkstančių geriau
sių sūnų, kurie savo auka ten 
kasa kanalus, auksą, kerta miš
ką, satrapų su nagaika ir milio 
ną utėlių badmirių kolchoziniu 
kų. O už gėrybes — teisę emig 
ruot į Sibirą arba giedoti nau
jiems viešpačiams himnus už

ešalonai į 
turtų, o 
Prisimin- 

Per pirmuosius 
geresnio iš-

pagalbą. . . Mes likom našlai
čiai ir skurdžiai.

Tas pats vyksta ir kitur. Ma 
tėm Vokietijoj ruselius, išmon 
tuojančius fabrikus, 
bėgius geležinkelius 
ėmę!

Išplėšė Vokietiją, 
šiai išmirė badu, buvęs derlin
giausias Vokietijos žemės ga
minių aruodas. Meno turtai iš
vežti arba sunaikinti. Net gar
sioji Rafaeilo Dresdeno Mado
na jau puošia Maskvą. Ir šian
dien Maskva žada Rytų Vo
kietijai mažinti reperacijas. 
Koks kilnadvasiškumas! Tei
singai padarė mažoji Suomija 
— nei nekrustelėjus išmokėjo 
„reperacijų“ milžiniškas su
mas, kad tik su plėšiku reikalų 
neturėtų.

Apgavo ir savo draugą Ki
niją. Įkišo į karą su Korėja, 
kuriai sukišo seniausius gink
lus už gerą kainą. Neik su vel
niu riešutauti. Ir kur tiek gė
rybių, paklaus, rusas sukiša. 
Ginklai, išrinktųjų satrapų gy
venimas ir netvarka. Jei nori 
netvrkos, prileisk tik rusą, jis 
klasiškas jos atstovas. Patys 
matėme, kaip stotyse krūvos 
javų po grynu dangumi išsto
vėdavo mėnesius. Šiandien Ru 
sija tiesia pagalbos ranką In
dijai, Korėjai ir lindo prie Ira
no, bet jų pažadai, kaip migla. 
Jų netesi. Indijai pažadėtų 
kviečių tik mažą dalelę pasiun
tė. Bet jei ką pažada Ameri
ka, tai dar neapvylė. Eisenho- 
werio pakietėliai Rytų Vokie
tijai yra peilis sovietams. Nors 
ir kalina, šaudo juos atsiiman- 
čius, bet alkanas nieko nebijo. 
Duok jam, ruse, pavalgyt, ne
reiks jam pakietėlių.

Šiandien Amerika savo duos 
numu sustabdė komunizmo 
bangą. Bet ir jos aukso kiše
nė neamžina. Atkuriamieji ir 
šelpiamieji turi patys rodyti ge 
ros valios. Šiandien tik Vaka
rų Vokietija verta girt, nes ji 
gautą paramą išnaudojo atsi
stodama ant kojų. Vokiečio 

, darbas, tvarka ir drausmė tą 
padarė. O Italija ir Prancūzi
ja kiauras maišas — pilk ir vi- 

■ sada bus tuščias.
Matome, Rusija plėšimu, o 

Amerika rėmimu rungiasi dėl 
pasaulio. Tai yra periodas 
jieškojimo draugų ir užnuga
rio, nes artėja diena, kada jos 
turės susitikti lemiamam spren 
dimui. R. Medelis.

Net dvi- 
buvo nu-

Rytpru-

Laiškai Redakcijai
„N. L.“ REDAKCIJAI.
duoti, kad čia turėjo įvykti tam 
tikra komercinė transakcija tur 
guje Bonsecours, kur tariamas 
sąžinės pardavėjas turėjo susi
rasti pirkėją, pasverti sąžinę, 
susiderėti dėl kainos, paimti 
pav. 5 dol. (sąžinės parduoda
mos dažnai labai pigiai! J. V.), 
įvynioti sąžinę į popierį ir ati 
duoti pirkėjui. . . Panašiai yra 
ir su pasakymu, kad štai „žmo
gus pamainė kailį“ ir tt. Apie 
tokius išsireiškimus yra ištisas 
mokslas. Tiesa, dantims gydy 
ti tai netinka!

P-no J. Mališkos atviram 
laiške užtinkame tik vieną rim 
tą pasiaiškinimą ad rem, tai,
— kad spaudos atstovai esą 
padarę daugiau nei reik ir sa
vaip jį išreklamavę. Viskas ga 
Ii būti! Tai metasi į akis ir lie
tuvišką spaudą pavarčius. 
Kaip matyti, kitataučių spauda 
irgi neatsiliko. Kur tas aksti
nas to entuziastiško lenktynia
vimo, čia ne taip svarbu. Fak
tas, jog nueita taip toli, kad 
vokiška spauda per „Der Cour 
ier“ pasiskubino pripažinti p- 
nui J. Mališkai net 
tautybę! Ar dėl to 
vo prancūzai, lenkai
— neteko pastebėti.
tai nemalonus reikalas toks 
meškos patarnavimas! Bet tuo 
mi klausimas būtų paaiškėjęs 
ir galėtų būti baigtas, jei ne
būtų tos pat spaudos didesnio 
„nusikaltimo“.

Minėtas vokiečių savaitraš
tis „Der Courier“ talpina kiek 
vienam savo numeryje nema
žą p-no J. Mališkos profesinį 
skelbimą, kurį čia žemiau pa
duodu in extenso („N. L.“ re
dakcijai patiekiu čia orginalinę 
iškarpą iš „Der Courier“ iš rug 
sėjo mėn. 10 d. š. m. Skelbimas 
kartojamas kiekvieną savaitę.

„SKANDALINGA PADĖTIS” 
apie padėtį Lietuvos kolchozuose „Tiesa“.
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DĖMESIO OTTAWAI IR APYLINKEI!
DAINOS IŠ ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS

garsusis
UKRAINIEČIŲ BANDURISTŲ CHORAS 

vadovaujant 
HRYHORY KiTASTY ir VOLODIMIR BOSTHYK 

Priedui: Du kazokų šokėjai.
Ottawa, Technikacl High School Auditorium (Albert Str.)

Trečiadieni, spalio 21 d., 1953, 8.30 vakaro.
Įžanga: $ 2.50, $ 2.00, $ 1.50.

Bilietai parduodami:
Ormes, 175 Sparks St.,
Alexander Art Studio, 254 Bank St.

ATVIRAS LAIŠKAS ,
Didžiai gerbiamas p-ne Re

daktoriau, malonėkite patal
pinti „N. L.“ artimiausiu laiku 
šį mano atvirą laišką, galimai 
be sutrumpinimų ir pakeitimų, 
kurio būtiną reikalą iššaukė p- 
no J. Mališkos laiškas, tilpęs 
„N. L.“ 36 Nr. š. m. rugsėjo 
mėn. 16 d.

Užuot pasiaiškinus rimtai iš 
esmės dėl mano rašinyje 
„Kaip tą suprasti?“, „N. L.“ 
34 nr., iškeltų faktų, kad vo
kiečių spauda viešai skelbia p. 
J. Mališką esanti vokiečių tau
tybės, — p. J. Mališka pasirin
ko sau kitą taktiką. Savo atvi 
ram laiške „N. L.“ 36 Nr., jis 
bando nevykusiai filosofuoti 
dėl atskirų mano išsireiškimų, 
spėlioti apie mano minėto pa
sisakymo intenciją ir, gal būt, 
nuoširdumą. Paskaičius jo tą 
laišką, gaunasi įspūdis, kad p. 
J. Mališka pyksta ne ant „Der 
Courier“, kuris jį skelbia esant 
vokiečiu, bet ant manęs, kam 
aš tą reikalą iškėlęs viešai lie
tuvių spaudoje. Ar ne geriau, 
kad lietuviams būtų palikę tai 
nežinoma? Atseit, aš turėjęs 
piktą valią ir norįs p. J. Ma
li škai pakenkti!

Kad toki spėliojimai ir įtari
nėjimai neturi nei mažiausio 
pagrindo, čia viešai noriu užak 
centuoti. P-no J. Mališkos ne
pažįstu ir su juo jokių reikalų, 
tiek viešų, tiek privatinių, ne
turėjau ir neturiu, todėl ir ne
galėjau turėti jokių užkulisinių 
minčių prieš jo asmenį, ar jo 
karjerą, taigi — ir jokio noro 
jam pakenkti. O iškėliau tą 
diametraliai priešingą nuomo
nių kontradikciją lietuvių ir vo 
kiečių spaudoje dėl p-no J. Ma 
liškos tautybės, kad pagaliau 
išsiaiškintų, su guo mes turime 
reikalą. Tai paliečia ne tik 
vieną mane, bet ir visus lietu
vius Montrealyje ir kitur. As
mens tautybės klausimas yra 
labai jautrus reikalas ir, be vi
sų dokumentinių įrodymų, daž 
nai nulemia pačio asmens pa
sisakymas. Liepos m. 23 d. 
1953 m. vokiško savaitraščio 
„Der Courier“ viešas reporta
žas kiekvienam skaitančiam su 
darė neginčijamą įspūdį, kad 
p-nas J. Mališka pats save už
sirekomendavo vokiečiu. Ir ta 
nuomonė pasiliks tol, 
pat laikraštyje nebus 
šaukimo!

P-nui J. .Mališkai 
mano išsireiškimas

kol tame
viešo at-

i nepatiko 
,ar tik ne 

pergreit bus pasiskubinta pa
daryti jį lietuviu“, ir jis čia pat 
pasišovė mane sukritikuoti ant 
cento. Girdi, ,,įdomu, kaip p. 
J. V. „padaro“ žmogų lietuviu 
ir kaip jis pats tapo „padary
tas“ tokiu?“ Tikrai, imant to 
žodžio tiesiogę prasmę, atrodo 
nesąmonė! Bet čia aš turiu pa
brėžti, kad, nors p-nui J. Ma- 
liškai toki išsireiškimai neži
nomi ir nesuprantami, tačiau 
jie plačiai vartojami kasdieni
nėj lietuvių kalboje ir taip ra
šoma spaudoj. Tokius išsireiš
kimus reikia suprasti perkelti
ne prasme. Jei pav., p-nas J. 
{Mališka Išgirs ar paskaitys 
spaudoj pasakymą, kad štai tas 
ir tas asmuo pardavė savo są
žinę, tai lai nebando sau įsivaiz

į D
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LIETUVIŲ INSTITUTAS ITALIJOJ.
vietos jaunimui. Buvo įsteig
tas Salieziečių Insttiutas. 1951 
m. įstaigos direktoriumi pa
skirtas mūsų tautietis kun. Juo 
zas Žaliauskas, 1952. V. 8 d. 
iškilmingai atidarė Lietuvių 
Salieziečių Institutą.

Šiandien ten yra 6 tėvai, 1 
brolis, 3 klierikai ir 40 auklė
tinių. Dar turi atvykti keli 
kandidatai iš JAV, Kanados, 
Anglijos ir Kolumbijos.

Čia veikia privati Lietuvių 
Salieziečių Gimnazija. Jinai 
turi teisę ruošti lietuviškąjį 
jaunimą brandos atestatui įsi-

Italijoje, 29 km į rytus nuo 
Torino, ant augštos kalvos sto 
vi kelių tūkstančių gyventojų 
miestelis. Jį supa dideli vyn
uogynai ir įvairūs vaismedžiai. 
Gamta labai įvairi, graži. Čia 
visada yra jauku: žiemą ir va
sarą, pavasrį ir rudenį klimatas 
labai švelnus ir visais atžvil
giais sveikas.

Augščiausioje šio miestelio 
vietoje yra sena vieno Romos 
didiko vasaros rezidencija — 
pilis.

1898 m. šią pilį nupirko kun. 
Rua (Šv. Jono Bosco įpėdinis)

vokiečių 
konkura- 
ir žydai 
Žinoma,

Dr. med. dent. Hans Mališka
Deutsche!* Zahnartzt 1

Canadisches Diplom mit s
Auszeichnung

5303 Verdun Ave., Montreal- .
-V erdun

(Ecke Melrose) Tel.: TR 4547 
Sprechstunden von 9 Uhr mor 
gen bis 10 Uhr abends, auch

Samstags.
„Deutscher Zahnarzt (vo

kiškas dantų gydytojas)“ — 
mano pabraukta. Kad augščiau 
patiektas skelbimo tekstas ata 
tinka originalui, pats p. J. Ma
liška gali lengvai įsitikinti, at
skleidęs „Der Courier“ 16-tą 
puslapį, kuris guli pas jį ant 
stalo.

Kaip žinoma, specialūs skel 
bimai spaudoje yra apmokami 
ir jų tekstas turi būti patiek
tas pačio skelbėjo. Vėliau laik 
raščio administracija, siųsda
ma skelbimo sąskaitą skelbė
jui, prideda ir jau atspausdin
tą tekstą.

Jei tačiau p. J. Mališka tvir
tintų, kad ir šis skelbimas, kaip 
ir anas nelemtas interview, pa
teko į laikraštį be jo noro ir ži
nios, tai jau turėjo užtektinai 
laiko užprotestuoti „Der Cour
ier“ redakcijoj dėl tokio bjau
raus viešo įžeidimo, arba bent 
sustabdyti tolimesnius tokios 
rūšies skelbimus. Trumpas pro 
testas „Der Courier'iui“ būtų

šaukia
„Laisvė“, „Vilnis“ ir „Liau

dies Balsas“ slepia nuo savo 
skaitytojų tikrąją padėtį Lie
tuvoje. Bet apie tikrą padėtį 
rašo okupantų „Tiesa“, kuri 
1953 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 
197(3180) taip rašo:

„Daugelio Salantų rajono 
kolūkių šių metų žieminių kul
tūrų derlius yra labai žemas. 
Svarbiausia blogos žieminių 
kultūrų augalų būklės priežas
tis yra vėlyva sėja. Rajone per 
nai ne tik vėlai pasėti žiemken 
čiai, bet daugelis kolūkių čia 
neįvykdė šių kultūrų sėjos pla
no, o žieminių kviečių dargi 
nepasėjo nė po vieną hektarą. 
Tai įvyko dėl kolūkių vaidy
bų, Salantų MTS, rajono tary 
binių ir žemės ūkio ir paruošų 
organų vadovų kaltės.

Faktai rodo, kad iš klaidų ne 
pasimokyta. Rajone ir šiemet 
blogai ruošiamasi rudens sėjai. 
Po dienos kitos rajone reikės 
pradėti sėją. Bet tuo tarpu 
dauguma rajono kolūkių, Sa
lantų MTS, visiškai tam nepa
siruošė. Rajono kolūkiai pūdy 
mų kartojimo planą tėra įvyk
dę tik 34 procentais. Ypač žlug 
domas dirvų paruošimas ru
dens sėjai „Žemaitės tėviškės“, 
„Tarybinio artojo“, „Pirmū
no” kolūkiuose.

Rajone ne tik delsiamas pa
siruošimas žiemkenčių sėjai, 
bet eilėje vietų šiurkščiai pa
žeidžiami agrotechnikas reika
lavimai, dirva parengiama ne
kokybiškai. Tai būdinga „Im
barės“ kolūkiui. Čia pūdymai 
suarti be priešplūgių.

Daugelio rajono kolūkių pir 
mininkai kasmet težino skųs
tis, jog sunkiai įmanoma na
šiai išnaudoti prisiųstus MTS 
kombainus nuimant derlių, bet 
patys nesistengia sėti atskiras 
kultūras stambiuose žemių ma 
syvuose. Antai, „Asteikių“, J. 
Biliūno vardo kolūkiuose nu
matyta žiemines kultūras pa
sėti 13—16 sklypų.

Kovojant už gausius žiemi- 

atėmęs p. J. Mališkai mažiau 
taip brangaus laiko, nei kom- 
binavimas nevykusio pasiteisi
nimo laiške į „N. L.“

To ikšiol nepadarius, susida 
ro neginčijamas įspūdis, kad p. 
J. Mališka vis'ai sąmoningai 
pats pasiskelbė save dantų gy
dytoju vokiečiu, kad sužvejo
tų vokišką klijentūrą. Atseit, 
dėl dolerio jis pasidarė vokie
čiu, kas jau labai panašu į augs 
čiau minėtą „komercinį“ pa
vyzdį dėl sąžinės pardavimo ir 
kailio pamainymo.

Jei p. J. Mališka skaito, kad 
toks jo pasielgimas yra fair 
(garbingas, pateisinamas, šva 
rus), kaip sako anglai, tai iš- 
tikrųjų čia glūdi didelis pažiū
rų i gyvenimą skirtumas, apie

kultūrų derlius, būtina 
skirtas dirvas tinkamai 

patręšti. Tačiau šio agrotech
nikos reikalavimo neįvertina ra 
jonų vadovai, 'daugelio kol
ūkių pirmininkai. Jie nevysto 
kovos už tai, kad visi žiemken
čiai būtų pasėti į patręštą dir
vą. Tam tikras skaičuis kol
ūkių neturi galimumų patręšti 
visų žiemkenčiams skirtų dirvų 
mėšlu. Tuo tarpu niekas iš ra 
jono ir Salantų MTS nepade
da jiems organizuoti laukų trę 
Šimo puvenų arba durpių ir 
kalkinių medžiagų bei minera
linių trąšų mišiniais.

Siekiant laiku ir trumpais 
terminais atlikti rudens sėją, 
reikia turėti iš anksto gerai pa
rengtą augštos kokybės veisli
nę sėklą. Be to dar neįsisąmo
nino kolkių ir rajonų vadovai, 
kurie neorganizuoja spartaus 
derliaus kūlimo, sėklos supyk
ino. Nei kolūkiai, nei MTS ne 
turi javų kūlimo grafiko. Iki 
šiol Salantų MTS vadovai ne
pasirūpino paleisti į darbą nei 
vienos kuliamosios, galingų 
grūdų valymo mašinų. Nejaus 
darni atsakomybės už kolūkinį 
derlių, jie dar neatremontavo 
dviejų kuliamųjų ir neskuba rei 
kiamai organizuoti kūlimą, su
teikti rimtą pagalbą kolūkiams 
sudarant sėklos fondus.

Apie rajono vykdomojo ko
miteto administravimą vado
vaujant kolūkiams, iškalbingai 
rodo ir tas faktas, kad jis iki 
šiol neapsvarstė tiesiog skan
dalingos padėties rajone ruo
šiantis žiemkenčių sėjai ir 
griežtai nenubaudė tų kolūkių 
ir MTS vadovų, kurie nesirū
pina derlingumo pakėlimu, o 
tuo pačiu smugdo kolūkius, pa 
kerta jų darbadienį.

Maža padeda salantiečiams 
Žemės ūkio ir paruošų minis
terija. Praėjo daugiau kaip me 
tai laiko, tačiau ši ministerija 
neįvykdė nurodymo pilnai su
komplektuoti specialistais rajo 
no žemės ir paruošų skyrių bei 
Salantų MTS“.

mų 
joms

ką jis užsimena savo atvirame 
laiške.

Lietuviška visuomenė ta
čiau, manau, susidarys tuo rei
kalu tinkamą nuomonę.

Su tikra pagarba
J. Viliušis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Pulgis Andriušis: ANOJ PU 

SĖJ EŽERO. Lyrinės apysa
kos. Antroji laida. Išleido Ga 
biją, 335 Union Ave., Brook
lyn 11, N. Y. Dail. Pr. Lapė. 
102 psl., kaina 1,50 dol.

Jurgis Jankus: PO RAGA
NOS KIRVIU. Pasaka. Ilius
travo dail. B. Vilkutaitytė-Ged 
vilienė. Išleido Gabija, 335 Uni 
on Ave., Brooklyn 11, N. Y. 
102 psl., kaina 1,50 dol.

HAAAlg|LTON

gyti. Lietuviškoje gimnazi
joje dėstoma pagal Lietuvos 
Švietimo Ministerijos progra
mą ir pagal PLB bei Italų Ins 
pekcijos parėdymus.

Dėstomos svetimos kalbos: 
italų, anglų, vokiečių, lotynų 
ir graikų, o iš muzikos — for
tepijonas, vargonai, akordeo
nas, dūdos.

Jaunuoliai, nesugebą ar ne
norį išeiti gimnazijos kursą, ga 
Ii lankyti įvairias moderniai 
įrengtas italų salieziečių amatų 
mokyklas.

Prie instituto veikia bendra
butis. Daugumui išlaikymas 
čia yra nemokamas. Auklėti
niai yra visi lietuviai is visų 
kraštų, daugiausiai iš Vokieti
jos ir Anglijos. Jų amžius ir 
išsilavinimas nevienodas.

Institutas negauna jokios pi 
niginės pašalpos. Jis išsilaiko 
iš privačių geradariu, kuriems 
rūpi mūsų krikščioniškojo jau
nimo ateitis. Daugiausiai pa
ramos susilaukiama iš JAV, 
Anglijos, Kanados ir Australi
jos lietuvių bei kitų prietelių

Italijoje ir už jos ribų. Visa 
Instituto vadovybė su paski
rais savo lektoriais bei auklė
tojais dirba be jokio atlygini
mo.

Institutas turi savo krepši
nio ir tinklinio aikštes ir suda
ro galimybę kultivuoti įvairius 
kovos žaidimus bei sporto ša
kas.

Institute dėsto daugumoje 
lietuviai kunigai bei lektoriai. 
Maldos, 
skamba

Dail.
čius yra sudaręs gražy filmą 
iš Lietuvos vaizdų, į kurią pa
aiškinimus įkalbėjo kun. St. Ši 
leika, o tautinėmis dainomis ir 
deklamacijomis paįvairino ints- 
tuto jaunimas.

Lietuvių Salieziečių spaustu 
vės pradžia sutampa su Insti
tuto įkūrimu. Jos kūrėju ir 
nuolatiniu technikiniu vedėju 
yra dailininkas Vincas Alek
sandravičius, kuris su didžiau
siu kruopštumu atliko reikšmin 
gą darbą lietuviškos spaudos 
bare. K. V. š.

giesmės ir dainos 
lietuviškai.
Vincas Aleksandravi-

PIRMAS RUDENS BALIUS.
pp. Petraičių šeimą (išsinešė 
kailius, radijo aparatą ir kt.) 
slaptos policijos buvo sulaiky
ta Toronte ir jau teisiama Ha
miltone.

„The Hamilton Spectator“, 
aprašydamas šį teismą, pažy
mi, kad ji yra lietuvaitė, prieš 
atvykstant su tėvais į Kanadą 
— Toronto, lankiusi gimnaziją 
Vokietijoje ir Casablankoje.

Teisėjas W. Hopkins, šios 
bylos sprendimui, pakvies dar 
moterų „probation officer“ E. 
Fairfield.

Salių reikalas šį rudenį 
žymai pasunkėjo. Mėgiama lie 
tuvių! vieta — St. Michael salė 
neturi leidimo gėrimams, kitos 
yra užimtos iki sekančių metų 
pavasario. Atrodo, kad lietu
viams iki Kalėdų teks pasiten
kinti tik dviem didesniais pa
rengimais: tai spalio 17 d. B- 
nės valdybos ir lapkričio 21 d. 
Tautos Fondo. Abu pasilinks
minimai rengiami Royal Con
naught viešbutyje.

Lietuvių Namų Įsigijimo 
reikalu Hamiltone nutarta ar
timiausiam posėdžiui pavesti 
K. Baronui paruošti statutą 
ii šio didžiojo darbo metmenis.

Nukelta į 7 psl.

Šį šeštadienį, spalio mėn. 17 
d. KLB Hamiltono valdyba, re 
prezentaciniame Royal Con- 
naughth viešbutyje (King ir 
John g*wių kampas), Crystal 
salėje, rengia pirmąjį Hamilto
ne didįjį rudens balių. Į jį pa 
kviesti yra ir augšti Kanados 
pareigūnai, kaip Ontario pro
vincijos parlamentaras R. E. 
Eiliota, kpt. John Cannon, St. 
Frolich iš Toronto ir kt.

Primename, kad salė yra 
ta pati, kurioje buvo birželio 
mėn. išvežtųjų minėjimas, II- 
ame augšte. Dar yra. laisvų sta 
liukų, todėl gerb. tautiečius 
prašome iš anksto užsisakyti 
šiandien pas valdybos narę V. 
Subatnikaitę, telef. 3-4144. Po
nioms ir panelėms balinės suk 
neles nėra privalomos. Baliaus 
pradžia 7 vai. 15 min.

Sprogus verdančio cinko 
katilui, labai sunkiai apdegė 
(45 proc. viso kūno) lietuvis 
V. Sakavičius. Nukentėjęs pa
guldytas į General Hospital.
16 Vasario gimnazijai remti 

Hamltiono komitetas pereitą 
savaitę į Vokietija pasiuntė 
327 dol.

17 metų mergaitė, 
kuri prie* dvi savaites anvogė
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PRIVERČIAMIEJI DARBAI
Jungtinėse Tautose.

Priverčiamieji darbai, ko
kius yra Įvedę Sovietai pas sa
ve ar jų okupuotuose ar sate
litiniuose kraštuose, niekuo ne
siskiria nuo senovės vergų dar
bų. Masinėmis deportacijo
mis Sovietai pripildo savo pri
verčiamųjų darbų stovyklas, 
kur žmogus yra pasmerktas lė
tai mirčiai, bet prieš mirdamas 
turi atiduoti paskutines savo 
fizines jėgas Sovietų ūkiui.

Tokiam žiauriam likmui yra 
sugabenti Į Sovietų Rusiją 
šimtai tūkstančių lietuvių ar 
kankinami Įvairiose stovyklose 
pačioje Lietuvoje.

Daug buvo mūsų ir kitų lais 
vinimo veiksnių daryta, kad 
palengvinus tų žmonių likimą 
ir sustabdžius jų tolimesnį žu
dymą ir kankinimą. Pernai, 
pagaliau, Jungtinių Tautų ir 
Tarpt. Darbo Organizacijos 
specialusis (Ad Hoc) Komite 
tas pravedė išsamų priverčia
mųjų darbų tyrinėjimą ir šie
met paskelbė platų pranešimą. 
Lietuvos Laisvės Komitetas 
parūpino visą turimą tuo rei
kalu medžiagą apie Lietuvą ir 
suorganizavo lietuvius liudyto 
jus, kurie davė per Ad Hoc Ko 
mitetą savo parodymus.

Ad Hoc Komiteto paruošta
sis pranešimas buvo perduotas 
jungt. Tautoms tolimesnei ei
gai, o JAV Delegacija parei
kalavo rugpjūčio 14 d., kad pri 
verčiamųjų darbų problema bū 
tų š. m. JT Asamblėjoj svars
toma. Amerikos iniciatyva bu 
vo visų egzilinių veiksnių, jų 
tarpe ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto, paremta ir JT Gen. Sek 
retoriaus prašytas įtraukti mi
nimą problemą i darbų tvarką. 
Neseniai Lietuvos Laisvės Ko 
mitetas gavo iš JT Generalinio 
Sekretoriato atsakymą, kad J. 
L autos yra Įtraukusios priver
čiamųjų darbų problemą į savo 
darbų tvarką ir kad LLK raš 
tas perduotas JT Asamblėjos 
ir visų JT narių žiniai ir svars
tymui.

Be to, šiuo pat reikalu LLK 
yra betarpiai kreipęsi į visų 
kraštų delegacijas prie J. Tau 
tų ir kartu su kitais pasirašęs 
bendrus padėkos raštus JAV 
Prezidentui Ensenhoweriui už 
Amerikos iniciatyvą ir Tarptau 
tinės darbo organizacijos Gen. 
Direktoriui p. Morse — už kil
nias pastangas ir atliktą didelį 
darbą pravedant priverčiamųjų 
darbų tyrinėjimą. Iš abiejų 
gauti atsakymai. JAV Prezi
dento vardu atsakė John Fos
ter Dulles, Valstybės Sekreto
rius užsienių reikalams, patik
rindamas, kad JAV Vyriausy
bė darys visus reikalingus žy
gius, kad priverčiamieji darbai 
būtų sustabdyti ir tai žiauriai 
Sovietų praktikai būtų užkirs

tas kelias. Be to, teko patirti, 
kad JAV Delegacija prie JT 
ketinanti pasiūlyti J. Tautoms 
pasmerkti priverčiamuosius 
darbus, pareikalauti juos panai 
kinti ir įsteigti pastovų JT or
ganą, kuris sektų, kad tie dar
bai niekur daugiau nebūtų at
naujinti.

Belieka daryti žygius, kad 
JAV iniciatyvą kiti JT nariai 
paremtų. Visos egzilų orgam 
zacijos jau kreipėsi Į Įvairių 
kraštų valstybės vyrus, augš- 
lus bažnyčių įerarkus ir didžią 
»ias organizacijas, prašydamos 
paskatinti jų delegacijas prie 
JT pritarti JAV pasiūlymui. 
Keikia todėl, kad ir lietuvių or
ganizacijos plačiajame pasauly 
je susirūpintų šiuo rekalu n pa 
darytų reikalingus žygius be
tarpiai ar per vietines organi
zacijas. Mūsų kenčianti tauta 
yra bejėgė ką daryti. Todėl 
mes, būdami laisvėje, privalo
me jai padėti. Sovietai lengvai 
nenusileis, bet tarptautinis 
spaudimas privers ir juos bent 
kiek daugiau skaitytis su žmo
nėmis ir jų teisėmis, kurias jie 
yra paneigę.

NĖR TVARKOS MENO 
REIKALUOS.

„Tiesa“, aprašydama visuo
tinį dailininkų susirinkimą, pa
stebi, kad „mūsų skulptorių 
darbe yra rimtų trūkumų. Ei
lėje geriausių darbų dar vis iki 
galo neišgyvendintos impresio 
nizmo, konstruktyvizmo lieka
nos. . . Žymiai menkesni kūry
binio darbo rezultatai tapybo
je. O ir pasiektieji laimėjimai 
negali patenkinti nei išaugusių 
liaudies poreikių, nei pačių dai 
liniukų. O „respublikinis ra
dijo komitetas toli gražu nepa
tenkina vis augančių sovieti
nių klausytojų poreikių... Tie 
asmenys, kuriems pavedamos 
skaityti paskaitos, surišti glau 
džiais šeimyniniais ar bičiuliš
kais santykiais su radijo komi 
teto redakcijomis ir savo as
meninius interesus stato augš- 
čiau už visuomeninius. . . Me 
nines programos dalį komiteto 
pirmininkas beveik išimtinai 
pavedė savo draugams, rusų 
teatro aktoriams EI. Ivanovui 
ir Trusov'ui, kurie pasirodo ne 
tik aktorių rolėse, bet ir kaip 
abejotinos vertės autoriai. O 
toks Stundžėnas, niekad iš Vii 
niaus nepajudėdamas, rašo apie 
tai, kas vyksta visuose respub
likos kampeliuose. . . Muziki
nės programos redaktorius 
yra V. Einoris — žmogus, iš
mestas iš partijos ir pašalintas 
iš darbo resp. kultūros komite 
to. .

Amerikos karo departamen 
tas užbaigė Antrojo Karo au
kų statistiką ir paskelbė, kad 
iš viso jos armijoj, laivyne ir 
aviacijoj tarnavo 10.420.000 
žmonių. Iš to skaičiaus 234. 
874 buvo užmušti ir 701.385 
sužeisti.

Jonas Šlapelis yra vienas 
stambiausių ir sėkmingiausių 
Patagonijos karakulinių avių 
augintojų ir vilnų eksporti- 
ninkų. Jis yra laimėjęs aukso 
medalį už geriausios rūšies 
avis.

Ką veiktumėte su 
tūkstančiu...?

NAUJA 8-JI CANADA SAVINGS BONDS LAIDA JAU 
YRA — JI ĮSTATYS JUS' Į TŪKSTANTIES DOLERIŲ 

KELIĄ.

BONUS GALITE ĮSIGYTI GRYNAIS — AR IŠSIMOKĖ 
TINAI, ŽIŪRINT JŪSŲ PATOGUMO.

Per jūsų banką, jūsų investacijos agentą ar per 
jūsų įmonės Taupomąjį planą.

KANADA SAVINGS BONDS
KEIČIAMI KIEKVIENU METU, KIEKVIENAME BAN

KE, ŠIMTU PROCENTŲ, PRIEDUI NUOŠIMČIAI.

PARDUODAMI
PRADEDANT SPALIO 19-ta

SOVIETINĖ PROPAGANDA UŽSIENAMS
Lietuvos okupantai ir jų tar 

nai — vietiniai bolševikai — 
dipukams vylioti grįžti į Lietu 
vą pastoviai leidžia „Tėvynės 
Balsą“ ir 1952 m. yra išleidę 
visą knygą „Brangioji Tėvy
nė“ — „Lietuvių rašytojai, me 
nininkai, mokslininkai apie tė 
vynę“, kuri tiktai dabar yra 
pasiekusi Kanadą.

Reikia pastebėti, kad ši kny 
ga, kaip ir laikraštis „Tėvynės 
Balsas”, visą laiką agituoja 
grįžti tiktai dipukus, bet ne 

Taip, su tūkstančiu blaškan
čių kanadiškų doleriukų! Pa

skaičiuokite juos. . .?
Jūsų širdis tvaksėtų ir jūs 
netvertumėt skubėdami namo 
parnešti gerą žinią.

Mintis turėti tūkstantinę, iš 
pradžių, atrodo, lyg svajonė. 
Bet ar taip yra?

Kiekvienas. . . jei tik įsisąmo
nins, gali sukrauti tūkstantinę 
bei žymią sumą Canada Sa

vings Bonds būdu. . . nes. . . 
jūs galite sigyti bonus doleris 
po dolerio, mėnesis po mėne
sio tokiais kiekiais, kurių visai 
nepajusite.
Jei būtumėt pradėję atidėlioti 
po 56 et. į dieną nuo pirmosiso 
Canada Savings Bonds laidos 
ir taip būtumėt tęsę — šian
dien jūs jau turėtumėt tūkstan 
tj dolerių — ir daugiau.

Daugelis kanadiečių taip pada 
rė ir taip darys ir toliau.

vienu žodžiu neužsimena, kad 
„kapitalistinėje vergijoje“ tebe 
gyvena ir „tebevargsta“ šimtai 
tūkstančių, o JAV net visas mi 
lionas, lietuvių. . . Okupantai 
agituoja grįžti tiktai dipu
kus, bet neprašo grįžti senųjų 
išeivių. O juk, okupantų teigi
mu, senieji išeiviai juk yra kaip 
tiktai proletarai, o dipukai gi 
„buržujai“, anot Bimbos, „kry 
žiokai”, atseit — Lietuvos oku 
pantai ir lietuviškieji jų tarnai 
nesirūpina grąžinti kaip tiktai 

geriausio elemento, o susitūpi 
nę niekam tikusiu (žinoma, kai 
bant jų sąvokomis). Bet... iš 
viso okupantai niekad nepasi
žymėjo jokia logika, todėl ir 
dėl šios nedarnos nėra kas dau 
giau rašyti.

Kaip gi atrodo, anot oku
pantų, rašytojai, menininkai 
ir mokslininkai po Rusijos im
perializmo letena?

Knyga bandyta, neriantis iš 
kailio, išleisti ir gražiai ir tur
tingai, bet vis dėlto jai stinga 
paprastos estetikos. Knyga at 
rodo, rusiškai — „kaip Mask
vos ministerienė“ — apsikabi
nėjusi dar carienės briliantais, 
bet skonio vis dėlto nėra.

Ką gi kalba pajungtieji? 
Įdėti senieji rašytojai — Duo 
nelaitis, Janonis, Maironis, Že
maitė, Sruoga, Putinas, — tai 
mums žinomi ir mūsų turimi. 
Su mirusiais ne ką padarysi, o 
gyvuosius jau galima prievar
tauti, todėl ir rodomi jie, kiek 
įmanoma, išprievartauti.

Žinoma, įdomesnis vaizdas 
naujųjų — „sovietinių jėgų“... 
Šių tarpe pirmauja Guzevi- 
čius, Venclova, Korsakas, Til
vytis, Dovydaitis, Reimeris, 
Valsiūnienė ir kiti. Paskaitęs 
ją susidarai baisios dvasinės 
ubagystės vaizdą. Nors, sa
kysime, Breimeris gabiai ei
liuoja, bet gi ką ir kaip? Tai 
nuoga sovietinė okupantiškoji 
agitacija, nieko bendra su re
aliuoju Lietuvos gyvenimu ne 
tuiinti, — toks jau juodas ir 
pigus natūralizmas, koks, kaip 
kolchozinės karvės, nutryptas 
pastovis. Juoda ir tamsu. O 
dar kalbama apie „socialistinį 
realizmą“. Nieko panašaus so 
vietinėje literatūroje nėra, nes 
„socialistinis realizmas“ komu 
nistų yra absoliutus, juodas, 
natūralizmas. Gaila ir tų žmo
nių, kurie, turėdami talentą, 
kaip Remeiris, jį prversti kas
ti į mėšlyną.

Menininkai, žinoma, knygai 
nieko nedavė. Jie tiktai tuščiai 
plepa. Mokslininkų tarpe na
tūraliai prof. T. Ivanauskas ra 
šo apie ekspediciją į Vidurinę 
Aziją. Prof. Ivanauskas tokių 
ekspedicijų yra jau nemažai pa 
daręs. Tiktai šioji, kad ir be 
tendencijos, atidengia tūlus so 
vietinės tvarkos trūkumus — 
tai transporto nėra, tai prie
monių trūksta, o „socializmo, 
žengiančio į komunizmą“ šaly
je jų nerasi, — tai ne „kapita 
listinis“ pasaulis, kur visko 
perteklius ir kiekviename žing 
snyje tau įkyriai net siūloma.

Ir tas faktas, kad okupantai 
visai nesiorientuoja, siųsdami 
tokią propagandinę literatūrą 
į kraštus, kur ji daro visai 
atvirkščią įspūdį, negu propa 
gandistai siekia, — parodo, 
kaip sovietiniai Lietuvos oku
pantai nepažįsta žmonių ir jų 
gyvenimo sąlygų.

Juodoji rarako
RICHARD SORGE

2.
Richardas Sorge — mes jį vadindavom Ika, buvo tikrai 

labai patrauklus ir vyriškas. Tvirto sudėjimo, šaltų, išdidžių 
akių, juodų plaukų ir būdingais bruožais išrėžto veido. Jo ori 
ir nuo kitų išsiskirianti išvaizda priversdavo moteris ir ant
rą kartą į jį žvilgterėti, o tai kiek kliudė jo šnipinėjimo veik
lai. Jis visada būdavo puikiai apsirėdęs ir atrodė ne kitaip, 
kaip tikras vokietis inteligentas, džentelmenas, daug svieto 
apkeliavęs ir pavojingą gyvenimą vedęs. Susinervinimo at
vejais jis dažnai trūkčiodavo dešinį švarko atlapą.

Sorge gimė 1895 metais Rusijoje, Baku mieste, kur jo 
tėvas tvarkė ir organizavo chaotišką caro naftos šaltinių eks
ploataciją. Jis buvo jauniausias iš devynių vaikų šeimos. 
Daugumas jo brolių ir seserų mirė dar vaikystėje. Jis buvo 
jo geraširdės rusės motinos numylėtinis. Kai Sorge dar te
buvo pipiras, tėvas nusprendė grįžti su šeima Voketijon. Jie 
buvo tiek turtingi, kad galėjo apsigyventi 50-ties kambarių 
namuose viename prašmatniausių Berlyno kvartalų. „Kaip 
ir kiti mano broliai ir seserys“ — taip Sorge rašė vėliau savo 
išpažintyje — aš išsiskirdavau iš kitų mokyklos amžiaus vai
kų. Buvau blogas mokinys, tyčiojausi ir nepaisydavau mo
kyklos nuostatų, buvau užsispyręs ir įgeidus. . . Istorijoje, 
literatūroje, filosofijoje, politi-nių mokslų srityje ri atletikoje 
buvau smarkiai pralenkęs klasės draugus. Ilgus metus gili- 
nausi ir domėjausi politika. Mokykloj vaikai mane pravar
džiuodavo „Ministeriu pirmininku“. — Kuklumas niekad 
nebuvo Sorgės ypatybė.

Pasauliniam karui prasidėjus 1914 m., Sorge įstojo sa
vanoriu eiliniu vokiečių kariuomenėn. Po 6 savaičių apmoky
mo jis jau braidžiojo purvynuose Belgijos fronto apkasų ir 
jau dalyvavo didžiajam Yser mūšyje. — „Iš klasės kambario 
į mūšį — nuo mokyklos suolo ant skerdyklų stalo“ — rašo 
jis su karteliu savo prisimnimuose. Du kartu jis buvo sužeis
tas ir dėlto priverstas grįžti į civilinį gyvenimą, kaip netin
kąs tolimesnei karo tarnybai. Bet Sorgei ir vėl pasisekė pa
tekti kariuomenėn tik tam, kad ir trečią kartą liktų sužeistas. 
Jo koja, skeveldros smarkiai sužalotą, paliko visam amžiui 
kiek šluba.

Per gydymosi ir poilsio laikotarpį jis susibičiuliavo su 

daktarais, gailestingomis seselėmis ir sužeistais kariais, ku
rių politinės pažiūros vis daugiau ir daugiau raudonėje. Sor 
gė nuo mažens jau buvo rusofilas (jo motina gi buvo rusė). 
Dar prisidėjo jo neapykanta „imperialistų karui“, kaip jis 
tai vadindavo. Jo galvojimas ir pažiūros pradėjo vis labjau 
ir labjau krypti kairėn.

Kada Vokietija, braškanti ir iš pamatų siūbuojanti, ka
rą pralaimėjusi, galutinai susmuko ir infliacijos banga užlie
jo kraštą, jaunojo karo veterano pažiūros visai pajuodo. Vo
kiečių tauta graužė runkelius. Pinigai buvo taip nustoję 
vertės, kad darbininkai algas namo maišuose turėdavo neš
tis. Jaunos mergaitės, norėdamos užsidirbti porą markių, 
boksuodavosi iki sąmonės netekimo Berlyno naktinių klubų 
ringuose. Staiga rytuose, Rusijoje, nauja viltis, taip bent at
rodė, pradėjo šviesti patamsėję klaidžiojančiai ir sumindžio
tai žmonijai. Komunistai užgrobė valdžią Rusijoje. Jų jau
diną, kad ir melagingi, šūkiai, pavyzdžiui, „Taikos ir duo
nos!“ „Taikaus gyvenimo!“ „Ramybės!“ „Internacionali
nės Brolijos!“ pasirodė daugeliui Sorgės kartos žmonių išga
ningi ir ne vien tik kaip geriausi, bet ir kaip vienintelė atei
ties viltis.

Su naujomis viltimis ir nauju gyvenimo susidomėjimu 
Sorge 1918 m. tapo komunistu. Bet tapti komunistu, yra 
vienas reikalas, o tapti Raudonosios Armijos generolu leite
nantu ir didžiausiu savo krašto šnipu, tai — vėl kas kita. 
Nors komunistų partija skiriasi nuo kitų politinių partijų ir 
savo tikslais ir metodais, ji vis dėlto vienu atžvilgiu nesiski
ria nuo visų kitų, būtent: partijos nariai pradeda savo kar
jerą nuo žemiausios pakopos ir pamažu kopia į augštesnius 
postus. Savo komunistinę karjerą Sorge tad ir pradėjo ne 
didžiais užsimojimais, bet, visai paprastai, nuo agitacinės sta
tinės. Tačiau 1918 m. Vokietijoje agituoti už komunistus 
reikėjo paslapčiomis. Virtęs komunistu, Sorge pradėjo gy
venti dviveidį gyvenimą, kuris atrodė niekada nesibaigs.

Dienos metu jis studijavo Kielio universitete. Nakties 
metu jis veikdavo kaip komunistų propagandistas, slapčiomis 
Įsivogdamas į Vokietijos laivyno barakus Kielio uoste. 1918 
m. spalio 29 d. kaizerio laivyno dalinyje Kielio uoste įvyko 
maištas, kuris bent dviem savaitėm pagreitino įvykius — 
kaizerio pabėgimą ir karui baigti taikos pasirašymą. Kielyje 
į raudonųjų jūreivių rankas pateko kone visi laivyno daliniai, 
Tai buvo pirmas komunistų pasisekimas Vokietijoje ir Sor
ge jame buvo suvaidinęs nors ir kuklų, bet daug lėmusi vaid
menį.

Šią pergalę simboliškai pavaizdavęs ant pistoleto ran
kenos, kurį jis visada su savim nešiodavosi, Sorge visomis jė
gomis metėsi į komunistų agitacinį darbą. Dirbo kaip anglia
kasys Rhuro anglių kasyklose ne dėl to, kad kastų anglis, bet 
kad užnuodytų komunistine propaganda kitus darbininkus. 
1920 m. jis įsigijo filosofijos daktaro laipsnį Hamburgo uni
versitete. Po to jis persikėlė gyventi į Frankfurtą.

Sekančiais metais, gavęs partijos sutikimą, jis priėmė 
docento asistento vietą Frank f urtb universiteto socialinių 
mokslų fakultete. Frankfurte jam pasitaikė dvi progos, ku
rios žymiai pastūmėjo priekin jo karjerą. Jos jam padėjo pa
kilti ant augštesnės partijos Olimpo pakopos. — Tuo metu 
komunistų partijos veikimas buvo uždraustas. Vokiečių po
licija nieko nežinojo apie komunistinę Richardo Sorgės veik
lą ir visiškai neįtarė jo draudžiamoje komunistų akcijoje. 
Tai žinodami, Franfurto komunistai parinko Sorgę kaip as
menį, kuris geriausiai galėjo slėpti visus inkriminuojančius 
dokumentus ir svarbiausių Frankfurto komunistų partijos 
narių sąrašus. Richardas Sorge slėpė tuos dokumentus sa
vo bute, bibliotekoje. Nemenkus dokumentų pluoštus jis 
buvo paslėpęs netgi paskaitų salėje, anglių dėžėje. Ši kom
promituojanti medžiaga niekad nebuvo pas jį surasta. Sorgės 
viršininkai jį už tai labai gyrė.

Antroji proga pasitaikė netrukus. Ji visiškai pakeitė 
Richardo Sorgės gyvenimą. Persekiojama komunistų parti
ja Vokietijoje savo veikimo centru pasirinko Frankfurtą. Su
sirūpinęs vokiečių komunistų dezorganizacija, komunistų in
ternacionalas Maskvoje nusprendė pasiųsti į Vokietiją ke- 
turius geriausius savo narius, kad jie sustiprintų praretėju
sius ir energijos nustojusius vokiečių komunistus. Šį ketver
tuką, slaptai atvykusį Vokietijon, sudarė pasižymėję komu
nistų šulai. Trys jų — Manuilskis, Latzovskis ir Kunsimenas 
— buvo netgi paties Politbiuro nariai. Frankfurto komunis
tų partijai buvo reikalingas narys, neįtartas ir nesekamas po
licijos, kad toksai galėtų priimti pas save tuos keturis sve
čius ir atsakyti už jų saugumą. Sorgės parinkimas šiame 
reikale buvo aiškus ir suprantamas. Taip tad ambicingas, jau
nas vokietys diena iš dienos matėsi su Maskvos komunistų 
vadais. Supirkinėdavo jiems maistą, slapstydavo juos drau
gų namuose. Ketvertuko misijai besibaigiant, Maskvos sve
čiai buvo susidarę tokią gerą nuomonę apie Sorgės ryžtumą 
ir energiją, kad jie jam pasiūlė vykti Maskvon į komunistų 
internacionalo būstinę. Daugiau bus.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1953. X. 14. — Nr. 40 (338)

KELIONE ERDVEN IR KAIP JĄ ĮSIVAIZDUOJA 
„PROF“. HEINZ HABER.

Rašo dipl. inž. J. Bulota.
Šio užvardinimo straipsnis, 

pasirodęs „N. L.” 37 nr., kone 
nuo pradžios iki galo nieku ne 
paremtas, prasimanytas ir ne- 
atatinka dabar jau gerai žino
miems matematikos, mecham 
kos (dinamikos) bei medžiagų 
atsparumo dėsniams.

Iš viso keista ir vargu tikė
tina, kad-tai būtų Los Angeles 
universiteto fizikos prof, dar
bas.

Suglaustai atsakysiu papunk 
čiai Į stambesnius netikslumus.

1. Jau pats vardas „erdvės 
laivas“ yra netikslus, nes žo
dis laivas atžymi lengvesnio 
kūno (tuščiavidurio) plūduria 
vimą ant kokio nors skysčio ar 
oro paviršiaus. Tuščiose tarp 
planetinėse erdvėse galės te
būti raketos sviedinys ar pa
našiai.

2. „Prof.“, matyt, labai su 
simaišė greityje ir greitėjime. 
Žmogus gali, visai nejusdamas, 
lėkti kone beribiu greičiu ir 
gana lengvai (neiškraipydamas 
nei veido, nei muskulų) išlai
ko daugiau kaip dvigubą, ne
gu žemės traukos greitėjimą, 
t. y., daugiau kaip 20 meti, 
per sekundę kvadrate, o su to
kiu greitėjimu raketa per maž 
daug 10 minučių jau pasiektų 
reikalingą 12.000 metrų per 
sekundę greitį. Pasitreniravę 
lakūnai perneša dar didesnius 
greitėjimus arba tiksliau — kci 
čiantskryptį — lėtėjimus. Bū
kime tikri, kad busimoji raketa 
kaip tik ir turės žmogui perne
šamą greitėjimą ir jos keliauto 
jams tereikės keletą minučių 
„pakentėti“ kol raketa įgaus 
norimą greitį.

3. Galima būtų ilgai kalbėti 
apie meteoritus, jų kilmę, „gy
venimo“ būdą, jų judesius sau 
lės sistemos erdvėje bei jų „ga 
lą“ ir tt. ir tt. Deja pasitenkin 
kime tuo ir dar mūsų nusirami 
nimui, kad priešingai pono 
„prof.“ išvedžiojimams, rake
tai, kad ir kelių šimtų tonų svo 
rio, susitikti nors bent su vie 
nu labai didelių ar dulkelės dy 
džio meteoritu, pagal matema
tikos tikimybių - galimybių te 
oriją, nėra jokių vilčių.

Saulės sistema — keliolikos 
tūkstančių milionų mylių ra
dijus© sfera, kurioje kur ne 
kur švaistosi kad ir daugybė 

meteoritų, yra tiek didelė, kad 
sudėjus visas planetas, jų mė
nulius, asteroidus ir visus me
teoritus, jie tesudarytų tik vie 
na septyniašimtinę dalelę pa
čios saulės pagal svorį, o pri
dėjus dar ir pačią saulę, vis 
tiek prieš jos sistemos sierą te 
būtų kone matematiška negali 
mybė dar mažesniam nuliui — 
meteoritui susitikti su nuliu— 
raketa.

Tiesa, Žemė su jos traukos 
sfera nemažiau miliono kilo
metrų diamtero ir bebėgda
ma aplink saulę su apie 300 
milionų kilometrų diametro ra 
tu, „pasižvejoja“ — prisitrau
kia paklydusių meteoritų, bet 
užtat, mūsų raketa, palyginus 
su šia Žemės veiklos sfera, bū
tų nulių nulis ir tik gal beskra 
jodama per ilgus amžius, kada 
nors ir prašvilptų „tik“ už ke 
lių tūkstančių mylių, pro ko
ki nors ir kažkokios krypties 
meteoritą.

Jei kitaip būtų, arba taip, 
kaip „prof.“ rašo, tada jau 
prieš kelis miliardus metų visi 
meteoritai būtų tarp savęs išsi 
daužę ir šiandie mes jų nei 
kvapo nebeturėtume.

4. Dar keisčiau atrodo, kai 
ponas „prof.“ leidžiasi į me
džiagų atsparumą, tvirtinda
mas, kad jau ir mažutis — dul 
kėlė meteoritas su apie 40 klm. 
per sekundę greičiu, gali kiau 
rai praeiti raketos, sakysim, 
kad ir blogo plieno, šarvus. To 
kios dulkelės, pav. 1 miligr. svo 
rio gyvoji jėga tebūtų lygi apie 
80 klg. metrų darbui, o tai ne
daugiau kaip mažo kalibro pis
toleto kulkos smūgis, arba aiš
ku, kad tokia- dulkelė sutirptų 
į garus nei ženklo šarve nepa
likus. Tas šaudymo praktikoj 
žinoma nuo senų laikų (iš čia 
ir iškilo pabūklų, šarvų ir svie 
dinių gamybos technika). Čia 
p: „prof.“ prieštarauja pats 
sau, betvirtindamas (irgi nete 
sybė), kad meteoritas, susidū
ręs su žeme, subyra į dulkes, 
tad kodėl gi jis nebesubyrėtų 
sustikęs su raketos šarvais?! 
Žinoma, jei raketa tiesiogiai 
(kryptis prieš kryptį) susidur 
tų su kelių tonų ar net klg. to
kio greičio meteoru, tada įvyk
tų atatinkamo laipsnio katas
trofa, bet toks atsitikimas,

Antanas Moneys, gimęs 
1921 m. Kretingoje, nuo 1941 
iki 1943 metų Lietuvoje studi 
javo architektūrą, kol vokie- 

kaip minėjau, yra negalimas.
Net daleidę, kad vis dėlto 

pavojus susidurti su meteori
tais yra, tad tokiu atveju suras 
tume daugybę priemonių nuo 
susidūrimo apsiginti. Raketos 
speciali šarvų forma rikoše
tuotų meteorus, tai yra — bū
tų neįmanomas tiesiogis susi
dūrimas (kas dabar atsiekia
ma tankuose ar bendrai šarvuo 
čiuose, kur jie išvedami iš ri
kiuotės dažniausiai ne juos 
sviediniu pramušant, bet svie
dinio sprogstamos medžiagos 
jėga). Raketos .vadovai“ ek
ranuose „pagauti“ jau iš kelių 
ar keliolikos tūkst. mylių jos 
kelyje besišvaistančius meteo
rus. Elektroninės skaičiavimo 
mašnios tuo pačiu momentu 
viską apskaičiuotų ir net laiku 
ir automatiškai įjungtų rake
tos krypties ketimo „moto
rus“ (o be jų juk nepataikytu 
me, kad ir į Marsą) ir pasi
trauktų laiku nuo pavojingo 
dydžio, krypties ar greičio me
teorito. Pagaliau televairuojan 
čiais raketos atominių patran
kų (dėl viso pikto — reikale 
apsigynimui nuo marsiečių(!). 
sviediniais, laiku ir atitinkama 
me tolyje „nukautume“ kad 
ir meteorus).

Pagalaiu, kaip gi p. fizkos 
„prof.“ užmiršo, kad net elekt 
tonai, kurie yra visko pagrin
das ir kurių masė yra tūkstan
čius kartų daugiau sukoncent
ruota, negu bet koks žinomas 
atomas (nekalbant apie tuščia 
vidures melekules ar iš jų su-, 
darytus dar „tuštesnius“ kū
nus), tas elektronas, šviesos, 
žaibo ar radio aktyvių spindu
lių formoje „bešvilpdamas“ per 
sekundę apie 10.000 kartų grei 
čiau negu „prof.“ meteoritas, 
tegali prasiskverbti keletą met 
rų per betono sluogsnį ar kelis 
tik centimetrus per švino šar
vą, tad dar kartą, ką jau ir be
kalbėti apie pramušamąją ga
lią gramozdiškos formos „ne- 
grieto“ meteorito?!

Daugiau bus.

KU LTŪRWB#KROjVIK A
KYLANTIS LIETUVIŲ SKULPTORIUS 

PARYŽIUJE.
čiai uždarė universitetą.

Tremtyje, Freiburge i-Br., 
meno Institute studijavo skulp 
turą. Kaip labai gabus, gavo 
Prancūzijos stipendiją ir stu
dijas gilino Paryžiuje, kur pa
siliko ligšiol ir dirba daugiau
sia gaudamas užsakymų. Prieš 
kiek laiko A. Moneys Laono 
bažnyčiai sukūrė Kalvarijas. 
Apie šią jo kūrybą ir apie ki
tus jo kūrinius štai ką rašo 
prancūzų spauda:

1952 m. gruodžio 16 d. 
„Union“ rašo: „Jis išpildo ak 
menyje įvairias figūras Kry
žiaus Kelių, kurie daro nepa
prastai didelį įspūdį ir kuris di 
dele jėga traukia į save dėme-j 
sį. . . Kristaus galva, įvairiose 
padėtyse Kryžiaus Kebų kū
rinyje, išreikšta, paprastorfiis, 
bet giliai jaudinančiomis prie 
menėmis.

Moneys taip pat sukūrė Ma 
rijos ir šv. Juozapo skulptūras, 
kurios yra pastatytos iš abiejų 
navos pusių. Linijos yra ne
paprastai originalios, bet tai 
nė kiek nėra bažnyčios išnieki 
nimas, kaip tai yra buvę kai 
kuriose moderniose Belgijos ar 
kitų kraštų bažnyčiose. Ne — 
tai visai atvirkščiai. Ir mūsų 
geras Laono miestas tikrai ga 
Ii didžiuotis, gal pirmas pada
ręs tai, ko kiti nedrįsta“.

„La Depeche” rašo: „Mes 
matėme šį veikalą visumoje, 
kartu su daugeliu žiūrovų, ir 
kartu gėrėjomės. Moneys su
mažino savo šiužėtą iki mini
mumo ir paliko tik Kristaus 
veidą ir kryžių, ir tik kai kur 
palydėjo jį su Švč. Marija ar 
simboliniais daiktais.

Neįmanoma išreikšti įspū
džio, suprasti, kas įgalino gim 
ti šiuos įvairius paveikslus, to
kius paprastus, tokius tyrus 
ir tokius nuoširdžius.

Kristaus veidas, nepaprastai 
nuliūdęs, skausmo pilnas, vė
liau verkiantis ir pilnas jėgos, 
nukankintas, pagaliau romus ir 
triumfuojantis, išreiškia visų 
Kryžiaus Kelių jausmus ir per 
gyvenimus. Visą tai atlikta 
nepaprastai nuostabiai, beveik 
pritrenkiančiai. Kryžius kar
tais atitolintas į antrąjį planą, 
kartais pastatytas su latrais ir 
Dievo Sūnumi, kartais gi vie

nas, sunkus ir masyvus, užpil
do šiuos vaizdus ir duoda dar 
gilesnį įspūdį.

„Tai yra neginčijamas še
devras. Moneys tikra to žo
džio prasme liepė prakalbėti 
šiai negyvai medžiagai — ak
meniui.

„Šv. Marijos ir Šv. Jpozapo 
statulos paprastomis, tyromis 
savo linijomis primena kūri
nius, kuriuos mes pratę vadin 
ti „primityviais“. Čia taip pat 
randame šiaurės krašto bruo
žų, krašto, iš kurio kilęs auto
rius. Iš jų sklinda ramumo 
įspūdis, nepaprastas švelnu
mas ir kartu drąsa bei pasiryži 
mas, ir tai jaudina visus. Mon 
čys mums parodo (zakristijos 
rėmuose) dar visą eilę statulų, 
projektų molyje ar akvarelių. 
Ir čia viskas spinduliuoja giliu 
menininko temperamentu, ku
ris be jokių pastangų viską pa
daro „tikra“, nes jis yra nuošir 
dus visoje savo kūryboje“.
LIETUVIŲ DAILĖS PARO

DA AUSTRALIJOJE
Australijos didmiestyje Syd 

nejuje rugsėjo 7—19 dienomis 
buvo suruošta pirmoji Austra
lijoje lietuvių dailės paroda, 
kurioje buvo išstatyti tapybos, 
grafikos ir skulptūros kūriniai.

Parodoje dalyvavo 18 daili
ninkų : Gražina Butauskaitė - 
- Firinauskenė, Eleonora Lukš 
taitė - Marčiulionienė, Aldona 
Vaičiūnaitė - Janavičienė, 
Aleksandras Marčiulionis, Vla
das Meškėnas, Jurgis Mikševi 
čius, Juozas Kalgovas, Vaclo
vas Ratas-Rataiskis, Antanas 
Rūkštelė, Pranas Repšys, Vin 
cas Stanevičius, Henrikas Sal 
kauskas, Algis Šimkūnas, Al
fonsas Vaičaitis, Teisutis Zika 
ras, Leonas Žygas ir Jurgis 
Bistrickas.

— Dail. V. Ratas Perthe, 
Australijoje, liepos mėn. buvo 
suruošęs savo darbų parodą, 
kurioje buvo išstatyti 22 dar
bai. Spauda labai palankiai 
įvertino parodą.

— J. Gučiaus vedamas Ade
laidės teatras - studija turėjo 
sėkmingas gastroles Melbour
ne, kur suvaidino du spektak
lius.

NAUJI LEIDINIAI.
Lietuvių mokyklų PROG

RAMOS. Paruošė ir išleido 
Kanados L. B. Švietimo Komi
sija 1953 metais, Toronto. Kai 
na 50 centų.

Gervazas Maukelė
MARGOS VELNIAVĖLĖS

Riejamės dažnai, kaip šunes, 
Dėl kokio niekelio.
Net ir partijų viršūnės 
Riejasi, kiek gali.
Kiek visokių nečystatų
Mumyse bujoja:
Nuosavų ydų nematom, 
O kitus vanojam.
Neapykanta, pavydas, 
Ėda mūsų širdį.
Ir į žemę šią atklydus,
Vien tik tesigirdi:
—Jis jau Holdeną sau pirko, 
Bet ir aš nesnausiu:
Kol rankoj dar spaudžiu kir- 

[ką, —
Pontiaką išspausiu. . .
—Štai ant jos jau kabo kailiai, 
O tu, mano seni, 
Maldamas man apie meile, 
Sakai: — gaila „money“.
—Jonas Onai pirko žiedą, 
O tu, kipšo kriene, 
Seną giesmę vis man giedi, 
Ir lankai Petrienę.
—Jis vilioja mano žmoną, 
Kad jį kur perkūnas! 
Pamanykit, rimti ponai, 
Siunta griešnas kūnas.
—Tas tipelis prie bažnyčios 
Pamaldas prastovi.
Aišku, kad priklauso šičia 
Kokiai „šviesiai“ ssrovei.
—Ji jaunų viengungių porą 
Laiko savo bute. !
Fui, ten nieko nėra doro, 
Ir negali būti. . .
—Jo žmona tėvynėj likus, 
O jis daro savo: 
Kaip koksai nekatalikas 
Čia apsipačiavo.
—Vyras dirba „afternoon'ą“, 
O jo Mikalina,
Ar viena namuose būna — 
Pasiklausk kaimynų.
—Jie prilaiko šeimos draugą., 
Truputį kvailoką. . .
Bet jų namas sparčiai auga, 
Aišku — apsimoka.
—Jis godojo, jis mylėjo 
Savo Magdaleną;
Pas jaunesnį ji išėjo, 
Ir su juo gyvena.
—Ji perdažius savo plaukus, 
Daro kas nereikia, 
Ii gerbėjų nesulaukus, 
Visą svietą peikia.
Ir tokie pikti pletkeliai 
Lydi mus ne vieną.
Dažnas vos tik rytą kelia, 
Jau prakeikia dieną. (AL).

BORIS GUSEV

Tiltas
Apysaka.

Literatūroje atsispindi gyvenimas. Ypač dabartinė
je sovietinėje literatūroje, kuri daroma pagal sovietinį 
kurpalį — socialistiškai realistinė, o iš tikrųjų — juodai 
natūralistinė. Ji tegali pavaizduoti tiktai tikrą sovietų 
gyvenimą, nors ir tai sovietų ponams dažnai nepatinka. 
Pav., Zoščenko rašė feljetonus, kurie atvaizduodavo 
absoliučiai tikrą sovietų gyvenimą, bet kadangi Zoščen
ko tai darė pajuokdamas sovietinio gyvenimo trūkumus, 
tai jam buvo uždrausta rašyti.

Kai sovietiniai propagandininkai, iš „Vilnies“, 
„Laisvės“ ir „Liaudies Balso“, tėbeliapsiną nesamą so
vietinį gerbūvį, tai mes čia patiekiame Boriso Gusevo 
apysaką „Tiltas“, paimtą iš š. m. balandžio mėnesio žur
nalo „Ogoniok“ Nr. 16, iš kurio pro visus plyšius lenda 
tas sovietinis „gerbūvis“: iš apysakos matyti, kaip ru
sai apsirengę, kaip „elektrofikuoti“, kaip maitinasi ir ko
kius darbus dirba, ypač — moterys.

Be ko kita, tame pačiame „Ogoniok“ numery akis 
rėžia kontrastas tarp liaudies ir Sovietinių ponų: apysa
ka iliustruota atatinkamai jos turiniui ir parodo labai 
skurdžius žmones — nevalyvi guminiai batai; moterys, 
velkančios rąstus, apsivėlusios ir išbadėjusios, ir čia pat 
įdėtas spalvinis atvaizdas maršalo Budionyj, kuris bliz
ga auksu, plačiais auksu žibančiais pagonais, paauksuotu 
kardu, apsikabinęs ordenais ir medaliais, — tikras Nika- 
lojus II, tiktai daugiau užsikrovęs ant savęs aukso. Tai 
toks yra „sovietinis rojus“. Tiesa, jis gali būti rojus so
vietiniams ponams, bet ne liaudžiai, kuri prie caro vis 
dėlto turėjo bent laisvės daugiau. . .

Bet, palyginimui su auksu žibančiu ir nutukusiu 
maršalu, štai rusų liaudies gyvenimo aprašymas apysa
koje „Most“:
Durys į kontorą prasivėrė, drėgnas vėjas įsiveržė į kam

barį, ir lemputės liepsna pradėjo blaškytis. Buhalteris Kond- 
rašin, sėdėjęs už stalo, pažvelgė į duris ir suriko:

— Annuška, tu? Uždaryk duris. Lempą užgesinsi.
— Tuojau. Kojas valau.
Mergaitė patrepsėjo vietoje, prilaikydama ranka duris, 

sušnarėjo supurtydama apsiaustą, ir įėjo į kambarį.
— Sveikas, Pavel Jakovlevič, — negarsiai ji pasakė.
— Na kaip, sutarėte? — paklausė buhalteris.
— Sutarėme! Petrenko liepė ruoštis. Vis dėlto tilto 

taisyti važiuosime!
— Nėr kas ir sakyti, sutarėte! — piktai pasakė buhal

teris. — O kur gi mūsų dailidės?
— Pirmininkas nedavė. Tiltas, sako, svarbu, bet džio

vykla išplėsti tokiu šlapiu laiku dar svarbiau. Grindinį, sako, 
kiekvienas sugebės padėti. . . O Petrenko vis dėlto leido. Ir 
paskui kitiems pasakė, kas nori savanoriškai, jeigu atidirbo 
prie džiovyklos, tai tegul sau važiuoja. Taigi, mes ir išvyko

me savanoriškai: ir aš, ir teta Daša Klevcova, ir dar Svietka 
iš mūsų brigados.

•— Jam nesimiega! — niurzgiai atsiliepė buhalteris ir 
stipriau užsimaukšlino ant plikės juodą tiubeteiką. — Rytoj 
dieną padarytume, o poryt ir galima būtų siųsti gurguoles į 
elevatorių!

— Tai ir liktume paskutinėje vietoje, <— pastebėjo mer
gaitė. Ji atsisėdo ant taburetės ir išlygino ant kelių susiglam
žiusį šlapią apsiaustą. — Ivano Petrovičiaus būdas neleis.

— Pas jį būdas, o pas mane štai sloga. . . Na kur, po 
velnių, naktį važiuoti?

•— Ir tartum jūs ne mūsų kolchozinis, Pavel Jakovle
vič! -— priekaištaudama pasakė mergaitė, atsigręžusi apskri
tu paraudusiu nuo vėjo veidu. — Pas mus vis tai džiovina, 
tai kulia, jūs gi žinote! Čia ir pamiegoti nėr kada!

Ji sumuistė galva, bandydama atpalaiduoti vatinio ir ap
siausto prispaustą kasą.

— Žinau aš šita, — raukėsi buhalteris. — Garbės gai-«> 
niojamės, o žmonių nesaugome.

— Kaip jūs taip galite kalbėti! —mergaitė net troškofl 
nuo nepalsitenkinimo. — Juk draugas Petrenko mažiau užbj 
visus ilsisi! |(j

— Žinau, žinau! — pradėjo skerečiotis rankomis buhal-.| 
teris. — Tiktai tu man apie jį giesmių negiedok!

Lietus lijo jau antrą savaitę, pastoviai ir be pertraukų, 
ir žemė apsivilko šaltu, tamsiu ir drėgnu apsiaustu. Kadangi; 
v'ėjas užbėgdavo smūgiais, lietaus šnarėjimas už langų kito, 
kai buvo tylu, lietus į dangtį barbeno vienodai ir ramiai, kai® 
smogdavo banga vėjo, jis lietaus sriautus bloškė į šalį, ir ta-,™ 
da vakarinėje pusėje langai pradėdavo drebėti nuo jų smūgių.’, r 
O kai vėjo smūgis būdavo didžiausis, jo bloškiamas lietus 
prasiskverbdavo pašiūrėn kieme ir pradėdavo barbenti me-, 
falines nuo kuro bačkas. Paskui vėjas nutildavo ir vėl gir
dėjosi ramus lašų kritimas į stogą. t

— Kas nors reikia paimti? — paklausė buhalteris,
— Draugas Petrenko pats tuojau privažiuos. Tada pa

sitvarkys.
— O jis kuo?
— Nagi vis sa|vo mylimuoju. . .
— Tiktai juo ir važinėtis tokiame ore, — sumurmėjo 

buhalteris, vilkdamasis apsiaustą, kietą, atžagarų, tartum pa
darytą iš faneros, o ne iš medžiagos.

Kai jie išėjo į gųnkelius, jiems teko palaukti kol akys 
priprato prie tamsos.

— Kad nors kur debesis praardytų! •— pasakė buhal
teris. — Kabo, kaip užkeikti. Iš patrankos šaudyk, nepra
muš! !

Nauja vėjo banga užlėkė, lietus kirto į veidą, ir Kondra- 
šin skubiai užsimaukė kapiušoną ant akių.

— Niekis, — atsiliepė mergaitė. — Metstotis po kelių 
dienų spėja pagerėjimą.

— Kol tavo pagerėjimas ateis, tai mus ligi ausų pa
skandins, — piktai pastebėjo buhalteris. — Pasiuntė gi vel
nias orą!

— Jeigu ne tokss oras, tai ir su tiltu nebūt nūdro atsi

tikę, — atsikvėpdama pasakė Annuška.
Tolumoje, kur turėjo eiti kelias, sužibo silpna švieselė.
— Petrenko teliūškuoja, — pasakė buhalteris. — Kaip 

dabar galima važiuoti? Aš per tokį purvą ir pėsčias nepraei
čiau! Kur jis taip bastėsi?

-—• Į Storožnią buvo užvažiavęs.
Dviratis, tyliai prašnarėjęs ratais, sustojo ties gonkeliais.
— Ei, vaikynai, — pasigirdo ramus balsas, — kas čia 

gonkose?
— Čia vaikynų nėra, — atsiliepė buhalteris ir garsiai at

sikosėjo. — Kaip taip tu mus atpažinai? Tau ir liktarnos ne
reikia.

— Tai čia tu, Kondrašin? Ir Annuška su tavim? Netru
kus mašina užsuks. Petrenko pasilenkė prie dviračio ir kaž
kuo metaliniu perbraukė per stipnius.

— Skamba, — pasakė jis. — Sveiki! Ir retežis tvarko
je- . , ,— Užeikime į kontorą? — pasiūlė buhalteris.

— Neverta. Tiktai dviratį įvesiu. Greit turi atvažiuoti. 
Štai, žiūrėk!

Toli pasimatė švieselė. Šviesa suposi iš šalies į šalį, kai 
mašina nardė iš kulvertos į kulvertą ir judėjo į priekį, sekda- 
na kelio vingius, ir panėšėjo daugiau į gaisrą negu į mašinos 
lempų - farų šviesą.

— Manai, arti? — paklausė Petrenko, kreipdamasis į 
buhalterį. — Teks palaukti bent penketą minučių. Naktį 
šviesa toli matoma.

— O ką, Ivan Petrovič? -— pasakė buhalteres. — Tu 
juk antrą naktį nemiegi? A?

— Dvi naktis — tai niekis. Šita netgi gydytojai leidžia. 
Jau tris — tai blogai. O kas, broleliai, gal kas nors duonos 
turite? Aš šianden nė namo negalėjau užsukti.

— Pas mane nėra! — gailestingai pasakė mergaitė.— 
Aš nežinojau! Na ir dėl ko jūs save kankinate badu, Ivan 
Petrovič? Ar gi taip galima?

— Na gi aš savęs nekankinu, Annuška! Paprastai, ne
spėjau. Juk man tiltas visvien miegoti neduotų. O kai mes 
jį patašysime, tada pamiegosiu.

-— Imk, štai, — pasakė buhalteris, ištraukdamas iš ki
šenės rišuliuką. — Tiktai čia duona natūraliame pavidale, be 
nieko. Ir tai tavo laimei. Pas mane sloga, tai neturiu ape
tito.

— Duonai nieko daugiau ir nereikia: ji ir taip gera. O 
kai sloga, tai yra blogai! Tu šiltą šaliką nešiotum, ar ką?

— Tu juokiesi, o pats mane prie tilto tempi!
— Negalima, Pavel Jakovlevič, — ramiai atsakė Pet

renko. — Tiktai pats pasvarstyki! Kiti juk už tave daugiau 
nuvargę.

Pošvaistė vis ryškėjo ir artėjo. Pagaliau, sukaukusi 
įkopė paskutinį kauburį, atsargiai nusiledoi nuo jo ir, užlic- 
dama visa šviesa, sustojo. Du šviesūs spinduliai tyso į tam
są. Lietaus lašai pasirodydavo šviesos ruožuose ir tuojau iš
nykdavo. Toli pakrašty buvo įžiūrimas kelias — blizgančios, 
slidžios vėžės - ratapėdės, didelės gelsvos valkos, kurių pa- 
virSuje mirgėjo išsisHa:d^ ’•"tai. d. b.
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Mokslo-techmkos naujienos
DIRBTINIAI PLAUČIAI IR ŠIRDIS.

Širdis — labai jautrus žmo
gaus organizmo organas, 
nesustodama turi eiti visą žmo 
gaus gyvenimą, 
sustoja — žmogus miršta. To 
dėl nelengva širdį operuoti, o 
dažnai esti, kad širdis arba ap 
sigimsta su trūkumais arba su 
sirgusi gauna trūkumų, 
riuos gali pašalinti tiktai 
rurgai širdį operuodami, 
tai yra labai pavojinga, 
širdis visą laiką turi plaktis.

Kaip žinoma, širdis viduje 
yra perskirta į keturias erdves 
— kameras. Statmena, aklina 
pertvara skiria dešinę pusę šir
dies nuo kairės pusės. Tačiau 
kartais apsigimsta žmonės to
kie, kurių šioje sienelėje esti 
anga. Tai jau nesveika širdis, 
kurią reikia pataisyti.

Mergaitė, Cecilia Havolek’ 
aite, 18 metų amžiaus studen
tė iš Wilkes-Barre, Pa., kaip 
tiktai buvo su kiaura pertvara, 
lokio dydžio skyle, kaip sidab 
rinis kvoderis. Tad kraujas ir 
gurguliavo, talaškuodamas 
tarp dviejų širdies dalių.

Daktaro Gibbono mašina su 
daryta iš dviejų kamaraičių. 
Viena kamaraitė pavaduoja 
plaučius; kita veikia kaip kai
rioji širdies pusė — pumpuo
ja kraują per arterinę krauja
gyslę į įvairias kūno dalis.

Sėkmingai operaciją padarė 
daktaras John H. Gibbon, tos 
mašinos išradėjas, Jeffersono 
vardo medicinos kolegijoj, Phi 
ladelphijoj.

Darant operaciją, buvo už
veržta virš širdies kraujagyslė, 
kuria kraujas plaukia iš plau
čių į kairiąją širdies dalį. Aukš 
čiau užveržimo buvo įjungtas 
guminis vamzdelis, kuriuom 
tad kraujas iš tikrųjų plaučių 
tekėjo į vadinamus dirbtinius 
„plaučius“, tai yra, į mašinos 
kamaraitę. O ton kamaraitėn 
buvo varomas oksigenas, kaip 
kraujo gaivintojas.

Ji

Jeigu širdis

ku- 
chi 
Bet 
nes

NUO KENKĖJŲ, 
kova su kenkėjais 

1940 metais Dr.

Žemiau pirmojo užveržimo 
buvo užveržta arterinė krauja 
gyslė, per kurią širdis pumpuo 
ja kraują į įvairius kūno orga
nus. Žemiau šio antrojo užver 
žimo buvo į, arterinę kraujagys 
lę įjungtas kitas guminis vamz 
dis, kuriuo kraujas ėjo į antrą 
ją mašinos dalį, vadinamą dirb 
tinę „širdį“. Tokiu būdu tik
roji širdis buvo apeita, ir kai
rioji širdies pusė liko faktinai 
sausa. Taigi daktaras, daryda 
rnas operaciją, gerai matė tai
sytiną vietą ir dailiai užsiuvo 
skylę tarp dviejų širdies da
lių. Šiam darbui sugaišo 26 mi 
nutes. Studentė labai greit pa 
sveiko.
VAISTAI

Žmogui 
palengvėjo
Paul Muller išradus kenkėjams 
nuodą, trumpai pavadintą DD 
T. Išradėjas už tai gavo No
belio premiją, o jo vaistai ka
ro metu daugybei žmonių iš
gelbėjo gyvybę.

Kita prieš kenkėjus priemo
nė neseniai surasta vokiečių 
Bayer- Leverkusen laboratori
jose. Tai E-605 vardu vaistas. 
Tiek DDT, tiek šis veikia pa
lietimu, tačaiu pastarasis vais 
tas turi tą savybę, kad augalas 
sugeria iš žemės ir per šaknis 
išnešioja po visą augalo kūną, 
nuodas tuo būdu sunaikina au 
gale įsiveisusius kirminus. E- 
605 veikia kięk trumpiau, nei 
DDT, nes augalo sultys jį su
naikina, tačiau tame ir geru
mas, nes augalas naudojimui 
tinka.

JAV-se sudarytas Aldrinas 
— nuodas prieš skėrius. Jisai 
puikiai veikė pereitais metais 
Indijoje. Aldrino užtenka 100 
gramų sunaikinti viename ha 
skėrius. Jį barsto iš lėktuvų 
ar malūnsparnių.

Atrodė, kad žmogus visai

$ DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS |

MŪSŲ ffisP ORTAS
VYTIEČIŲ FUTBOLO SEZONOS.

Toronto lietuvių futbolinin
kai, — dalyvavę senjorų lygos 
Žaidimuose, po gero pasirody
mo pereitais metais ii divizi
joj, kur užėmė antrą vietą, — 
šiemet b u'v o perkelti į I-ją gru 
pe. Pirmenybių pradžia išpuo 
le sėkminga, nes iš 4 rungty
nių vytiečiai surinko 6 taškus 
ir atrodė nesą didesnių kliūčių 
varytis toliau į priekį. Tačiau 
šitoj pasekmėj vytiečiai neiauk 
tai sustojo ir beveik iki baig
mės nepajėgta iškovoti priedui 
bent vieno taško. Pačioj pabai 
goj vytiečiai nurėžė Caledo
nians ir Oshawa klubus ir su 
surinktais 10 p. užėmė iš 9 da
lyvavusių komandų 6-tą vietą, 
už save palikdami dar 3 kana
diečių vienetus.

Svarbiausia tokios stagnaci
jos priežastis pasirodė koman
dos nepastovumas. Vytiečiai 
negali pasigirti turį pilną viene 
tą su reikalingais atsarginiais, 
nes esant bent porai sportinin

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

|Laidotuvių Direktorių
1C. Halpirs Fanerai Home Reg’d
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P. ŠlDLAUSKASį
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

dėjais — turėti pastovią sudė
tį „karščio“ metu. Nežiūrint 
minėtų trūkumų ir kliūčių, vit 
nu momentu neturint net sek
cijos vadovo, įvertinimą už lie
tuviško futbolo palaikymą rei 
kia suteikti šiems vytiečių spor 
tininkams : K. Budreckui, V. 
Dobrovolskiui, J. Kasperavi
čiui, V. Lietuvninkui, R. Preik 
šaičiui, R. Šimkui, Romui ir Jo 
nui Vėlyviams. ap.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

SPORTAS.
Futbolas. Rugs. 12 d. Ade

laidės Vytis susitiko su pagar 
sėjusia lenkų komanda Polo
nia ir, nežiūrint jos garsumo, 
ją nugalėjo 6:2 santykiu. Įvar
čius laimėjo : Kitas ir Armo- 
nas po 2 ir Petuška ir Saba
liauskas po 1.

Rugs. 5 d. Adelaidėje, aus
tralų rinktinė, augštu rezulta
tu laimėjo, prieš kiniečius — 
5:0, Kinija — Pietų Austra
lija 2—2.

Rugs. 3 d. Pietų Australijos 
ringtinė, su Vyties centru prie
šaky A. Kitu parodė augštos 
klasės žaidimą sužeisdami ly
giom 2:2. Kitas pasirodė ga
na puikiai.

Krepšinis. Rugs. 10 d. Tau
ras užbaigė žiemos pirmeny
bių turnyrą, pralošdami Ven
tai 39:53 santykiu. Taškus pel 
nė: Merūnas 17, Alkevičius 
10, Petuška 7, Visockis ir Šliu 
žas po 2, Karla 1. Geriausiai 
sužeidė Merūnas su Bertuška. 
Iš dalyvavusių 7 komandų šia 
me turnyre, Taurui atiteko šeš 
ta vieta.

Vytis — Estonia
Rugs. 9 d. ir vėl Vytis gra

žiu santykiu laimi prieš estus, 
vesdami žaidimą, kur Kitas, 
Gurskis ir Pyragius, buvo pa- 
vojingiaiusi prie estų krepšio. 
O Vyties tvirtas gynimas ne
leido estams šeimininkauti prie 

: mūsų krepšio. Geriausiai su
žaidė ir daugiausiai taškų pel
nė 20, toliau seka Gurskis su 
18 taškų, Pyragius 11, Petkū- 
nas 5, Ratkevičius 2 ir Stan
kevičius 2. Edas.

ir daugiau padirbėti treniruo- < 
tėse, jis būtų visai neblogas 
vienetas, iš jų reikėtų pažy- : 
mėti R. Preikšaitį, kuris paro- : 
dė gerą instinktą įvarčių me- • 
džiojime, jo vidurkis yra be
veik po įvartį kiekvienoms 
rungtynėms. Kairiame sparne 
pasikeičiant žaidė Laurinavi
čius, Ignatavičius ir neblogą 
pažangą rodęs Dobrovolskis.

Be vidutinės pirmenybių pa 
sėkmės, vytiečiai gerai pasiro
dė Campbell taurės serijoj. Sa 
vo grupėj nugalėję favoritą Av 
ro 2:1 ir be žaidimo gavę taš
kus iš pakrikusių Caledonians, 
lememiajam susitikime turėjo 
nusileisti Oshawai 2:1. Dėl 
rungtynių laiko sumaišymo iš 
lygos pusės, lietuviai sužaidę 
draugišką 40 min. susitikimą 
su estais, turėjo po to išlaikyti 
pilnas rungtynes su ošavie- 
čiais.

Pirmieji atlieka vedimą vy
tiečiai, kada sąmyšio prie prie
šininko vartų metu, R. Preik- 
šaitis įsuka žemą sviedinį. Ne
užilgo kanadiečiai flankuoja iš 
kairiojo šono ir vartuose sto
vįs P. Gvildys dėl tiesiai į akis 
žėrinčios saulės nuleidžia leng 
va kamuolį į tinklą. Antrą ir 
lemiamą įvartį kanadiečiai at
siekia aštriu smūgiu į kampą, 
sviediniui nuslydus nuo mūsiš 
kio gynėjo kojos tiesiai į užbė
gantį priešininką. Antrasis 
kėlinys praslenka be rezultato, 
nors nežymią lauko persvarą 
laiko lietuviai, tačiau trūksta 
energijos išlyginimo pasispau- 
dimui. Vytiečiams būtų užte
kę lygiųjų, norint įkopti į tau
rės finalo play off.

: Atskirai vytiečiai dar laimė-
t jo pabaltiečių turnyrą, nuga

lėdami kaimynus latvius ir es
tus, ir taip pat Chicagos varžy 

Į bose būdami susilpnintos su- 
Į dėties, atskaitė Chicagos lietu 
t viams. Apie tai plačiau jau bu 
F vo ,,NL“ sporto skiltyse.

J Jei vytiečaii kitais metais 
i:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::1 dalyvaus Toronto pirmenybė

se, kas ir linkėtina, reikėtų jau 
dabar ir vadovybei ir patiems 
žaidėjams susirūpinti papildy
ti komandą keliais naujais žai-

kų užimtų vakarinėm darbo 
pamainom, spragos tuoj jaučia
mos pačiame žaidime. Keliuo
se susitikimuose lietuviai, bū
dami geresni, negalėdavo iš
kovoti aiškių taškų vien dėl to, 
kad tos spragos padarydavo sa 
vo: per jas būdavo gaunam, 
neužtarnauti Įvarčiai ir vėliau 
Įtemptos pastangos neišlygin
davo minuso.

Gal būt, labjausiai komandą 
varžė pastovaus vartininko tru 
kūmas. Didesnėj sezono daly 
vytiečių vartus saugojo Kuiys, 
kuris toj pozicijoj pasirodė ga 
biai. Jo nesant, į vartininko 
megztinę įsivilkdavo Lukošius 
ar Gvildys.

Gynime pastoviai sužaidė 
Vėlyvis I, Kasperavičius, Žu 
kas, Budreckas, Dauginis ir Fe 
teraitis, iš kurių pirmieji du ne 
še pagrindinę naštą. Neperse 
niausiai iš Vokietijos atvykęs 
Gudas buvo gera paspirtis ko
mandos gynimui, tačiau jis da 
lyvavo tik keliuose susitikimuo 
se.

Pastoviausia komandos da
lis buvo puolimas, kur tik kai 
riojo sparno pozicija buvo at
vira. Pradedant nuo dešniojo 
krašto Šimkaus, pusdešinio Lie 
tuvniko, centro Preikšaičio ir 
puskairio Vėlyvio II, ši sudė
tis išsilaikė per visą sezoną. 
Jei vytečių puolimui pavyktų 
išsilyginti taktikos pritaikyme

bus nugalėjęs vabzdžius. Ta
čiau apsirikta. Kenkėjai pasi
darė atsparesni.

Patirta, kad panaudojant 
iškarto dvejopus nuodus, ken 
kėjų atsparumas nugalimas. 
Dabar imama naudoti ir auga
linius nuodus, kurie ilgą laiką 
buvo nusteblti cheminių nuo
dų.

:: 
g ::

I
 PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES

Šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 
paukščius, dešras, kumpi, sviestą, sūrį kiaušinius 

ir kitus maisto produktus galima gauti tik pas
P U N K R Į ir KRASAUSKĄ

H 335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

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

;;Į 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 g

LE MIEUX LINGERIE 0
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI. :

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO ;: 
darbai sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą. p

A. J. Norkeliūnas
PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George 5t.,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė mt džiaga. Durys, langų rėmai 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pcpiens.

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

S 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
I Tel. CL 236£

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

D. E. BELANGER & 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 į rytus nuo De la ROCHE) 

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

5

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ'

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

pono LADYGOS 
baldu studijoje

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

kainomis.
Av. Verdun-Regina kampas 

TR. 0952
-------- tr ■-•JĮ;

t

j Lietuviška moterų kirpykla !
| DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUMPA g

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

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292. g
>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$«$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&

SAMUEL’S
CAR MARKET INC.

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

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
MIESTE.

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

KUR KITUR MIESTE.
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME 
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS 

SKAMBINKITE
Lietuvi ui atstovui

Mr. HENRY ADOMONIUI 
ir

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager
8945 L a j e u n e s s e, M o nt real.

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

BET

AR
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f SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGA! | | |

I Mann & Martel į
g REALTORS O
f 1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne) Te i. O L.0481 t |

Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo- 
$ -pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei- 
Idaujamuose rajonuose ir

$22.000 pilna kaina. High 
Park. Retos vertės Ilk. 
namas, 2 mod. vertuvės, 2 
von., vand.-alyvos šild., 2 
garaž., puikus mūr., atsk., 
labai brangiai įrengta žai 
dimų salė rūsy su baru.

$4.500 Įmokėti. Ossington- 
-College. 11 k., mūrin., ats 
kiras, 3 virt., vand. šild., 

v 2 garaž., 1 skola balansui.
$3.000 Įmokėti. Dundas-Euc

S lid. 10 k., mūr. namas, 3

I
virt., vand. - alyva šild., 
mūrinis garaž., viena sko 
la balansui.

$2.000 Įmokėti. Dundas-Cla 
remont. 7 k., atsk., mūr., 
vandens šildymas, g. rūs.

0 $4.000 Įmokėti. St. Clair -
X Oakwood, 7 k., atsk., mū- 

rinis, vandens šildymas,
& geras rūsys.

$14.500 pilna kaina. High
Park-Bloor. 11 k., mūrinis 
dupleksas; vand. šild., 2 
von., 2 virt., 2 garažai.

S

&

tI

pagal Tamstų norimą kainą.
$19.000 pilna kaina. High 

Park-Rances'valles. 11 k., 
3 virt., 2 von., mūr., atsk., 
2 garaž., šoninis Įvažiavi
mas, geri morgičiai.

$2.500 Įmokėti, $9.700. Glad 
stone-Bloor. Atskiras, per 
2 augštus, 7 k. namas.

$3.000 Įmokėti. Dundas-Do 
vercourt. 9 k., mūrinis, ats 
kiras, vandens-alyvos šil
dymas, 2 mod. virt., 2 vo
nios, dvigub. garaž. mūri 
nis, 1 skola balansui.

$13.700 pilna kaina. H. Park 
-Mountview, prie Bloor.; 
7 kamb., kvadratinis pla
nas, mūr., garaž., vandens 
šildymas.

$16.000 pilna kaina. High 
Park-Glenklake 7 k. per 2 
augštus, mūrinis, alyva šil 
dymas, atskiras, labai mo
derniai alyva dekoruotas, 
2 mod. virtuvės, garažas, 
gražus sodas.

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

MŪSŲ ATSTOVAS
Zigmas U M B R A ŽŪ N AS

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

i

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMĄ
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS.
MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

V. MORKIS B- SERGA UTIS
Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)

H A.K1RSON1Si t Telef.: OL 7511
TORONTO.

HAMILTONE MŪSŲ ĮSTAIGĄ ATSTOVAUJA J. VALEVIČIUS
VISAIS' NEKILNOJAMO TURTO REIKALAIS SKAMBINK AR UŽEIK 913 MAIN St. East, Tel. 9—4121

ERNEST R I D O U T
mi eswe imuub kutum

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

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

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

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

| VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS

I
 Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. $ 

riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- v 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

ED. KONDRATAS. |1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. A 
Tel. LL 9626. |

| KE 1118
J. GREEN 

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
933 Bloor St. W. Tomoto. 

pasitarkit 
mielai Jums patarnausimi

Pirkdami ar parduodami namus 
mumis

PERKANT — PARDUODANT 

NAMĄ AR BIZNĮ
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO OL 6321, BUTO LA 6338

13 1859 m. rugp. 28 d. atida
rytas pirmasis naftos šaltinis 
Jungtinėse Valstybėse.
IS Gauuta tikrų žinių iš Lietu
vos, kad neseniai sunkiai sirgo 
vysk. Paltarokas. Jis buvo 
operuotas Vilniuje, bett dabar

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus- Kit'l vienu metu (išskyrus sek

• madinius) galima susisiekti telefonu: OR

— „Britanijos Lietuvis“ per 
sivardijo Į „Europos Lietuvi“. 
— Sėkmės.

Dr. N. Novosickas
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
. ... TORONTO ... .

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

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182 

T oronto

A. MINIOTA
REAL-ESTATE 

& BUSINESS BROKER
t 1333A DUNDAS St W„ TODONTO
I Tel. OL. 8443

? Visais namų pirkimo - pardavimo reiaklais suteiks Jums
> informacijų ir mielai patarnaus mūsų agentai
I F. JONYNAS V. JUČAS

■> Tel. Įstaigos OL 8444 Biznio telef. OL 8444
| Namų OL 2636 Namų telef. OL 6718
I ‘ P. DAMBRAUSKAS

Telef. Įstaigos OL 8443
Namų JU 6198

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

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

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

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

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.

t

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS..

383 RONCESVALLES — TEL. LA 8000

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
I MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

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

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

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

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

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

Dr. A.Pacevicins
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

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.

g HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

I K on traktorius K. TRUMPICKAS
j; Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
:: arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
ni niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren- 
Ė giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis. 
♦: ir taisomi seni apšildymai.
:: Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių.
U Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
: jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY- 
H MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 

IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.
VISI PATARIMAI VELTUI.

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

g LO 2710 X
| MICHAEL KOPK IVICA |

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER |

1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto.
$ pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, į*
$ mielai jums patarnausimi I*

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

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



1953. X. 14. — Nr. 40 (338) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

Atkelta iš 2 psl. 
Artimiausiu metu

jau bus gautas pirmas tomas 
Lietuvių Enciklopedijos. Ją už 
užsiprnumeruoti dar nėra vė- 
luPlatintoju Hamiltone yra St. 
Dalius, 35 Wilson St. telef. 8- 
4834, pas kurį taip pat galima 
pamatyti ir Enciklopedijos pa
vyzdžiui — „A“ raidės ištrau
kas.

Malonu pažymėti,
kad Hamiltono lietuviams, dir
bantiems čia biznio srityje, ne
blogai sekasi.

Spalio 7 d. Hamiltono Real 
Estate Co-Op Group mėniasi- 
niame susirinkime, pereinamo
ji garbės lenta buvo Įteikta J. 
Valevičiui, kaip geriausiam mė 
nėšio namų pardavėjui visame 
Hamiltone.

J. Valevičius ir per pesta- 
ruosius kelis mėnesius buvo 
pirmos ir antros vietos — pri
zo laimėtojas savo įstaigoje. 
Ernest Ridout Real Estate, ku 
ri yra didžiausia šiame mieste.

Žinantieji faktus
apie Lietuvos pavergimą ir bol 
ševikų vykdytus žiaurumus, 
prašomi pranešti B-nės Valdy
bos sekretoriui St. Daliui, 35 
Wilson St. telef. 8-4834. Žinios 
yra reikalingos Kersteno rezo
liucijos pravedimui.

— Klebonas kun. dr. J. l'a- 
darauskas pradėjo kalėdojimą. 
Aplankius apylinkės ūkinin
kus, jau pradėti lankyti ir mies 
te gyvenantieji lietuviai.

— Visuotinį B-nės susirin
kimą nutarta sušaukti lapkri
čio 15 d.

— Hamiltono Šalpos Fon-

LOIN DON, Out
Amerikos ir Kanados preky

bos institutų Alpha-Jota kor
poracijos narės, kurių suvažia
vo per 400, pereitą savaitgalį 
Londone turėjo savo socialinę 
konferenciją.

Šeštadienį jos surengė „Ho
tel London“ reprezentacinėje 
salėje pobūvį, kurio meninei 
daliai atlikti pakvietė mūsų

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

apylinkės tautinių šokių gru
pę, vadovaujamą I.Iiro Chai
nausko.

Mūsų spalvingi tautiniai rū
bai ir gražūs tautiniai šokiai 
bei akordeonisto A. Pociaus 
muzika šiai rinktinei publikai 
padarė gilų įspūdį ir sukėlė aud 
ringas ovacijas, kad teko bi- 
suoti. A. Pocius labai tinka
mu būdu mokėjo susirinku
sioms nusakyti apie mūsų liau 
dies meną, tautinius šokius, 
dainas, papročius.

Reikia tik pasidžiaugti, kad 
mūsų šaunioji tautinių šokių 
grupė šiemet jau kelintą kar
tą kanadiečių, o dabar ir ameri 
kiečių, tarpe taip tinkamai ir 
gražiai reprezentuojasi.

i Toronto pasiun-

valdyba i Toronto 
išsiuntė 100 dol.

das Centrui 
tė 200 dol.

— B-nės 
Kr. V-bai
kaip dal surinkto nario mokes 
čio. Iš viso šiemet jau pasiun
tė 210 dol., kurių 80 dol. buvo 
duoti vasaros vaikų stovyklai.

— Misijos lietuvių parapi
jos bažnyčioje bus pravestos iš 
Čikagos svečio Tėvo Borevi- 
čiaus, nuo spalio 18 d. iki 25 
dienos.

Kbr.

NEMALONI KLAIDA.
39 „N. L.” numeryje, Ha

miltono kronikoje buvo įdėta 
klaidinga žinutė: ,,Susituokė 
Romualdas Giedraitis su Gra
žina Vyšniauskaite. Povestu
vinė puota įvyko jaunojo tėvo 
— pulk. J. Giedraičio namuo
se“. Tikrumoje turėjo būti: 
,,Povestuvinė puota Įvyko jau 
nosios tėvų pp. Vyšniauskų na 
muose“.

Dėl klaidos, kuri įvyko ne iš 
blogos valios, bet dėl neturėji
mo tikslios informacijos, atsi
prašoma.

gH

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

1 sv. kavos 4 sv. rūk. lašinių
Siunt. Nr. 12—$ 6.40 .
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino ,
2 sv. marmelado

2 sv. kiaul. taukų 1 sv. deg. kavos

A. a. Kazys Chainauskas

Ilgesnį laiką gyvenęs Londo 
ne ir prieš kurį laiką persikėles 
Hamiltonan Kazys Chainaus
kas, nuvykęs pas savo sūnų Či 
kagon pasisvečiuoti, mirė spa

liu 5 d. ir palaidotas Čikagis 
lietuvių Šv. Kazimiero kapinė-

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

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

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

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

n::

Velionis yra kilęs iš Jankū
nų, Obelių valse., kur turėjo 
žemės ūkį. Jojo žmona ir duk
tė su žentu išvežti Sibiran. Jis 
pats su dviem sūnumis ir kt. 
artimaisiais karo audros buvo 
nublokštas Vokietiion, iš kur 
emigracija juos išblaškė po vi
są Amerikos kontinentą.

K. Chainausko akis ir skais 
čias viltis užklojo kad ir sve
tinga, bet svetima žemelė.

Londono Apyl. Vaidybos na 
riui, velionės sūnui, Mirui 
Chainauskui ir jo šeimai, apy
linkės valdyba išreiškė giliau
sią užuojautą. L. E-tas.

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

sv. cukraus 
sv. šokolado

3
1

PADĖKOS
Širdingai dėkojame už su

ruoštą mums 10-ties metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
staigmeną. Iniciatoriams pp. 
Kuzaičiams, Joneliams, Baltuo 
niams. Dikaičiams, Linkonams, 
Šulmistrams, ir visiems prisidė 
jusiems prie šios mums pada
rytos staigmenos, tariame šir
dingą ačiū. Jūsų padarytos do 
vanos ir parodytas nuoširdu- 
m s liks mums ilgam prisimini
mui.
Marija ir Vaclovas Pužauskai.

NORINTIEMS PIRKTI TABAKO ŪKĮ
Jau laikas apie tai pagalvoti dabar. Galimas tikras 
ūkio apžiūrėjimas tik nesant sniego ir nesušalusiai žemei.
Mes dirbame keturiese ii manau, kad pasirinkimas 

pas mus nemažesnis, negu kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

113 Norfolk St. S., Simcoe, Ont. Telefonas 1243M.
S. GERBAUZ REAL ESTATE.

| .MYERS COVL Co Ltd. Hamilton
£ VISU RŪŠIŲ KURAS IR ĮVAIRŪS APŠILDYMO 

ĮRENGIMAI BEI PATAISYMAI.
Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas,

I
 garantuota prekių kokybė.
į Kreiptis pas lietuvį atstovą.

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

***>«*«**»*«->•****••«■>««««••**>**• •• ».***.« »
:: RAŠTINĖ. TR 6025 5 —6th Ave, VILLE LASALLE. ::

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

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius. H

Tabako ūkiai pardavimui
GERIAUSIA PROGA DABAR IŠSIRINKTI ŪKĮ. 

Galima tinkamai apžiūrėti visus laukus, podirvį ir derlių. 
Didelis pasirinkimas ūkių pradedant 3.000 dol. įmokėjimu.

Kreipiantis prašau pažymėti Įmokėjimo sumą.
CHARLES POCIUS REAL ESTATE.
Til Isonburg, Ont. Tel. 829J.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS 
DUODU GERA KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS

BLOKSŲ — BRIKS Ų — PLYTELIŲ
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

S Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose,

£ teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

I Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

? 3420 Drummond, Montreai,P.Q.,Canada. Tel.: Pl. 6580 y

Duodame ir kreditan

VICTORIA
CLEANERS
OYERSC0.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais — visa diena

PARAMOUNT JEWELLERS
363 ST. CATHERINE St. W. netoli

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMU1 
be nuošimčių

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

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

: EKSPERTŲ GARANTUOTAS
■ LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

HA 0888

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

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

y

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

JŪSŲ PATARNAVIMUI
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

I A. GAURYS.
1 e. r c
Telefonas: HE 0100 ]j y

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

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI $

RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

o* EXTERIOR USE!

SEMI-GLOSS 
^-GLOSS^ 

FINISHES

PERKANTIEMS DA-įĮ 
ŽUS GALONAIS, NA-J 
MŲ SAVININKAMS*

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

CROSLEY | 
RADIO ir TELEVIZIJAI

C. C. M. DVIRAČIAI
*

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAT 
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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Š. M. SPALIŲ MĖN. 17 D. 6,30 VAL. VAK. MONTREALIO GRAŽIOJE POLICIJOS SALĖJE, 1474 ST. CATHE 
RINE ST. EAST, L. A. S. MONTREALIO SKYRIUS RENGIA LABAI JDOMŲ, MIŠRŲ

AOI>

Solo dainos.
Užpildo: Janina Pauliutė akompanuojant Rimui Lapinui 
ninu ir orkestrui „LITUANICA“.
Leonas Morkūnas akomponuojant orkestrui .Lituanica“.
Jis dainuos vieną dainą akompanuojant orkestrui, kurion 
jungs viso orkestro dalyviai choru.

KONCERTO PROGRAMOJE:
3ja , Pianinas.

/ Užpildo: Milda Bilevičiūtė. Rimas Lapinas.
/ Akordeonas.

jsi / Užpildo: Aleksas Vičas. Edmundas Baltuonis 
’ Jie duos dalykus atskirai ir duetu.

Orkestras.
. Užpildo: Orkestras „Lituanica“ vadovaujamas Z. Lapino.
£ H arakteringi šokiai.
jį Užpildo: Elena Gailevičiūtė. Janina Rimkevičiūtė. Jūra Cip 
jį lijauskaitė.
i Šokiams vadovauja Elena Gailevičiūtė.

Koncerto dalykai parinkti iš Įvairių muzikų kūrinių. Šokių metu bus kitokių įvarenybių.
Koncertas vyks publikai sėdint prie staliukų. Veiks bufetas su įvairiais gėrimais ir užkandžiais.
Po koncerto — šokiai, griežiant orkestrui „Lituanica“. Koncerto pabaiga 2 vai. ryto.

~~ Į---Į. ĮII I1L 111 <1 M I' X u X II -~1_ rr—TU —l t i —u l»~^. ——•

Bilietų kaina: Dol. 1,25. Mokiniams Dol. 1,—.
Maloniai kviečiame visus lietuvius kuo skaitlingiausiai atsi

L. A. S.

Z1 ■

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS.
mos Ritos sutuoktuves.

Jauniesiems, Ritai ir Vikto
rui Romack, linkime saulėto šei 
myninio gyvenimo. B. V.

APIE „PABUDIMO” 
PREMJERĄ.

Visi matę premjerą išsinešė 
jos stiprų įspūdį. Kiekvie- 
veikalą tačiau mes norime

Montrealio Lietuvių Katali
kių Moterų D-ja, š. m. spalio 
m. 18 d. 3 vai. p. p. A. V. para
pijos salėje rengia vaikų kau
kių balių.

Įėjimas suaugusiems 50 et., 
vaikams 25 et. Visi bus pa
vaišinti kava. Pelnas skiria
mas vargo mokykloms Vo
kietijoje. Kviečiame visus at
silankyti. Valdyba.
KAUKIŲ BALIAUS METU 
klebonas prašo visų Montrea
lio draugijų, brolijų bei organi
zacijų atstovus susėsti prie 
bendro specialaus stalo pasitar 
ti, kaip keriau suorganizuoti 
busimąją parodą - tambolę-mū 
gę-loteriją, AV bažnyčios 
tybos fondui padidinti.

LABAI GRAŽIOS 
VESTUVĖS.

Spalių 10 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje susituokė Antani
nos ir Valterio Kiškių vyraiu- 
sioji dukrelė Rita su Viktoru 
Romacku. Sutuoktuvės buvo 
tokios, kokių retai pasitaiko. 
Jos pasižymėjo dalyvių gausu 
mu, vaišių metu buvusia pavyz 
dingą tvarka, neparastu šeimi
ninkių stropumu. Kadangi ne
galiu išvardinti visų pavar
džių, tai lai būna man atleista 
už tai, kad nepaminėsiu nė vie
nos. Vaišių metu tvarką vedė 
J. Bakanavičius. Pasakyta 
daug gražių linkėjimų jaunie
siems. Jaunoji Rita į sveikini
mus atsakė lietuviškai ir anglis 
kai, nors ji pati, kaip ir jos ma 
mytė, 
doje.

Jau 
namų 
mobilių, pilnų svečių ir gimi
nių palydėti Ritą į naują šei
myninį gyvenimą. Dar nema
žai prisijungė pakelyje ir prie 
bažnyčios. Bažnyčioje pilna ne 
tik sėdimose vietose, bet ir 
lauke. Tą pats klebonas kun. 
Bobinas pastebėjo.

Kiškiai yra veiklūs visuome 
nininkai. Juos sutiksi visur ir 
vakarienėse, parengimuose, pik 
nikuose ir visuose susibūrimuo
se. O Valteris — DLK Vytau 
to klubo aktyvus narys, LDD- 
jos vienas iš didžiausių ramš- 
čių. Jis dalyvauja ir pašalpi- 
nėse organizacijose. Ši priežas
tis ir bus sutraukusi tiek daug 
svečių ir prietelių į jų myli-

TURKĖS - KALAKUTAI 
jau parduodami: 9035 Belve- 

der, Backriver, telef.: MO 
5—3462.

sta

gimusi ir augusi Kana-

iš pat ryto, prie Kiškių 
privažiavo per 20 auto-

§ DANTŲ GYDYTOJAS |

jį Dr. J. MALIŠKA

I
 priima: 9 a- m. — 10 p. m. |

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

| NOSIES, GERKLĖS IR |
| AUSŲ
« IR
g Dr. R.
& 956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND į 
Sherbrooke E. ;

| Telel.: FR 7684, EX 8822. ‘

Dr.E.Andrukaitis
a 956 Sherbrooke E. g 
g Tel. CH. 7236 |

iš 
na 
pakritikuoti.

Lietuvių Akademinis Sam
būris dėl to rengia vakarą, kur 
bus diskutuojamas veikalas ir 
jo pastatymas. Visi suintere
suotieji kviečiami atsilankyti, 
kur galės pasikalbėti su pačiu 
autoriu-režisoriu ir artistais.

Susirinkimas įvyksta penk
tadienį, spalio 
re Lafontaine 
je 4225 Berri 
važiuojant St. 
mi iki Cherrier St.).

PRIIMA J DARBUS
Priima į darbus Canadair, 

Vickers ir kitos kompanijos.
LANKĖSI MONTREALY

ir NL redakcijoje iš Sudburio 
p. Rimkevičius, kuris sako, 
kad Sudbury kasdien priima 
darbininkus į kasyklas.
DAILININKŲ PP. TAMO 

ŠAIČIŲ REZIDENCIJĄ
ties Kingstonu, grįždami iš Kr. 
Tarybos posėdžių Toronte, ap 
lankė agr. K. Andruškevičius, 
agr. P. Lukoševičius, K. Toliu 
šis ir J. Kardelis. Ruduo pas 
pp. Tamošaičius labai gražus. 
Rudeninės spalvos A. Tamo
šaitį traukia prie palitros, o p. . 
Tamošaitienė yra užvedusi 1 
bent 6 stakles ir ruošia studiją.
PAGALBA LIETUVIŠKAI 

ŠEIMAI.
Spalių 12 d. atidarytas lietu

vių Vaikų Darželis Montrealy 
je. Vaikai priimami nuo 2 iki 
2 su puse metų. Darželyje vai
kas bus lavinamas pagal jo am
žių ir auklėjamas lietuviškoje 
tėvų dvasioje. Jis gerai iš
moks savo kalbą prieš svetimas 
kalbas, kurias girdi šitame 
krašte ir kurių mokysis mokyk 
loję: jis bus savo tautos ir sa
vo amžiaus vaikų bendruome
nėje. Tėvai, kurie rūpinatės 
geru savo vaikų išauklėjimu, pa 
suraudokite Jums teikiama dar
želio pagalba, ypač tos šeimos, 
kurių motina dirba.

Kreipkitės šiuo adresu: Sis
ters of the Immaculate Concep 
tion 1476 Rockland Ave., Co
te St. Paul Montreal 30, Que. 
Telefonas: POntiac 6-9397.

KRAUTUVININKAS 
LAIMĖJO BYLĄ

su Quebeco ministerių pirmi 
ninku p. Duplessis, kuris buvo 
patrauktas Montrealio krautu
vininko, kuriam buvo otimtas 
leidimas pardavinėti alų. Pir
moje instancijoje jis bylą lai
mėjo. Laimėjimu nepatenkin
tas ir min. pirm, padavė apelia 
cijos skudus.
VAIDOTAS PAUKŠTAITIS, 
baigęs D'Arcy McGee high 
school, spalio 2 d. iškilmingo- 

: mis apeigomis savo mokyklos 
Į baigimo pažymėjimą. Mokslus 
Į tęsia toliau.
; MONTREALY PRASIDEDA 

RUDUO.
Montrealy prieš kelias die

nas buvo nedidelė naktinė šal 
na, nuo kurios pagelto ir pa
raudo medžių lapai ir pamažu 

: pradėjo kristi. . . Taigi, jau 
; artinasi žiema. . . Daugelis 
! mieste pradėjo sirgti slogomis, 

čia vadinamais šalčiais. . .
PABRANGS MIESTO 

SUSISIEKIMAS?
Konstatuojama, kad labai

16 d. 7,30 vaka- 
mokyklos salė- 

St. (Pasiekiama 
Denis tramvajų 

J. C.

Tuntas 
pradės 
Aušros

IŠKILMINGA MONTREA
LIO SKAUTŲ TUNTO 

SUEIGA.
Lapkričio 8 d., sekmadienį, 

Montrealio Skautų Tuntas įsi
jungia į viso pasaulio lietuvių 
skautų dienos minėjimą, ski
riamą 35 metų gyvavimui at
žymėti. Šią dieną ir lygiai tą 
pačią valandą lietuviai skautai, 
tiek Australijoje, tiek Ameri
koje, tiek Kanadoje, tiek bet 
kuriame pasaulio kampe ren
kasi iškilmingon jubilėjinėn 
brolijos sueigon.

Montrealio Skautų 
šią garbingą sukaktį 
10 vai. pamaldomis
Vartų bažnyčioje. 3 vai. p. p. 
Skautų Būkle, 3703 De Bul
lion St., įvyks iškilminga su
eiga, po kurios seks laužas.

Visuomenė yra nouširdžiai 
kviečiama dalyvauti.
MONTREALIO LIAUDININ 

KŲ-VARPININKŲ 
SUSIRINKIMAS.

Spalio 17 d., šeštadienį, 6 
vai. vakaro p. L. Girinio na
muose (3885 St. Urbain St.) 
įvyksta Montrealio lietuvių 
liaudininkų ir varpininkų klu
bo nariu susirinkimas. Narių 
dalyvavimas būtinas.

Kviečiami ir visi lietuviai, ku 
riems dr. V. J<udirkos palik
tosios patriotinės demokrati
jos sąvokos yra artimos.

Klubo Valdyba.
CARTIEVILLE TILTO, 

kuris veda į Laurencijos kal
nus, priėjimai siauri ir labai 
sulaiko judėjimą. Pašalinti 

trūkumą miesto v-bos ke- 
subkomisija pasiūlė mies- 

v-bai praplatinti Reen gat- 
nuo Gouin bulvaro ligi

st 
iių 
to 
vę 
to.

til

P. K. STRIKAITIS 
iš Winnipego pranešė apie jo 
žinotus darbus mškuose. Ačiū.

su

DIDYSIS PASIMATYMAS 
NIAGAROJE, ONT. 

KANADA.
Toronto lietuvių orkestras 

„Trimitas“ kviečia visus Ka
nados ir Amerikos lietuvius šeš 
tadienį, spalio 24 d. atsilanky
ti į Niagara Falls, Kanadoje.

7 vai. 30 min. vakare St. 
Patrick‘s salėje, 673 Victorija 
Avė (kampas Queen), įvyks di 
džiulis koncertas - balius. Pro
gramoje dalyvaus žymiausios 
Toronto lietuvių muzikinės pa 
jėgos: kompoz. St. Gaiievi- 
čius, muz. A. Prielgauskas, so
listas B. Marijošius, instrumen 
talistai: Stp. Kairys, H. Damb 
rovskis, J. Pažemis, A. Dudo
nis ir kt. Bus išpildyta: Faus
to, Carmen, Pikų Damos ir ki
tų operų gražiausios ištraukos.

Be to turtingas valgiais ir gė 
rimais bufetas, šokiai, loterija 
ir tt. Vienintelė maloni proga 
susitikti su savo pažįstamais ir 
draugais. Kviečiami visi lie
tuviai iš Niagara Falls, Buffa
lo, Rochesterio ir kitų Ameri
kos vietų, ypatingai sesės lie
tuvaitės.

Maloniai laukiame svečių iš 
Welland, St. Catharines, Ha
miltono, Toronto ir kitų vietų. 
Visus ir iš visur mielai kviečia 
ir laukia:

Toronto lietuvių orkestras 
„Trimitas.“

JŪRŲ SKAUČIŲ METINĖS.
Toronto Jurų Skaučių lai

vas „Vandenė“, atžymėdamas 
savo trejų metų veikimo su
kaktį, rengia arbatėlę - Vaka- 
ra su programa ir šokiais. Ar
batėlė įvyks spalio 18 d., sek
madienį, Lietuvių Namų didž. 
salėje (Dundas ir Ossington g. 
kampas). Programos pradžia 
punktualiai 6 vai. pp.

Visi skautai-ės, jų tėvai ir bi 
čiuliai maloniai kviečiami atsi
lankyti. Rengėjos.

lankyti.

KLB KRAŠTO TARYBOS SUSIRINKIMAS.
Atkelta iš 1 psl.

Kardelis iškėlė Montrealio apy 
linkės v-bos prašymą iškelti va 
dinamų Seimelių klausimą. J. 
Kardelis pasisakė, kad tuo atž
vilgiu praktika jau yra. Ji pir 
miausia pasireiškė Toronte, 
bet ir Montrealis yra padaręs 
bandymą. Šiose — Montrealio 
ir Toronto — kolonijose yra 
tai aktualus ir rimtas klausi
mas. Ir jeigu norima, kad B- 
nės organizacija apimtų dau
giausia lietuvių, tai mums ten 
ka pajieškoti būdų, kaip savo 
tautiečius prie B-nės pritrauk
ti. Vietos seimeliai, turėdami 
panašumo į Amerikos Tarybos 
organizaciją, ir apimdami or
ganizacijas, yra viena iš prie
monių, kuria verta panaudoti 
tam dideliam reikalui. A. Rin- 
kūnas ir prof. Zubrys tvirtai 
palaikė iškeltą mintį. P. Jasi- 
nevičius kritikavo pasiūlymą, 
nes esą tai jau bus smulkus lo- 
kališkumas. Esą išskyrus Mon 
trealį ir Toronto, visos apylin
kės gražiausiai susitvarkiusios. 
J. Kardelis pakartotinai kal
bėdamas, teigė, kad toks gal
vojimas yra klaidingas. Mont
realis ir Toronto, tai ne loka- 
liškumas, nes tos dvi koloni
jos sudaro visų lietuvių dau
gumą, bent apie 17—18 tūks
tančių, kas prie visoje Kanado 

mažėja žmonių tramvajuose, o 
su tuo ir pajamos. Tam išly- 
kinti esanti tik viena priemo
nė — pakelti tramvajų ir auto 
busų bilietų kainą.
LABAI KYLA TURIZMAS.

Montrealis darosi nepapras
tai lankomas iš visur. Ryšium 
su tuo Montrealy daromi viso
kį subuvimai - konferencijos. 
Dabar jau yra užsakymų net 
1956 metams. Montrealio gra
žumu žavisi visi turistai. O 
miestų savivaldybė projektuo
ja kalne statyti teatrą.

je esamų 20—22 tūkstančių he 
tuvių sudaro apie 9 vienuolik
tas. Tai yra dauguma. Todėl 
i daugumą turėtų būti atkreip
tas rimtas dėmesys, juoba, kad 
ir Kr. V-bos pirm. p. Matulio
nis pripažino, kad šios koloni
jos yra reikalingos ypatingo 
susirūpinimo.

Priimtas, po diskusijų, nuta
rimas, kad Kr. V-ba šiam rei
kalui pasiruoš, o Seimelių idė
ja gera ir praktika priimtina.

14. Uždarymas. Sugiedojus 
Tautos Himną, suvažiavimas 
užbaigtas. Nusifotografavus, 
dalyvauta Toronto ap. v-bos 
suruoštose vaišėse tuose pa
čiuose Lietuvių Namuose, ku
riuose vyko ir posėdžiai. Buvo 
svečių, buvo dar kalbų. Viskas 
praėjo gražiai.

Baigiant, reikia pastebėti, 
kad šis Kr. Tarybos suvažiavi 
mas buvo rimties ir daug didės 
nio susiderinimo ženkle. Gali
ma konstatuoti: padarytas rim 
tas žingsnis pirmyn. Jeigu 
ateityje bus dar daugiau atsi
žvelgiama į šio rimto ir nepa
prastai svarbaus reikalo svar
bumą, kuriam sroviškumas (jo 
neneigiant ir nenuvertinant) 
ir aklas beatodairišku
mas, pasireiškęs pradžioje, tik 
tai kenkiai, — tai Kanados Lie
tuvių Bendruomenė progre
suos ir išaugs į rimtą ir svar
bią .organizaciją, kuri galės la
bai pasitarnauti ne tiktai lie
tuviškumo išlaikymui, ne tik
tai nauda Lietuvai, bet ir konk
rečia nauda kiekvienam lietu
viui, apimant jo ir dvasinę ir 
medžiaginę sritis.

J. Kardei is.
P. S. Kr. T arybos posėdžius 

lankė „Naujienų“ redaktorius 
p. Augustas iš Čikagos, K. Ba 
ronas ir p. Mikšys iš Hamil
tono, pp. Novogrodskis, Mau
kus, Kažemėkaitis, P. Lelis,
V. Skirgaila, Budreika ir kiti Telefonas LO 2738. 
iš Toronto.

„PIRMYN” CHORO GASTROLĖS TORONTE
Spalio 10 d. Čikagos choras 

Pirmyn, vedamas muz. K. Ste
ponavičiaus, Toronte, Eatono 
auditorijoje, davė spektaklį O. 
Strauso operetės „Šokoladinis 
kareivėlis“, kuris sutraukė 
apie 1.300 žiūrovų. K. Stepo
navičiui režisuojant, bei diri
guojant ir pirmose rolėse da
lyvaujant O. Steponavičienei, 
V. Zabielienei, E. Mellas, A. 
Braziui, J. Aveliui, A. Snars- 
kiui, J. Dambravai ir I. Protas, 
„Šokoladinis Kareivėlis“ praė
jo labai gražiai. Operetės hu
moras ir linksmumas buvo gra 
žiai išryškinti ir publikoje kė
lė linksmos nuotaikos audras. 
Moterys solistės, ypač p. Ste
ponavičienė, buvo savo pa
skirties augštumose. Pažymė
tini p. Steponavičienės ir balsi 
niai ir vaidybiniai gabumai, pu 
blikai darę gražaus įspūdžio. 
Nors sol. Braziui operetės rė
mai nedavė daug galimybių pa 
sireikšti vokaliai, bet jo daly
vavimas operetei buvo didelis 
pliusas ir parama. Visai su
prantama, kad svečiai buvo pa 
sveikinti ir apdovanoti gėlėmis, 
o gausi publika jiems nepasi
gailėjo plojimų, kurie dažnai 
pertraukdavo ir vaidinimą.

Po spektaklio pp. Steponavi 
č.ai viešbuty suruošė puikias 
vaišes, o Kanados Lietuvių Mo 
terų Bendruomenės Toronto 
skyrius, kuris buvo gastrolių 
organizatorius, Pirmyn chorui 
iškėlė iškilmingus pietus, ku
rių metu kalbėjo pirm. p. Man 
kuvienė, p. Indrelienė, kun. 
Grauslys, „Naujienų., štabo p. 
Mileris ir red. p. Augustas, p. 
Strimaitis, p. Brazys, p. Kar
delis ir kt. Į Kardelio suges
tiją, gal choras pasiektų ir 
Montrealį, p. Mileris humoris- 
tiškai atsakė — gal, jeigu įsi
gytų kokį bombonešį, kuris ga 
lėtų nunešti iš Čikagos į Mont 
reali per kelias valandas. . . P. 
Steponavičius dėkojo KLJV1B 
už suruošimą gastrolių. Pie
tūs praėjo labai gražioje ir jau 
kioje atmosferoje. P. Stepona
vičienė dar apdovanojo KLM 
B valdybą — pp. Mankuvienę, 
Indrelienę, Stepaitienę, Rim- 
butienę ir Jurkevčienę vertin-

gomis dovanomis. KLBM val
dyba tikrai verta padėkos ir pa 
garbos už didelį kultūrinj dar
bą. jK.
NEPAPRASTA NAUJIENA 

TORONTIŠKIAMS.
Gruodžio 5 ir 6 dienomis, į 

Torontą atvyksta iš New Yor- 
ko, p. Matuzas ir atveža lietu
viškus filmus, kurie bus rodo
mi Lietuvių Namuose, Dun
das ir Ossington g-vių kampas. 
Toronto lietuviai, paruoškime 
užsiėmimų planą tokį, kad ga 
lėtume pamatyti savo gimto
sios žemės vaizdus. F.
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Toronte, Šv. Andriaus liutero
nui bažnyčioj, Carlton & Jar
vis gt. kampe, spalių 18 d., 
naujai nustatytu laiku — 2 vai. 
po pietų.

Ten pat 1,30 vai. prasidės 
sekmadienio mokyklos pamo-

Kun. Dr. M. Kavolis.
EVANGELIKŲ 

DĖMESIUI.
Lietuvių Evangelikų Susi

vienijimo Toronte parapijos 
pamaldos įvyks spalio 18 d., 1 
vai. pp. United Church bažny
čioje, Dundas ir Ossington gat 
vių kampas. Pamaldas laikys 
kun. Petras Dagys. V-ba.

kes.

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

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

tarimą tel. ME 2933

©Raštinė: O Liver 4451 ©

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4. 
v j rytus nuo Dufferin St.

Margis Vaistine
g JONAS V. M ARGI S — VAISTININKAS

19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. VV) Toronto. 
:< Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para

šė šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa 
« me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, 
» ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų 

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

| JONAS J. JUŠKAITIS
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau 

v syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame 
Fakultete.

932 Dundas VV., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
(Iš tolimesnių vietovių galimi kreiptis laiškais).
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PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
s

g TORONTE.
$ NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA 

VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR 
(BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO 

REIKALAIS KREIPKITĖS I MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE 
OBLIGACIJOS.ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 

PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS - GarbenisREAL ESATE and BUSINESS BROKER1486 DUNDAS ST. W„ TORONTO, Ont.
Vakarais H Y 1543.
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