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Pasaulinė įvykių savaitė
Paskutiniu metu pasaulinė 

politinė būsena pasidarė labai 
paini, ir niekaip nesugebama 
išsinarplioti iš tų painiavų, ku 
rių sukėlė, Stalinui mirus, nau 
joji Rusijos valdžia.
SOVIETAI TIKRAI PRIDA 

RĖ PAINIAVŲ, 
didelių painiavų, kurių tinklan 
pateko net „senas vilkas“ W. 
Churchillis. Maža to, net ir 
Tito, nors kai kas nenorėtų to 
matyti, o ir jis pats oficialiai 

Malenkovo 
Tito su- 
jau nie- 
pasitikė- 
kad Tito

i

kratosi simpatijų 
valdžiai, vis dėlto ir 
svyravo. Šiandien 
kas tvirtai ir visišku 
jimu negali pasakyti, 
neis toliau ir nepadarys kelio
nės į „Kanosą“. O Did. Bri
tanijos premjeras
CHURCHILLIS SVAJOJA 

KELIONĘ Į MASKVĄ.
Jis, nepataikęs tiesiu keliu 
Miuncheną, tikisi į jį patekti 
per Maskvą. . . Tai vis labai 
sukti ir, pasakytina, — pavo
jingi vingiai, kurie gera neža 
da.

Prie šios painiavos tenka su 
minėti faktas, kad
KORĖJOS KARO LIKVIDA 
VIMO DARBAI ĮSTRIGO.

Jie visai neina pirmyn. Paaiš
kėjus, kad daugumas karo be 
laisvių negrįžta į sovietiją, ko
munistams atsivėrė akys, kad 
įeikalas neina taip, kaip jie ti 
kėjosi.

Bet kiekvienas reikalų įstri
gimas jau jaudina DB premje 
lą, kuris dėl to yra pasiryžęs, 
kad ir vienas, kad ir be Ame
rikos pritarimo, vis dėlto vyk 
ti į Maskvą; girdi, gal jam pa 
sisektų rasti keturiū didžių
jų (Maskva sako —- penkių di 
džiųjų, nes visur spraudžia ir 
Kiniją) susitikimo galimybės. 
Tur būt tuo tikslu Anglijos 
spauda paleido „antį“, kad ir 
Dulles pritaręs jo kelionei į 
Maskvą. Dulles turėjo nema
lonumą tą „antį“ atšaukti.
AMERIKOS BŪSENA DA

ROSI VIS SUNKESNĖ.
Amerika lieka viena. Sovie
tai prieš ją sukurstė net arabų 
kraštus, ypač, kad Amerika 
parėmė Izraelį, nors ir šioje 
pozicijoje Amerika laikosi ra
cionalumo — tikslingumo. Ji 
dabar, kai Izraelis nesilaiko 
JTO patvirtintos Izraelio lai
kysenos Jordanijoje, • nutrau
kė jam 50 milionų dol. davi
mą. Objektyvi laikysena
AMERIKĄ STATO I LABAI 

SUNKIĄ PADĖTĮ.
Jai tenka rasti nepaprastai pa 
sunkėjusius ir tampančius vis 
pavojingesniais kelius per da
bartines politines „Scillas ir 
Charindas“. Daugeliu atvejų 
Amerikai tenka desperatiškai 
kovoti, kai prieš didžiąją ko
munistinę agresijos armadą 
tenka laikytis vienai, kai kiti 
„neutraliai“ žiūri iš šalies.

Šitokios būsenos akivaizdo
je,
VIENA PO KITOS LONDO 
NE VYKSTA KONFEREN

CIJOS,
į kurias pereitą savaitę Dulles 
turėjo net dukart skristi lėk
tuvu. Ir dabar Londone tebe 
vyksta pasitarimai, kuriuose 
dalyvauja jau tiktai du didieji. 
Matyt, jie nutarė išsiaiškinti 
opumus 4-rių akių šviesoje. 
Be ko kitas — Triesto ir Ko
rėjos klausimus. Tikrai gi, 
tarptautinė politinė situacija 
praėjusią savaitę tiek susipai
niojo, kad kai kur jau 
PASIGIRDO KALBOS APIE

NAUJĄ KARĄ.
Kaikas jau iš oficialiųjų as
menų tragiškai įspėjo, kad ga- 

Ii kilti Trečias Pasaulinis ka
ras. Tiesa sakant,
TREČIAS PASAULINIS KA 

RAS NEIŠVENGIAMAS, 
bet kad jis jau būtų pribren
dęs dabar, tai dar peranksti 
kalbėti. Vis dėlto pavojingu
mų kaikur jam kilti dabar ne
sunku sudaryti, jeigu būtų So 
vietai jau pasiruošę kariauti. 
Deja, riterių laikai, kada i ko
vą būdavo iššaukiama garbin 
gai-riteriškai jau yra praėję 
ir daugiau pasitikima užpuoli
mu iš pasalų, kaip katinas pe
lę. Taigi, tokių „tykojimų” 
prigriebti priešą iš pasalų yra 
daug. Vienas tokių gali būti 
ir
TRIESTO BYLOS MAKALI 

NĖS NEIŠSPRENDIMAS.
Juk Jugoslavai jau pastatė 
amerikoniškus ginklus prieš 
italų pastatytus pieš jugosla
vus taip pat amerikoniškus 
ginklus, nors ir vieni ir kiti 
skirti prieš sovietinį priešą... 
Bet ir čia, vis dar galimas tai
kus klausimo sprendimas, li
to pavaduotojas Edvardas 
Kardelis išdėstė naują jugosla 
vų planą: Jugoslavijai esą bū
tų priimtniausia, kad Triestas 
būtų autonomiškas, o A zoną 
administruotų Jugoslavija. 
(JTO nutarta A zoną perduo
ti ir su miestu Italijai. . .).

Ir šis klausimas yra vienas 
iš Londono pasitarimų dienot 
varkės punktų. Čia nesunku 
įsižiebti ir karui. Bet vsi dėl
to, tai būtii nukrypimas nuo 
tiesioginio taikinio.

Šiose painiavose, yra gerų 
pastangų.
ADENAUERIS TARIASI 

BIDAULT
dėl Vokietijos santykių 
Prancūzija. Konferencija 
matoma netrukus.

Šviesesnių faktų tarpe ten
ka priminti vis blaivėjančias 
pažiūras į basiąją tikrovę, ku
ri susidaro ryšium su vakarų 
leistu komunistų įsigalėjimu ir 
bandymu sukaustyti visos 
žmonijos gyvenimą vergiškais 
pančiais, kalamais pagal Ru
sijos imperializmo bei jo besi- 
savinamo komunizmo dogmas.
NEW YORKO KARDINO

LAS IR VYSKUPAS 
per televiziją labai įtikinamai 
prabilo į Amerikos žmones 
kaip tiktai apie Pabaltijo vals 
tybių okupavimą. Vyskupas 
Fulton Sheen ypač įtikinamai 
kalbėjo ir patiekė dokumentų 
bei atvaizdų, kurie įrodė, kaip 
Hitleris su Stalinu suplanavo 
Antrą pasaulinį karą ir kaip 
prieš tai užgrobė Pabaltijo 
valstybes. Kard. Spelmanas 
pareiškė viltį, kad laisvė šioms 
tautoms bus grąžinta.

BĖRUOS SENSACIJA 
APRIMSTA,

nes Berija, teigiama, sėdi ka
lėjime. Jį teis ne Maskva. 
Maskva nusiplaus rankas. Be
rija bus atiduotas Gruzijos res 
publikos“ tesmui ir šis nutars 
Beriją likviduoti. . .

— Maskva paleido filmą 
„Sidabrinės dulkės“, kuriame 
atvaizduojamas suįfabrikuotas 
Amerikos negrų persekioji
mas. Amerikos negrai dėl to 
pakėlė protestą, bet, matyt,

— Anglija pradėjo derybas 
su Iranu dėl santykių atnauji
nimo.
Maskva pasiryžo Rusijos žmo
nėms paleisti sidabrinių dul
kių į akis. . .

— JTO Amerikos atstovas
patiekė dokumentų ir kitų įro
dymų, kaip komunistai JAV 
karius terorizavo ir 36 nužu
dė reikalaudami pasirašyti pa 
rodymus, kad Amerika Kore-

su
su 

nu-

OFICIALUS PAREIŠKIMAS
Ryšium su LRS Inf. B. pa

skleistomis spaudoje žiniomis, 
apie VLIKo ir VT Pirmininkų 
Romoje š. m. 18—24 d. d. pa
darytų p. Lozoraičiui pareiški
mų turini ELTA yra Įgaliota 
štai ką paskelbti:

VLIKo ir diplomatų tasto- 
vų yra susitarta, kad šių dvie
jų veiksnių bendradarbiavimas 
vyksta tariantis VLIKo Pirmi 
ninkui su esančių užsieniuose 
mūsų diplomatų Šefu. Šios 
tvarkos laikantis, yra vykę ir 
anksčiau minimi pasitarimai 
Komoje. Ape jų išdavas buvo 
viešai paskelbta komunikato 
forma.

LRS Inf. B. paskleistos spau 
doje žinios, kad, esą, VLIKo 
ir VT Pirmininkų ir šių pasi
tarimų metu p. Lozoraičiui pa 
daryti pareiškimai neatitinką 
ai tai tiesos, ar tikros padėties, 
ar faktų, yra perdėm nepagrįs
tos.

Nesileidžiant šiais reikalais 
i jokią polemiką, tenka apgai
lestauti, kad, skleidžiant neati 
tinkančias tiesą ir mūsų laisvi 
nimui žalingas informacijas, 
klaidinama mūsų plačioji visuo 
menė. Elta.

Gen. Raštikio pareiškimas
Elta yra gavusi paskelbti to 

kio turinio laišką:
Ryšium su LRS-IB spaudo

je paskelbtais pranešiu ir 
straipsniu „Širdies ir sąžinės 
pareiga“, turiu garbės pareikš 
Ii, kad juose mane liečia teigi
mai apie mano „visišką atsiri
bojimą“ nuo VLIKo ir VT pp. 
Pirmininkų pareiškimų, apie 
„konkrečią insinuaciją’', apie 
„pakaltinimą VLIKo“ ir apie 
pp. Pirmininkų „išsigynimą“ 
neatitinka tikrenybės, nes mini 
marne privačiame pasikalbėji
me su p. Drunga aš apie tai ne 
su kalbėjęs.

Tenka labai apgailestauti, 
kad visas šis reikalas yra iš
keltas viešoje spaudoje.

St. Raštikis.
Reutlingenas, 1953. IX. 25.

277,82 DOL. MŪSŲ VIENINTELEI GIMNAZIJAI 
VOKIETIJOJE.

savo brolio ranką lietuviškam 
reikalui.

Aukos, suaukotos prie įėji
mo, atskaičius išlaidas, sumo
je 277,82 perduotos Vasario 16 
tos Gimnazijai remti komisijai 
Montrealy.

K. L. B. Montrealio 
skyriaus Valdyba.

Vasario 16 gimnazijai Vokie 
tijoje remti, Tautos Šventės mi 
nėjimo proga, rugsėjo 13 d. au 
kavo: po 5 dol.: Lapinas, K. 
Andruškevičius, Rusinas; po 
2 dol.: J. Jankauskas, Šimkus, 
Čipkus, J. Puniška, K. Gudžiū
nas, Jazminas, Kibirkštienė, 
Daukša, Matulevičius, B. Kas 
peravičius, Čečkauskas, Juode
lis, Šiliauskas, Dalmantas; J. 
Budrys 2,50; po 1,50 dol.: La- 
ciyga, Juras, Matusevičius, Ane 
liūnas; po 1 dol.: J. Nevardaus 
kas, Balzaras, Drevinskienė, 
Daugelavičius, A. Kalvaitis, A. 
Vilniškis, Jankus, Rindinas, E. 
Mackevičiūtė, J. Gricius, Kro- 
jeckis, J. Vasiliauskas, Bytau
tas, Prišmantas, Kavaliūnaitė, 
Kardelis, Kriaučeliūnienė, Pa
kulis, Valka, Vaišvila, Staške
vičius, Urbonas, Vaškevičius, 
Barauskas, Šlapelis, Kurilavi- 
čius, Skrebutėnas, Rupšys, Ve- 
selkienė, Latvys, Mažeika, Pa
kulis, Girinis, Gutauskas, To
liušis, M. Bulkauskaitė, Vil
činskas, Gorys, Sabaliauskas, 
Jokaitienė, Zubas, Vazalins- 
kas, Keblys, Bukauskas, Ly- 
mantas, žiugždinis, Dargis, Va 
liulis, Dubliauskienė, Šipelis, 
Kriaučionis, Kubilius, Povilai
tis, Martinėnas, Gudaitis, Ži-

Dėka mums niekad neatsisa 
kančiom talkininkauti meniš
kom pajėgom, K. L. B. Mont- 
realio skyriaus valdybai pavy
ko suorganizuoti š. m. rugsėjo 
13 d. Tautos Šventės minėji
mą su pasisekimu.

Ačiū operos sol. p. E. Kar
delienei, pianistui p. K. Smil
gevičiui, dramos aktoriui p. 
Akstinui ir p. Veselkai Ačiū ir 
lietuvšką šokį į svetimą sceną 
atnešusiam jaunimui, vadovau
jant p. Kibirkščiui.

Taip pat negalima pamiršti 
žalios rūtos, kuri tą dieną puo 
šė kiekvieną lietuvišką garbę 
ginančią krūtinę. Jų šaknys 
yra atvežtos prieš 30 metų iš 
Tėviškės žemės vienos lietuvai 
tės ir šiandien žaliuodamos pri 
mena jos pačios gimtinės pa
langę. Ačiū tau p. Vilimiene, 
kuri nesigailėdama savo bran
giųjų rūtų padarei duosnesnę

jos kare naudojo bakterines 
priemones.

— Pabėgusi iš Čekoslovaki 
jos moteris pasakoja, kad ten 
nesiliauja kartkartėmis kylą 
sukilimai prieš komunistų val
dymą. Viename tokių buvo 
užmušta 18 policininkų.

— Į Vieną sugrįžo 600 ka
ro belaisvių iš Sibiro. Jie pri
pasakojo baisybių apie vergų 
darbo stovyklas, kur belaisvių 
išmirė tūkstaničai.

— Juk garbė atsistoti pa
vergtųjų pusėje. Aukodamas 
Tautos Fondui prsimink ir 
Tu savo pavergtojo brolio di
džiąją nedalią.

Pradėjus kolchozinti Lietu
vos ūkį, kas galėjo, mėgino 
dingti mieste. Nors kaimie
čiui apsigyventi mieste beveik 
neįmanoma, bet vis tik suran 
damos „užpakalinės durys“. 
Ilgainiui naujai iškepti agro
nomai ir „žemės ūkrn mecha
nizatoriai“ stengėsi nutūpti 
kurioj nors įstaigoj mieste, 
nes ten mažiau tenka badauti, 
nereikia rietis su kaimiečiais 
r lt. Susidarė srovę iš kaimo 

į miestą. Po Chruščevo kalbų 
pasigirdo riksmai, kad kad rei 
kia į kaimą grąžinti agrono
mus, „mechanizatorius“, vers 
ti buv. kaimiečius pasirinkti 
„garbingas“ pareigas kolcho
zuose. Tai daroma prievarta, 
tačiau apjuosiama „savanorių 
prijuostėm“. Sudaromi sąra
šai, iškviečiami ir pasiūloma 
grįžti Į kaimą. Nieko kita ne
lieka. Tokių pavardės skelbia 
mos. Grąžinami į kilmės vie
tą.

Vorošolovo medaliai 
lietuvėms.

Spalio 21 d. pranešimu, Vo 
rošilovas ir Jegorovas pasira
šė daugiavaikėms motinoms 
Lietuvoj medalių sąrašą. Pa 
gal pavardes, atrodo, medalius 
gausiančios 16 lietuvių ir 4 ru 
sės.

Kasmet po namą.
Pernai Vilniuj pastatė S. 

Neries mokyklą, šiemet stato 
žvėryne geležinkelininkams 
namus. Kozlovas „12-kos bu 
tų sekciją“ perduos apsigy
venti. P. Mickūnas dairosi iš 
lauko ir viduj, kuo čia aplip- 
džius sienas. Jis sako, kad jo 
brigadoj dirba lietuviai, rusai, 
baltgudžiai ir lenkai, bet visi 
labai sutaria. Tinkuotojų, sa
ko radijas, žvėryne labai 
trūksta — teko ištisas briga
das iš Velykije Lūki kviestis.

Antrą namą stato Latvių 
gatvėj 3 kolchozininkų kadrų 
paruošimo reikalams. Inž. Pa 
cevicius, sako, įtaisysiąs kla
sę 440 mokinių, ten gyvens ir 
dėstytojai. Sienų statyba ati 
teko Ignatievui, grindų reika
lai Allochinui. Visi rusai iš 
Rusijos.

Seredžius. MTS sutaupė 17. 
000 kg degalų. Traktorinin
kai jau dirba 1955 metų sąs
kaita. Kągi, nereikės kelis me 
tus arti. . .

Molėtai. Išskyrus grūdų pa 
ruošų skyriaus viršininką Šių 
šin, rajone nieko naujo.

Jurbarkas. Žemės ūkio pa
rodoj tarp karvių ypatingas 

linskas, J. Lukoševičius, Dani
liauskas, Urbonas, Rudzinskas, 
Gudzinskas, Jurgutienė, Jurgu 
tis, Mališka, Gaputis, Mikevi- 
čiūtė, Buodžiūnas, Viskantas, 
Keišulis, Piečaitis, Jurgutavi- 
Čius, Kibirkštis, Kudžma, Navi 
kėnas, Urbonas, Dasys, Gra
žienė, Mickus, Šukys, Freidaus 
kienė, Salolčius, Matisaitytė, 
Adomaitis, Vapsva, Lebuickie 
nė, Rimkevičiūtė, Norkeliūnie- 
nė, Norkeliūnas, Rameikaitė, 
Nomeika, Mikalajūnienė, Luko 
šius, Jocas, Gaputytė, V. Le- 
sūnaitis, P. Narbutas, Mališka, 
A. Pilypaitis, Šulmistraitė, A. 
Stankevičius, Šilanskas, Narbu 
tas, Tekorienė, Sakalas, Igna
tavičius, Smilgevičiai, Karevi
čius, Tubis, Alekna, Gaurys, 
Rimkevičius, Mickys, Lukas, 
Matusevičius (1,50 dol.), Jaru 
tis, Dauderys, Laukaitis, Lu
kas, Gailius. Daug neišskaito 
mų parašų.

Visiems, parėmusiems švie
sos trokštantį brolį-sesę lietu
vį Vokietijoje, K. L. B. Apyl. 
vaidyba spaudžia dešinę.

visi tau- 
minėtam 
Pasaulio 
prašomi

KERSTEN KOMITETO LIU 
DININKAMS KANADOJE.

Mūsų veiksniai paragino vi
so pasaulio lietuvius pasiruoš 
ti Kersten Komitetui liudyti: 
rinkti dokumentinę medžiagą 
ir surašyti parodymus. Ka
dangi ta medžiaga yra vertin
giausias istorinis šaltinis Lie
tuvos istorijai bolševikiniam 
laikotarpiui nušviesti, tad rei 
kia jos dublikatus palikti ’ lie
tuvių rankose. Todėl 
tiečiai, kurie ruošia 
reikalui medžiagą, 
Lietuvių Archyvo 
ruošti ją dviejuose egzemplio
riuose, būtent: jei rašoma, tai 
rašyti per kalkę, jei daroma 
foto ar fotostatinę kopiją, tai 
daryti du egz. ir t. t. Vieną 
egz. įteikti kur nurodyta, o ant 
rąjį pasiųsti Pasaulio Lietuvių 
Archyvo Įgaliotiniui Kanado
je Augustinui Kuolui, 143 Cle 
lemont St., Toronto, Ont.
KATALIKAI IR LIUTERO- 

NYS VAŽIUOJA KARTU
Tokiu užvardinimu savaitraš 

tis „The Lutheran“ rugsėjo 9 
d. paskelbė žinutę apie katali
kų ir liuteronių parapijinių mo 
kyklų mokinių kelionę. Būtent, 
Elvyra vietovėj, šalia Clevelan 
do (Ohio) yra parapijinės ka
talikų ir liuteronių mokyklos. 
Į as lanko mokiniai iš apylin- 
kinių vietovių, jų tarpe East 
Carlisle. Bet šios vietovės sa 
vivaldybės švietimo įstaiga lei 
džia mokykliniais jos autobu
sais vežioti tik viešųjų mokyk 
Iii mokiniams. Tuo remiantis 
didesnioji katalikų Šv. Marijos 
parapija įsigijo nuosavą mo
kyklinį autobusą, kuriuo kartu 
važiuoti pasikvietė mažesnio
sios liuteronių Šv. Jono parapi 
jos mokinius. Sakytų katalikų 
ir liuteronių parapijų kuni
gams susitarus, jų mokiniai į 
parapijines mokyklas važiuoja 
kartu.
Pagal naująjį Įstatymą, 3.000 
lietuvių galės Įvažiuoti Į Ame

riką, jei tu padėsi jiems 
savo auka.

VILN1AUS RAD1JA KLAUSANT
GRŪDA IR MIESTIEČIUS Į KOLCHOZUS

dėmesys kreipta į „Tėvynės“ 
kolchozo melžėjas St. Rudai- 
t.enę ir Paškaųskienę, tarp 
kiaulių — į kiaulininkę Mont 
vilienę.

Klaipėda. 10.18. Klaipėda— 
Palanga vyko 25 km lenkty
nių varžybos. Radijas matė 
Lenino aikštėj, Kliapėdoj, „ke 
lis šimtus“ laukiančių pirmųjų 
varžybų dalyvių pasirodant. 
Prieš karą toj pačioj vietoj, 
Kanto aikštėj, sekmadieniais 
ir be varžybų galima buvo už 
tikti kelis šimtus žmonių.
Paskutiniu laiku „kalbėjo“.. . 
Politechnikos instituto staty
bos katedros vedėjas inž. Ko
valiov, Kreščenko, inž. 
Aronsas ir Visockaja,. visi Kau 
ne: inž. Macas dėl naujų bate 
lių modelių Vilniuj; Suv. Kal
varijos vidurinės mokyklos di
rektorius Šidlauskas „kalbėjo” 
su mokine Matukaityte. Ji di
rektoriui paaiškino, jog visi 
mokiniai galės mokytis „ge
rai ir geriausiai“ ; agr. Mazi- 
liauskaitė aštrioj kalboj pri
vertė save grįžti į Mažeikių ra 
joną, kolchozan; agr. Migli- 
naitė nekalbėjus grįžo į „Auro 
ros“ kolchozą, Jurbarko rajo
ne ; agronomai Kąrlinis ir 
Barčiūnas „užkalbinti” dingo 
kaimo gilumose.

Vilnius. Respublikiniame 
šaudyme pirmenybių pavar
dės : Smirnov, Jurašov ir Žit- 
kūtė.

IŠKILMINGOSIOS PIRMO 
JO LIETUVIŲ ENCIKLO

PEDIJOS TOMO 
IŠLEISTUVĖS

Lapkričio 8 d. Bostone iš- 
kilminagi išleidžiamas pirma
sis Lietuvių Enciklopedijos to 
mas. Šiam įvykiui pažymėti 
yra nustatyta iškilmė, kurią 
organizuoja Bostono Lietuvių 
Rašytojų klubas. 1 vai. dieną 
Liet. Enciklopedijos leidyklos 
šventinimas, 3 vai. po pietų 
iškilmingas aktas-koncertas 
(High School, Thomas Park): 
kalbės vyr. red. prof. Vaclo
vas Biržiška ir prelatas Juras; 
po to seks koncertas, kuriame 
dalyvaus op. sol. E. Kardelie
nė, rašytojai — Aistis, Braz
džionis, Gustaitis ir Santvaras 
ir J. Kačinsko vedamas cho
ras. 6 vai. vakaro — pobūvis 
Lietuvių Ramovėje.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 

JA DOVANOJAMA 
PANEVĖŽIUI

Šiomis dienomis L. E. leidyk 
lai parašė laišką Kazimieras Vi 
čas, gyv. Chikagoj, III., užsa
kydamas Enciklopediją savo 
gimtąjam miestui. Savo laiške 
K. Vičas tarp kita ko taip ra
šė : „ejigu nepervėlu, aš norė
čiau įstoti į tų pirmųjų vyrų 
(kurie L. E. jau užsakė) 
eilę ir sumokėti ant syk už vi
sus tomus. Man L. E. nebus 
reikalinga (esu 66 metų), no
rėčiau ją paskirti Panevėžio ar 
miestui ar mokytojų seminari
jai, kuriems ji būtų labjau rei
kalinga. Gal aš toliau galėsiu 
užrašyti ir kitiems miestams, 
kaip Klaipėdai, Vilniui ir Kau
nui. . .” K. Vyčas vra kilęs 
nuo Panevėžio, Amerikoj gy
vena 50 metus. L. E. leidėjas 
Į. Kapočius, nuoširdžiai dėko
damas gerb. K. Vičui už nepa
prastą prenumeratą, Įsipareigo 
ja, kai tik ateis Lietuvos lais
vos dienos, Lietuvių Enciklo
pediją Panevėžiui įteikti.

LAIVU STREIKAS 
PASIBAIGĖ

ir mūsų tautietis jūrininkas p. 
Baltrukonis, išsėdėjęs ilgesnį 
laiką Halifax, išplaukė į jūrą.
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Lapkričio 23-jai 
artėjant

KAUNAS „PRAVDOS“ AKIMIS OTTAWA

Kaune, Karo Muzėjaus sode
lyje, prie žuvusiems už Lie
tuvos laisvę panjinklo ir Neži
nomo Kareivio kapo, kur skaus 
mo ir džiaugsmo valandomis 
rinkdavosi minios lietuvių, sto 
vėjo aukuras su įrašu: „Redde 
quod debes“ — atiduok ką pri
valai. Kai kas vakarą pasigirs
davo karo invalidų orkestro 
liūdnų maršų meliodijos ir 
prie paminklo išsirikiuodavo 
Lietuvos Laisvės kovų karo in 
validai, iš aukuro, senovės lie
tuvių tikybos papročiu, kildavo 
dūmai, o vakarinė malda aidė 
davo „Marija, Marija. . .“

Ir kai dabar, jau beveik 10 
metų praėjus, kai šios visos 
jaudinančios apeigos buvo nu
trauktos, pagalvoji, vaizduotė
je norisi sugretinti du dalyku: 
aukuro įrašą ir Lietuvos Lais
vės kovų invalidus.

1922 m. pasibaigus kovoms 
su bolševikais, lenkais ir ber
montininkais, pasigesta 2527 
vyrų. Kautynėse žuvo 40 ka
rininkų, 1299 kareiviai ir 67 
šauliai; dingo be žinios 16 ka
rininkų ir 813 kareivių. Sužeis 
tų 2677 vyrai: 93 karininkai, 
2438 kareiviai ir 46 šauliai. 
Mažiau sužeisti išgijo, bet la
bai didelis procentas sužeistųjų 
mirė. Po Nepriklausomybės 
kovų į gyvenimą išėjo su rams
čiais, lazdomis ir medinėrrfis ko 
jomis 155 invalidai. Iš jų 25 at 
sidūrė tremtyje. Trys iš jų mi
rė ir dabar teliko 22. Didžioji 
dalis yra J. A. V., kiti likę Vo
kietijoje ar kyvena kituose kraš 
tuose. Dalis invalidų, kad ir be 
sveikatos, dirba. Dėl fizinių 
trūkumų ar nesveiaktingumo 
tegali gauti pigiai apmokamą 
darbą. Kita dalis yra labai sun 
kiose sąlygose, nes nepajėgia 
dirbti. Jie yra reikalingi nuo
latinės paramos ir globos. La

Šio mėn. 20 d. brangiam švogeriui ir dėdei
JONUI BALTAKIUI

mirus, seseriai ir tetai VERONIKAI BALTAKIENEI 
bei jos sūnums VYT. ir BRONIUI BALTAKIAMS 
gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

J. H. V. K a n a p e c k a i.

Brangiam dėdei
JONUI BALTAKIUI

mirus, tetai VERONIKAI BALTAKIENEI 
ir pusbroliams VYTAUTUI ir BR. BALTAKIAMS 
gilią užuojautą reiškiame ir liūdime Br. ir G. Jazokai

KLBENDRUOMENES REIKALAI
ŠALPOS FONDO

C. Komitetas praneša, kad 
šiomis dienomis gautas iš BAL 
Fo įgaliotinio Vokietijoj I. Ru 
gieniaus raštas, kuriuo prane
ša, kad Kanados lietuvių pini
gais pasiųsti 13.158 svarai cuk
raus gauti, jau paskirstyti ko
lonijoms ir pačių žmonių iš
rinktos komisijos pradeda da
linti, taip pat dėkoja Šalpos 
Fondui, aukų rinkimo organi
zatoriams, rinkėjams ir aukoto
jams.

Be to, pranešame, kad šio
mis dienomis Š. F. C. Komite
tas pasiuntė 300 dol. Vokieti
jos Kr. Valdybai Toronto, Ha 
miltono, Edmontono ir Fort 
Williams išlaikomų Vokietijoj 
pradžios mokyklų sąskaitom

Š. F. C. Komitetas.
AČIŪ HAMILTONIŠKIAMS

Į Kanados L. B. šalpos Fon 
do Centro Komiteto atsišauki
mą spalio mėn. šalpos vajaus 

bai daug išlaidų sudaro prote
zų remontavimas, nes naujų įsi 
gijimas labai brangus. Dar ki
ti reikalingi nuolatinės gydyto 
jų priežiūros. Pagaliau visi jau 
sensta, jėgos silpnėja ir ateitis 
darosi labai neaiški. . .

Tremtis, svetimas kraštas, 
gyvenimo dulkės, daro mus vis 
mažiau ir mažiau jautresniais 
lietuviš-ms reikalams. Tik tau 
tinių švenčių ir įvairių lietuviš
kų minėjimų progomis dalis 
mūsų dar kiek atbundame ir 
lyg baisaus sapno pažadinti — 
išgirstame savo sąžinėse ken
čiančios Tėvynės Lietuvos ai
manas. . .

Neužilgo minėsime Lietuvos 
kariuomenės šventę — lapkri
čio 23-iają. Prisiminsime žuvu 
sius už Lietuvos laisvę, bet ne
užmirškime ir tų poros dešim 
čių skurstančių Lietuvos Lais 
vės kovų invalidų. Juk jais pa
sirūpinti yra mūsų visų šventa 
pareiga.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Montrealio Apylinkės 
Valdyba yra nutarusi gautą iš 
Lietuvos Kariuomenės Šventės 
- - lapkričio 23 d. minėjimo pel 
ną skirti Lietuvos Laisvės ko
vų invalidams sušelpti. Gal ir 
kitos lietuvių kolonijos pana
šiai pasielgs. Aukas galima siųs 
ti Lietuvos Laisvės kovų inva
lidų S-gos pirmininkui Broniui 
Tvarkūnui sekančiu adresu: 
Mr. Br. Tvarkūnas, 4316 N. 
Franklin St., Philadelphia 40, 
Pa. U. S. A.

Sesė ir brolau lietuvi, jausk 
pareigą šiame minėjime daly
vauti ir savo, kad ir sunkiai už 
dirbtu, centu prisidėk prie šio 
kilnaus tikslo. Atmink, kad 
lengviau duoti, negu prašyti. 
Redde quod debes!

Stp. Kęsgailą.

reikalu pirmasis atsiliepė Ha
miltonas, pasiuntęs 200 dol. 
pradžios mokyklų reikalams 
'V okietijoje. Tokiu būdu C. Ko 
mitetas jau yra įgaliotas pirmą 
ją ratą 300 dolerių minėtiems 
reikalams į Vokietiją pasiųsti 
(100 dolerių skirtumą C. Ko
mitetas sudarė iš įvairių liku
čių, esančių jo dispozicijoje.

C. Komitetas Hamiltono Ap. 
Komitetui už puikias pastan
gas ir hamiltoniečiams lietu
viams už aukas nuoširdžiai dė
koja.

Už mėnesio laiko teks siųsti 
antrąją ratą. Tikimės, kad ir 
kiti Apyl. Komitetai ir lietuviai 
savo pareigas pasiskubins at
likti ir tokiu būdu įgalins C. 
Komitetą reguliariai, kiekvie
ną mėnesį, minėtas mokyklas 
remti.

K. L. B. Šalpos Fondo 
C. Komitetas.

KAIP KURIAMAS
Maskvinė „Pravda“ Nr. 234- 

53 įsidėjo S. Manovo tariamą 
feljetoną, pavadintą „Visų aky 
sę“, pavaizduojantį, kokia yra 
komunistinė santvarka, Kau
ne :

„Tą saulėtąjį sekmadienį dar 
bininkas Juozas Rutkauskas pa 
siėmė iš taupomosios kasos pi
nigų ir su žmona nuvyko į uni- 
vermagą nusipirkti sau eilutės, 
o jai šilkinio apsiausto.

— Mėlynos vilnonės su dry- 
žiukais mes neturim, — atkirto 
pardavėjas. — Imkite pilką at
raižą !

— Kodėl gi pilietis turi imti 
pilką medžiagą, jei jam reika
linga mėlyna su dryžiukais? — 
Rutkauskai išgirdo sultingą bo 
są.

Tai buvo vienas rpiolatinių 
Kauno univermago lankytojų 
—spekuliantas Bronius Aurila.

— Paeikime į šalį, — pasiū
lė Aurila Rutkauskui, ištrauk
damas iš kišenės įvairių me
džiagų pavyzdžius. Čia buvo 
vilnonių įvairiausių spalvų ir 
atspalvių. Bet kaina. . . kaina 
buvo žymiai didesnė už vals
tybinę.

— Eikime, pažiūrėsime, gal 
mums pavyks nupirkti apsiaus 
tą, — pasiūlė vyrui Rutkaus
ko žmona.

— Apsiaustų krautuvėje nė 
ra ir jų greit nebus, — autori
tetingai pareiškė Aurilo.

Ir iš tikrųjų, Aurila apie 
reikalų padėtį univermage ži
nojo neblogiau už patį direkto
rių draugą Kovalevą.

— Apsiausto jūs geriausiai 
klauskite pas Fišmaną, — pa
tarė Aurila ir po kelių minu
čių supažindino porą su mažu, 
mikliu žmogiuku.

— Prašau, galite gauti, 
koks tik jums patiks. Pas ma
ne neribotas pasirinkimas — 
pareiškė Fišmanas.

Aurila ir Fišmanas nėra vie 
ninteliai. Spekuliantai būriais 
sukinėjasi po Kauno univer- 
magą. Magazino direktorius 
ir pardavėjai gerai juos pažįs
ta iš veidų, o susitikdami gat
vėje netgi pasisveikina. Spe
kuliantai broliai Vaivados, Bro 
nė Austrauskienė su vyru, Leo 
nas Algis Celėšius, Aurila, Fiš 
manas ir kiti yra, taip sakant, 
neetatiniai univermago darbuo 
tojai.

— Kam reikia „kupron“ ko 
jinių? Kam vyriškų kojinių? 
— šūkauja, nesivaržydama pra 
einančių milicijos darbuotojų, 
Marijona Labutytė. Ji parda
vinėja šilkines kojine?, pavog
tas iš „Kotton“ fabriko, ir vy
riškas kojines su „Silvos“ fab
riko ženklu.

SOVIETINIAI KOMUNIS TAI KOLCHOZININKUS IR 
SKUTA IR LUPA

Okupuotos Lietuvos Finan
sų ministerijos mokesčių ir rink 
liavų valdybos viršininkas M. 
Poreckis rugsėjo 12 dienos 
„TIESOS“ Nr. 216(3199) aiš
kina apie naujus žemės mokes
čius, dabar įvestus Lietuvoje. 
Pagal jo aiškinimą, okupuoto
je Lietuvoje yra mokesčiai už 
žemę natūra ir pinigais. Pini
giniai mokesčiai yra keturių 
laipsnių: 3,50 — 3,00 — 2,50 
— 2,00 rubliai už vieną arą ar
ba beveik už vieną trečdalį hek 
taro.

Be šių mokesčių, paimtų iš 
kolūkiečių pinigais, kolūkiečiai 
dar yra apdėti mokesčiais natū
ra : jie komunistinei valdžiai 
turi atiduoti javus, pieną, mė
są, kiaušinius ir kita ne pagal

PADĖKA.
Spalių 17 d. pas žinomą To

ronte rūbų krautuvės „Rūta“ 
savininką p. Pikšilingį, jo žmo
nos Jadvygos vardinių proga, 
susirinkę svečiai, dr. A. Pacevi- 
čiui pasiūlius, suaukojo po 10 
dol.: Dr. A. Pacevičius, J. J. 
Pikšilingiai, Dr. J. Kaškelis, J. 
ir F. Jonynai, E. ir J. Gipai, ir 
po 5 dol.: Mr. ir F. Noreikai ir 
St. Gipas, po 2dol.: Kaškelie- 
nė ir J. Varankienė, viso 64 
dol., iš kurių aukotoja,! 39 dol. 
skiria šalpai Vokietijoj likusių 
tautiečių ir 25 dol. Vasario 16 
gimnazijai. Visus tuos pinigus 
ir dar 35 cnt. pasiuntimo išlai
dų Šalpos Fondo C. Komitetas 
gavo ir nuoširdžiai aukotojams 
dėkoja. S. Fondo C. Kom-tas.

KOMUNIZMAS...
Šalia jos stovintieji speku

liantai pardavinėja „Ega“ fab
riko trikotažą, „Kauno Audi
nių“ šilką, šokoladą, pagamin
tą K. Požėlos vardo fabrike 
Kaune. Iš vienos turgavietės 
į kitą bėgioja Labuckienė, ver
buodama naujus agentus.

Veiklūs Kauno spekuliantai 
prekiauja nesivaržydami. Sun
ku pasakyti, iš kur jie gauna sa 
vo prekes. Sunku, bet, pasiro
do, galima.

Fabriko „Ega“ vyriausios 
buhalterės Birutės Vilčinskie- 
nės bute buvo rasta pavogto 
trikotažo.

Vilčinskienė ir dabar tebe
dirba „Ega" fabrike.

Sausas išbrido iš vandens ir 
„Silvos“ fabriko gatavų gami
nių sandėlio vedėjas Kolesins- 
kas, nors sandėlyje trūko pre
kių už 300.000 rb.

Vienas stambiųjų spekulian
tų — Klein — veikia artelės 
„Pagalba“ vardu. Klein čia 
laikomas magazino vedėju. Jis 
superka iš fabriko pavogtus ga 
rainius ir juos parduoda to
liau. Padarytos revizijos metu 
šiame magazine buvo rasti di
džiuliai kiekiai prekių, pavog
tų iš Kauno įmonių. Tuo pa
čiu laiku pas Kleiną buvo su
sektas septyniolikos tūkstan
čių rublių sumai išeikvojimas. 
Tačiau Kleinas nenubaustas.

Univermago darbuotojai ne 
draudžia spekuliantams dienas 
naktis praleisti krautuvėse to
dėl, kad kai kurie veikia išvien 
su spekuliantais.

— Bet juk tai nusikaltimas,
— pasipiktins skaitytojas. — 
Ką gi veikia Kauno organizaci
jų vadovybė?

— Atleiskite, bet kova su 
vagystėmis ir spekuliacija nėra 
mūsų reikalas, — mandagiai 
jam atsakys Lietuvos KP Kau 
no miesto komitete. . . — Ot 
miesto vykdomasis komite
tas. . .

— Net keista klausytis to
kių žodžių, — niūriai atsilieps 
Kauno vykdomojo komiteto pir 
mininko pavaduotojas drg. Gir 
nius. — Mes juk turime milici 
jos organus. Kova su vagystė 
mis ir spekuliacija — jų tiesio
ginė pareiga.

— Ir vėl man teks atsakyti?
— nekantriai sušuks Kauno mi 
licijos viršininkas drg. Kuču- 
gin. — O ką gi veikia prokura 
tūros darbuotojai? Argi jie ne 
privalo stovėti Sovietų įstaty 
mų sargyboje?

O kol vyksta šis ginčas, tam 
sūs žmonės spekuliuoja prie 
krautuvių durų prekėmis, pa
gamintomis valstybinėse įmo
nėse, — baigia savo sampro
tavimus „Pravda“.

rinkos kainą, bet už valdžios 
nustatytą kainą, kuri yra tik
tai pro forma atlyginimas, kad 
kolūkietis nesakytų, jog iš jo 
viskas paimama dykai. Bet 
tos kainos yra tokios žemos, 
jog iš tikrųjų iš kolūkiečių 
viskas paimama dovanai, tepri 
metant jiem tiktai skatikus. 
Pav., rinkoje laisvai parduo
dant rugių centneris kainuoja 
nuo 300 iki 600 rublių, o kol- 
ūkiečiui už tą patį centnerį ko
munistų valdžia moka tiktai 5 
rublius; litras pieno turguje kai 
nuoja 10 rublių, o komunistų 
valdžia jam už tai moka 3 ka
peikas. Ir tt. Taigi, kolūkietis 
ir skutamas ir lupamas. Štai ko 
dėl Rusijos kompartijos pirma
sis sekretorius Chruščiovas vie 
šai pripažino, kad kolūkietis ne 
turi intereso kolūkyje dirbti ir 
todėl kolūkiai ne progresuoja, 
bet nyksta — gyvuliai stimpa, 
dirvos neparuošiamos sėjai ir 
t. t.

Kas dedasi Rusijoje, tas oku
puotuose kraštuose dar blogau 
reiškiasi. Tas pat darosi ir oku 
puotoje Lietuvoje. Štai pavyz 
dys iš to pat „Tiesos“ numerio.

„Tiesa“ 216(3199) numery 
rašo:

„Žlugdomas sėjos planas
Pagal sutartį „Gegužės Pir

mosios“ kolūkyje Kazlų Rūdos 
MTS turi pasėti 168 ha, bet iki 
šiol traktorinės sėjamosios čia 
dar nepradėjo dirbti. MTS va
dovai sėjai ruoštis sukruto ta
da, kai jau kituose kolūkiuose 
šie darbai pačiame įkarštyje.

LANKĖSI IŠ VENECUELOS KUN. A. SABALIAUSKAS.
Pravažiuodamas čia buvo 

sustojęs kun. A. Sabaliauskas 
— autorius knygos „Nuo Ims 
rėš iki Orinoko“. Tai neiš
semiamos energijos kunigas- 
-misionierius, keliautojas. Bu 
vo apsistojęs pas p. čečkaus- 
kus, kurie yra taip pat neper 
seniausia atvykę iš Venecue- 
los ir apsigyvenę Ottawoje.

Lietuviškos pamaldos.
Nuo gegužės mėn. neturėta

KLB KRAŠTO TA
Žodis Kanados lietuviams
Broliai lietuviai,
Gyvename didelių sukrėti

mų laikus. Lietuvių tauta ir 
Lietuvos kraštas skaudesnių 
dienų gal dar niekad nėra ture 
ję. Mes, lietuviškoji išeivija ii 
tremtiniai turime didelę parei
gą suprasti gyvenamojo meto 
iškeliamus uždavinius ir mums 
tenkančią atsakomybę. Gyvena 
me svetingame demokratinių 
laisvių krašte, kurie supranta 
mūsų jausmus savo tėvų žemei 
ir vertina bei brangina kiekvie
nos tautos įnašą Kanados aide 
lei ateičiai kurti. Tai jau ne 
viena proga pabrėžė jos dabar
tiniai vadai. Prisimintini būtų 
tik pareiškimai imigracijos mi- 
nisterio Hon. W. Harris arba 
min. pirmininko Hon. L. St. 
Laurent. Jų mintis neseniai 
įvykusioje Lietuvių Dienoje 
Hamiltone gražiai sutraukė 
Hamiltono burmistras p. Lloyd 
D. Jackson: „Mes nenorime ka 
nadiečių, kurie pamiršta savo 
tėvų kraštą, savąją kultūrą, sa 
vąją dainą. . .”

Mes lietuviai galime didžiuo 
tis, kad mums tai negali būti 
taikoma. Mes dar nepamiršo- 
me, kas esame ir jungiamės į 
Kanados gyvenimą su savitu 
lietuvišku veidu, atnešdami jai 
senosios lietuviškos kultūros 
lobius, kaip plytelę į jos kūry
binį namą. Vienerius metus 
mes pergyvenome jau organi
zuoti į visus apjungiantį ir vi
sus atstovaujantį lietuvišką vie 
netą — Kanados Lietuvių 
Bendruomenę, kurios gimimą 
pasveikino oficialiu raštu pats 
vyriausybė galva Hon. L. St. 
Laurent. Dirbome metus susi
klausydami ir organizuodamies 
apmesdami naujosios organiza 
cijos tinklą visame krašte.

KLB Krašto Taryba, susirin 
kusi antrąjai sesijai Toronto 
mieste 1953 m. spalio 10—11 
d., siunčia karštus sveikinimus 
visiems geros valios lietuviams 
visose plačiosios Kanados sri
tyse, reiškia padėką visiems 
per tuos metus dirbusiems lie
tuviškajam reikalui ir kviečia 
visus dar glaudžiau susiburti 
dar ryžtingiau dirbti tiems di
diesiems uždaviniams, kuriuos 
numato PLB ir mūsų krašto 
statutas: lietuvybei išlaikyti, 
lietuviškajai kultūrai puoselėti 
ii Lietuvos laisvės kovai remti. 
Mūsų nėra daug, bet sujungtas

Pasirodė, kad traktoriai ir sė
jamosios darbui neparengtos, 
todėl kolūkyje rudens sėja už
delsta. Tiesa, nors pavėluotai, 
kolūkyje pradėjo darbą trakto
rininkas drg. Paltanavičius, 
tačiau nespėjus jam išarti ke
letą vagų MTS traktorinės bri 
gados brigadininkas Ankudavi- 
čius liepė vykti su traktoriumi 
į „Spindulio“ kolūkį. Kolūkio 
valdyba kreipėsi į MTS vado
vus, kad grąžintų traktorių, ta
čiau, kol traktorius bereikalin
gai važinėjo, sugedo prikabina
masis inventorius, ir kelias die
nas nebuvo galima dirbti. Tai 
ne vienintelis neorganizuotumo 
ir drausmės laužymo faktas. 
Dėl MTS vadovų nerangumo, 
blogo vadovavimo traktorinėms 
brigadoms ir mechanizato
riams labai silpnai išnaudoja
ma technika ir kituose kol
ūkiuose. Praeina geriausi žiem 
kenčiu sėjos terminai, į Kazlų 
Rūdos MTS traktorių sėjamų
jų darbo planas įvykdytas vos 
10 procentų. Pagrindinė atsili 
kimo priežastis yra ta, kad 
MTS nepatenkinamai pasiruo
šė rudens sėjai, nerūpestingai 
atremontavo sėjamąsias, vėlai 
ir toli gražu ne visas pasiuntė 
į kolūkius. Tenka pasakyti, 
jog panašios klaidos buvo daro 
mos atliekant pavasario sėją, 
bet išvados iš jų nepadarytos. 

lietuviškų pamaldų. Spalio 11 
d. sulaukėme kun. Kulbį, ku
ris atlaikė pamaldas.

Po pamaldų kun. Kulbis pa 
vėžintas p. Morkūnų ir, ly
dimas Apyl. V-bos pirminin
ko aplankė visus toliausiai 
nuo Ottawos įsikūrusius lietu 
vius, kurie priklauso. šiai apy
linkei : pp. Makarevičius, Ma 
kalaičius, Jogaudus ir Kru- 
nius. A. P.

RYBOS II SESIJOS 
lyžtas jau sudaro jėgą.

Tad vieningu, suderintu 
žingsniu didžiųjų uždavinių ke 
liuy

METŲ GALE KANADOS 
GYVENTOJŲ BUS 15 MIL.

Statistikos biuras apskaičia
vo, kad Kanados gyventojų 
skaičių? turėtų būti 15.000. 
000 Naujų Metų išvakarėse.

Konfederacijos metu, 1867 
metais, Kanada turėjo 3.789. 
257 gyventojų.

Imigracija labai prisidėjo 
pokariniame laikotarpyje prie 
šio padidėjimo. Bendras pa
didėjimas nuo 1946 metų bu
vo per 2.500.000. Trečdalis 
arba 880.000 buvo imigrantai. 
Didžiausi imigracijos metai bu 
vo 1951-mieji, kai 194.391 at
vyko Kanadon, didžiausias 
skičius nuo 1913 metų, kada 
atvyko apie 400.000.

Ontario yra 4.897.000 gy
ventojų; Quebec 4.269.000; 
Britų Kolumbija 1.230.000; 
Alberta 1.002.000; Saskatche 
wan 861.000; Manitoba, 809. 
000; Nova Scotia, 663.000; 
New Brunswick, 536.000; 
Newfoundland, 383.000; Prin
ce Edward Island: 106.000; 
Northwest Territories, 16.000; 
Yukon, 9.000.

Kanados gyventojus suda
rė 1867 metais maždaug 60% 
britai, 31% prancūzai ir 9% 
kitos tautybės. Šių dienų san 
tykis yra maždaug 47 britų, 
30 prancūzų ir 23 kitų tautų.

Jei Kanados gyventojų skai 
čius augtų dabartiniu tempu, 
2003 metais Kanada turėtų 
20.000.000 gyventojų. (CS).

KANADOS REKORDINĖ 
FjAMŲ STATYBA 

1953 METAIS.
Central Mortgage and Hau 

sing Corporation“© valdinin
kai spėja, kad šiais metais bus 
užbaigti 90.000 — 95.000 na
mų vienetai.

Ankstyvesnis rekordas bu
vo 1950 metais — 89.000 na
mų.

Šį namų statybų padidėji
mą galima priskirti didele da
limi geresniam statybos me
džiagos pristatymui ir tam 
faktui, kad darbininkų gavi
mas nėra toks sunkus, kaip 
kad tai buvo tuojau po karo. 
Prie to dar prisideda ir pasko
los kompanijos, kurios dabar 
mieliau duoda paskolas. (CS) 

i:::::::::::::::::;::::;:::;::;::::::::::;;:::;;
MTS darbuotojai, žemės ūkio 
specialistai susigyveno su trū
kumais, nekovoja už kiekvie
nos sėjamosios pilnutinį išnau 
dojimą. Todėl nė vienas MTS 
sėjamųjų agregatų vairuotojas 
neįvykdo išdirbio normų. Dau 
giau negu pusė sėjamųjų nedir
ba, kadangi yra sugedę. MTS 
mechanikai neskuba laiku pa
taisyti sugedusią techniką. Kai 
žinia apie traktorius arba sėja
mosios sugedimą kolūkyje pa
siekia MTS, tai tik praėjus ke
lioms dienoms mechanikai su
sirengia vykti į kolūkį, o ir at
vykę neskuba suteikti traktori
ninkams reikiamą pagalbą.

Rimta priežastis, trukdanti 
sėjamųjų darbą, yra dar ir ta, 
kad kai kurie kolūkiai nesuda
ro tinkamų sąlygų traktorinių 
sėjamųjų darbui. Antai „Švie
saus kelio“ kolūkyje MTS sėja
moji prastovi vien tik dėl to, 
kad neturi ką sėti. Kolūkyje ne 
supilta sėkla.

Su tokia abejinga MTS ir 
kolūkių vadovų pažiūra į žiem
kenčių sėją bei delsimo nuotai
komis negali taikstytis partijos 
rajono komitetas ir rajono vyk 
domasis komitetas. Deja, šis 
svarbus klausimas rajono vado
vų darbo dienotvarkėje užima 
paskutinę vietą.

J. Marcinkevičius
(„Tiesos“ koresp.).“
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Apie lietuvius Venecueloje
PER ŠIAURINĘ AMERIKĄ. MISIJOS KANADOJE.
GAMTA IR GYVENIMO SĄLYGOS VENECUELOJE.

VENECUELOS LIETUVIAI.
Pasikalbėjimas su keliaujančiu misionierium kunigu 

Antanu Sabaliausku.
Plačiai žinomasis misionie

rius, rašytojas ir „Tėvų Ke
lio“ redaktorius kun. A. Sa
baliauskas nuolat keliauja. 
Apie savo misijas ir keliones 
yra parašęs įdomią knygą 
„Nuo Imsrės ligi Orinoko“. Be 
to yra išvertęs eilę religinio 
turinio knygų, kurias atsidėjęs 
platina.

Jau keli metai kai jis yra ap 
sistojęs ir pastoviai, kiek jam 
įmanu, gyvena Venecueloje, 
jos sostinėje Caracas mieste 
(Casa Parroquial La Vega, Ca 
racas, Venezuela, S. A.). Ten 
jis redaguoja „Tėvų Kelią“.

Bet Venecueloje jis nenusė
di ir, pagal savo pašaukimą, 
o, gal, dalinai ir pagal prigim
tį, nuolat išvyksta kitur. Ka
nadoje jis lankosi dabar jau 
ne pirmą kartą.

Grįždamas iš misijų Sudbu 
ry, pakeliui aplankęs Ottavvą 
ir kitas lietuvių kolonijos, už
suko jis vėl į Montreal; ir ta 
pačia proga apsilankė „Nepri
klausomos Lietuvos“ redakci
joje.

Įdomu buvo su didžiuoju 
keliauninku ir žymiuoju misio 
nierium pasikalbėti.

— Jūs vis keliaujate? — 
taikau į linksmą svečio nuotai 
ką.

— Tai jau! Visą gyveni
mą. . .

— Dabar iš anapus?. . .
— Manote iš anapus Kari

bų jūros? Taip, ten gyvenu, 
bet dabar tai iš Sudburio. . . 
Kanados. . . Čia turėjau misi
jas. Misionieriui kartais ten
ka iš toli atkeliauti. . .

— Kaip gi sekėsi?
— Esu labai patenkintas. 

Po misijų visas knygas, kiek 
jų buvau atsivežęs, išparda- 
viau ir dabar, va, net jums 
negaliu padovanoti. . .

— O, aš seniai jau esu Jū
sų knygą „Nuo Imsrės ligi Ori 
noko“ įsigijęs ir net pasinau
dojęs jos ištraukomis, apie In 
diją ir indų kastas.

— Tai aš žinau, nes ir aš 
skaitau jūsų laikraštį.

— Bet Tamsta nežinai, kad 
vėliau šios ištraukos jau buvo 
panaudotos kitų laikraščių ir 
pažymėtos, kaip „Nepriklau
somos Lietuvos“ originalas...

— Tai mažas nesusiprati
mas. . .

— Čia kalta tavo barzda,— 
įsiterpia svečią lydįs kun. Kul 
bis. — Matai, už tavo barzdos 
žmonės tavęs ir nemato. . . — 
juokauja kun. Kulbis.

— Tikrai Jūsų barzda, kaip 
ir Jūsų vėliava, iš kurios vi
sur Jus galima atpažinti, -— 
sakau, prisiminęs vieną atvaiz 
dą iš Čikagos lietuvių kunigų 
suvažiavimo. Atvaizdas labai 
neaiškus, bet iš barzdos visai 
aišku, kad pirmoje eilėje sėdi 
kun. A. Sabaliauskas. . .

Taip linksmai pradėję paš
nekesį ir net aptarę ir kitą gar 
šią kunigo barzdą, būtent da
bartinio VLIKo pirmininko 
kun. M. Krupavičiaus, perei
name prie rimtos temos.

— Pasitaikius tokiai gerai 
progai, kaip kad ši, kai Jūs, gy
venęs jau kelis metus Venecu 
eloje ir gerai pažįstate vietos 
sąlygas ir lietuvių gyvenimą, 
— būkite malonus pasisakyti 
apie tenykščias sąlygas ir, gal, 
tūlas perspektyvas. Beje, teko 
tūloj spaudoje skaityti, kad 
ten, pas Jus — Venecueloje, 
kartais net baltąjį suvalgo vie 
tiniai indėnai?

— Apie suvalgymą nieko 
negalėčiau pasakyti, bet kad 
Venecuelos valdžios ir Vene
cueloje apsigyvenusių ir val
dančių žmonių sugyvenimas 
su čiabuviais — indėnais ne
siseka, tai yra tikras dalykas. 
Jų kova nesibaigia ir nežinia 
kada baigsis. Indėnai gyvena 
miškuose ir kalnuose ir jokių 
ryšių su valdžia ir civilizuo
tuoju pasauliu neturi. Indėnai 
neprisileidžia nei iš tolo. Ne
prisileidžia nei misionierių. 
Kiekvienam prie jų besiartinau 
čiam — mirtis.

— Tai kokie gi santykiai?
— Jokių. Valdžia vis dėl

to indėnais rūpinasi. Bent 
tiek, kad iš lėktuvų jiems nu
meta druskos ir kitų būtiniau
sių reikmenų. Miškuose ir kai 
nuošė gi indėnai gyvena, kaip 
laukiniai .

— O kaip gyvena lietuviai?
— Galima sakyti, kad be

veik visi lietuviai gyvena ge
rai. Ypač gerai gyvena visokį 
specialistai profesionalai — gy 

dytojai, inžinieriai, prekybi
ninkai. Jiems nereikia nei eg
zaminų laikyti, nes Lietuvos 
mokyklų diplomai ir bendrai 
pažymėjimai pripažįstami. To 
dėl specialistų yra įsikūrusių 
ne tiktai gerai, bet tiesiog pui
kiai.

— O eilinių darbininkų?
— Eiliniams darbininkams 

ten gyvenimo nėra. T. y. — 
mūsų darbininkams, nes jie 
pripratę gyventi kitose sąlygo 
te. Ten eiliniai darbininkai 
uždirba labai mažai ir todėl te 
gali išgyventi tie, kurie moka 
labai pigiai maitintis. Butas 
ten mažai kainuoja,, nes ištisus 
metus pastoviai šilta. Dau
giau negu šilta. Šilima yra ta 
priežastis, kuri daugumai mū
sų tautiečių yra nepakeliama. 
Ji tiek kankina, kad dėl jos 
daugelis meta ir geras gyveni
mo sąlygas ir traukiasi į vėsės 
nius kraštus.

Svečias plačiau pasakojo 
apie gamtines gyvenimo sąly
gas.

— Venecueloje žmogus 
kiekviename žingsnyje turi sau 
gotis. Upės pavojingos, nes 
jose pilna krokodilų ir kaima- 
nų (mažiukų krokodilinių) ar 
ba plėšrių žuvų. Ten upėje ne 
pasimaudysi. Maudytis gali
ma tiktai jūroje, bet ji ne vi
siems pasiekiama. Iš jokio gy
vo šaltinio nevirto vandens ne 
atsigersi, nes tuojau apsinuo
dysi ir užsikrėsi liga. Žolėje 
neatsigulsi, nes joje knibždėte 
knibžda visoki gyviai, kurie 
tuojau prikimba, įsiskverbia 
po oda ir sudaro skaudulių, 
kuriuos sunku gydyti. . Net 
ranka per žolę nepabrauksi, 
nes tuojau prikibs visokių er- čių

CBC radijo mokytojas L. Holmes aiškina vaikams gamtos 
dalykus. Atvaizde jis su kanadiškos žąsies mod. tarp vaikų.

kių, kurios bematant įsikraus- 
tys po oda ir sveikas dingęs. . .

— Jūs esate tikri gamtos 
kaliniai. . .

— Bet už tai mes nepasku
tiniai iš kitos pusės, — gina
si kun. A. Sabaliauskas. — 
Mes, Venecueloje beturėdami 
tiktai apie 2.000 lietuvių, su 
vaikais drauge, mes per me
tus išplatiname už 4,5 tūkstan 
čio dolerių vien lietuviškų kny 
gų.

— Tikrai vertas pasididžia 
virno faktas! — sutinku.

— O kiek jūs išplatinate? 
Kiek Kanados lietuviai išper
ka knygų?

— Sunku pasakyti, — ban
džiau išsisukinėti.

— Kiek gi Kanadoje yra 
lietuvių?

— Apie 20—22.000.
— Tai kiek čia išperkama 

knygų? — stipriai kibo kun. 
Sabaliauskas.

— Man regis, kad visoje 
Kanadoje už tiek neišperkama, 
bet bijau apsirikti, nes tikrų 
duomenų neturiu. Visokiu at
veju per „Nepriklausomą Lie
tuvą“ tiek neišperkama. . .

— Girdėjau, — sako sve
čias, — kad yra net vadinamų 
inteligentų šeimų, kurios per 
visą laiką nėra nusipirkusios 
nė vienos lietuviškos knygos... 
— mane spaudė prie sienos 
kun. A. Sabaliauskas.

— Gal tie inteligentai, ku
rie neperka visai lietuviškos 
spaudos, — nesu tikras, ar to
kių yra, — gal galvoja, kad 
jie ir nepirkdami knygų jau 
yra inteligentai... — bandžiau 
juokauti. — Bet turiu pasaky
ti, kad yra ir pastoviai perkan 

lietuviškas knygas, — tę-

Lietuvos L. K. Pirmininkas
APIE KOMUNISTŲ PIVERČIAMUOSIUS DARBUS IR 
SPECIALŲ TAM KLAUSIMUI TIRTI JTO KOMIT-TĄ
LLK-to pirmininkas V. Sidzi
kauskas tuo svarbiu klausimu 
spaudai padarė pareiškimų:

Klaus.: Ar kas nors lietuvių 
liudijo Tamstos suminėtam 
specialiam komitetui?

Ats.: Visa eilė. Jų parody
mai padaryti po priesaika ir tin 
karnai, paliudyti buvo įteikti 
raštu, o Dr. Mykolas Devenis, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pa
prašytas, davė J. T. Komitetui 
parodymus žodžiu. Dr. M. De
venis, nors ir Amerikos pilie
tis, buvo pirmosios bolševikų 
okupacijos pradžioje suimtas 
Lietuvoje, NKVedistų tardy
tas, kankintas, nuteistas ir iš
tremtas į Vorkutą, Pečoros 
upės žiotyse. Vorkutos priver 
čiamojo darbo stovykla yra tik 
ras pragaras žemėje. Dr. De
venis išbuvo tarne pragare dau 
giau metų ir tik dėl to, kad 
jis yra gydytojas, išliko gyvas. 
1942 m. jis buvo Amerikos vy 
riausybės išlaisvintas. Taigi dr. 
Devenis yra gyvas bolševikų 
žiaurumo ir nekaltų žmonių 
kankinimo liudytojas. Jis pa
vaizdavo sąlygas, kuriose gy
vena ir miršta nelaimingosios 
komunistų režimo aukos, jų 
tarpe daugelis lietuvių, — sako 
V. Sidzikauskas.

Klaus.: Ar specialusis JT ir 
Tarpt. Darbo Bimo Komite
tas baigė savo darbą?

;Ats.: Taip. Jis surašė platų 
ir dokumentuotą 621 spausdin

siau teisinti kanadiečius, nors 
kažin, ar tam turėjau rimto pa 
grindo ?

— Na, tai vis dėlto jūs pa
žymėkite, kad mes, Venecue
loje gyveną lietuviai, tvirtai 
laikomės lietuvybės baruose. 
Atsiminkite, kad Venecuelos 
lietuviai ir premiją rašytojams 
sudarė. O kas daugiau tą da
ro?

— Deja, kol kas daugiau 
negirdėti, — teko sutikti.

Bet kun. A. Sabaliauskas 
prisiminė, kad jis jau turis bū 
ti pas pp. Stankevičius, todėl 
išskubėjo su kun. Kulbiu ir 
juos vežusiu kažkokio ten 
x'Vmerikcs generolo duota ma
šina, ją vairavusiu p. O rentų.

Šio pripuolamai atsitikusio 
ir skubiai improvizuoto pasikal 
bėjimo neautorizuotos nuotru
pos skaitytojams ir patiekia
mos. jk. 

to puslapio raportą, kurį š. m. 
gegužės mėn. įteikė JT Eko
nominei ir Socialinei Tarybai. 
Tame raporte Komitetas at
skleidžia esamumą Sovietų Są 
junkoj dviejų priverčiamojo 
darbo sistemų

Klaus.:. Koks to raporto li
kimas?

Ats.: Tą raprotą svarstė Že
nevoje š. m. gegužės mėn. JT 
Socialinė ir Ekonominė Tary
ba ir, turėdama galvoje esamą 
tarptautinę -įtampą, nutarė su 
jo svarstymu Jungt. Tautose 
kiek palūkėti. Tačiau JAV vy
riausybė nusistatė kitaip. Ji 
rado, kad Sovietų Rusijos vy
riausybės praktikojamoji pri
verčiamojo darbo sistema' yra 
taip svarbi, ir turi tokios di
delės reikšmės taikai ir tarptau 
tmiams santykiams, kad reikia 
JTautos šioje pilnaties sesijo
je tą klausimą apsvarstyti ir 
padaryti reikiamas išvadas. 
Amerikos delegacijos pasiūly
mu priverčiamojo darbo klau
simas buvo įrašytas į dabarti
nės JT Pilnaties sesijos die
notvarkę. Tą Amerikos žygį 
veikliai parėmė Tarpt. Darbo 
Biuras ir šiomis dienomis St. 
Louis mieste Amerikoje posė
džiavęs Amerikos darbo Fede
racijos metinis kongresas.

Klaus.: Koks yra Lietuvos 
politinių veiksnių vaidmuo šia 
me klausime.

Ats.: Bolševikų įvestos Lie
tuvoje baudžiavos ri lietuvio 
darbo žmogaus išnaudojimo bei 
šimtus tūkstančių lietuvių kan
kinimo ir marinimo vergų dar
bo stovyklose Sibire ir kitur 
atskleidimas iš Jungtinių Tau
tų tribūnos turi didelės reikš
mės Lietuvos laisivinimo bylai. 
Todėl Lietuvos politiniai veiks
niai laisvajame pasaulyje sten
giasi įjungti į tą akciją visas lie 
tuvių organizacijas visame pa
saulyje, sukelti laisvojo pa
saulio viešąją opiniją prieš ko
munistų žiaurumus ir paveikti 
demokratinių valstybių delega 
cijas J. Tautose, kad jos akty
viai dalyvautų to klausimo 
svarstyme ir balsuotų už rezo
liuciją, kuri pasmerktų tokius 
komunistų darbus ir verstų So 
vietų vyriausybę panaikinti pri 
verčiamojo darbo sistemą tiek 
pačioje Sovietų Rusijoje, tiek 
jos okupuotuose Vidurio ir Eu

Nukelta į 4 puslapį.

Pavasris B
Atėjus rugsėjui, kaip visoje 

Argentinoje, ttaip ir Buenos 
Aires, gyvenimas pakrypsta 
judresne kryptimi, o gamta pa
grindinai keičia savo veidą; 
saulė vis augštyn kopdama ne 
sigaili spindulių žemei, — 
sprogsta medžių lapai, žemę 
pridengia žalias kilimas, mar
gintas gyvų gėlių žiedais. Tai 
vis pavasario nuopelnas, ku
riam atsidėkodami argentinie- 
čiai rugsėjį rengia jo iškilmin
gą sutikimą su linksmais šo
kiais, krautuvių vitrinų puoši
mu, pavasarinių madų demons 
tracija ir pan.

Lietuvių kolonijoje taip pat 
stengiamasi pagerbti pavasarį, 
nors lietuviškomis akimis žiū
rint keistu laiku atėjusi, bet ne 
simato tokių nuotaikų, kokias 
galima matyti pas argentinie- 
čius. Šių metų pavasaris daug 
judrumo įnešė į lietuvių tarpą, 
dėl ko rugsėjis buvo gausus 
įvairiais kultūriniais parengi
mais ir gražiais rugsėjo 8 die
nos minėjimais.

Turiningoje kalboje skauti
ninkas iškėlė opų lietuvybės iš 
laikymo klausimą ir jaunosios 
kartos auklėjimą lietuviškoje 
dvasioje. Kadangi skautų or
ganizacija yra; auklėjimui tin
kamiausia, ragino visus tėvus 
leisti savo vaikams dalyvauti 
skautų organizacijoje, pabrėž
damas: „Mūsų mokslas, mūsų 
jėgos Lietuvai Tėvynei!“ Po 
to, sekė trumpa skautiška pro 
grama su deklamacijomis ir 
dainomis, o gen. T. Daukantas 
savo gražaus amžiaus sukak
ties proga buvo skautų ranko
mis tris kartus pakeltas su kė
de.

Pavasario sutikimas.
Specialų pavasario sutikimą

uenos Aires
su karalienės rinkimo tradicija 
ir kiaomis įvairenybėmis, su
rengė Buenos Aires Lietuvių 
Klubas. Deja, šiais metais su
tikimas nebuvo toksai įspūdin
gas, nes jį nustelbė tą patį va
karą, t. y. rugsėjo 19 dieną, lie 
tuvių parapijos salėje vykusi 
„Atžalyno“ premjera, kur su
plaukė lietuviai, net iš tolimiau 
šių kampų.

Argentinos lietuvių jaunoji 
karta, į šį kraštą atvykus trem
tiniams, pakrypo daugiau lie- 
tuviškon pusėn, nes tremtiniai 
ėmėsi to jaunimo traukimą j 
kultūrinę veiklą. Lietuviškos 
dainos ir meno mylėtojai su
organizavo tautinį Ansamblį, 
o Lietuvos teatrų ir scenos ak
toriai — vaidintojų grupes. 
Šiaulių ir Klaipėdos teatrų ak
torius J. Valentinas, matyda
mas, kad Tautinio Ansamblio 
jėgos yra tvirtos ne tik dainai, 
bet ir vaidybai, ėmėsi Kazio 
Binkio „Atžalyno“ pastatymo 
darbo ir po penkių menesių 
kieto darbo, pasirodė scenoje, 
tuo įnešdamas didel; įnašą į 
Argentinos Lietuvių Kultūri
nį gyvenimą. Tenka džiaugtis, 
kad J. Valentinas pasiryžęs 
„Atžalyną“ antrą kartą, lap
kričio 1 dieną pakartoti Bue
nos Aires lietuviams ir vėliau 
pasirodyti platesnių apylinkių 
lietuvių scenose.

Minėjimai.
Prieš metus laiko Argenti

nos Lietuvių Centre, muz. Alf. 
Petraitis suorganizavo chorą, 
kuris subūrė į gražų meninį vie 
netą nemaža čia gimusio jau
nimo būrelį. Per metus laiko 
choras sparčiai pažengė pir
myn ir rugsėjo 26 dieną, mi
nėdamas savo vienų metų su
kaktį, visiškai gražiai pasirodė 

sudainuodamas keletą dainų. 
Ta proga choras susilaukė gra 
žiu sveikinimų ir linkėjimų dar 
tvirtesniais žingsniais žengti 
į kultūrinį lietuvišką darbą. 
Be choro, minėjimo programo 
je pasirodė Jaunųjų Tautinis 
Ansamblis vadovaujamas mo
kytojos A. Mikelionienės ir ma 
žieji deklamatoriai.

Šių metų rugsėjo mėnesio 
S dieną ir Didž. Lietuvos Ku
nigaikščio Mindaugo minėji
mas praėjo ypatingai iškilmin
gai. Minėjimas įvyko rugsėjo 
27 dieną pradėtas radijo ban
gomis. Tą dieną per Lietuvos 
Radijo Valandėlę skambėjo įs
pūdingi Radijo Valandėlės Ve 
dė.jo Z. Juknevičiaus, šiai die
nai pritaikyti žodžiai ir Šv. Ce
cilijos vhoro dainos, muz. Vac. 
Rymavičiui dirikuojant. Kad 
šį įvykį geriau įamžinti, valan
dėlės vedėjo rūpesčiu buvo pa 
kviestas Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo įgaliotinis Argentinoje, 
kuris viską užfiksavo foto fil- 
mose.

KAIP BRAZILIJOJE
Prie Central do Brasil ge

ležinkelio, tarp Suzano ir R. 
Pires miestelių, jau nuo seniai 
gyvena keli, gražiai įsikūrę 
ūkininkai lietuviai: Al. Ka
valiauskas, B. Paberžis, J. 
Šiaučiulis, J. Skystimas, K. 
Andreika ir kt. Šioje apylin
kėje dar keli tautiečiai ūki
ninkauja kaip nuomininkai ar 
pusininkai. Suzano mieste gy 
vena dar dvi šeimos. J. Šiau
čiulis čia atsikėlė dar visai ne
seniai ir uždarbiauja su savo 
automobiliu.

Lietuviai čia gyvena išsi
skirstę ir jokios labjau su
glaustos kolonijos nesūdaro. 
Viena iš didesnių naujienų tai 
Dr. Arnoldo Felmano steigia-

Pavasaris SLA nuosavybėje.
Susivienijimo Lietuvių Ar

gentinoje nuosavybėje pavasa
ris rodo savo įnašą: sprogsta 
sodelio medžiai, želia sodri žo
lė ir. . . vis daugiau jaunimo 
rodosi gražioje šokių aikštelė
je. Su pavasariu matosi orga 
nizacinis pagyvėjimas ir nau
jos Centro Valdybos išaugimo 
galimybės, nes šiuo metu vyks 
ta visuose skyriuose balsavi
mas. Neužilgo pasirodys bal
savimo rezultatai. Kad tinka
mai pagerbtų SLA senąją vado 
vybę, SLA 4-sis skyrius, rug
sėjo 27 dieną surengė gražų pa 
gerbimą, kuris praėjo jaukioje 
nuotaikoje.

Neužilgo prasidės „asado“ 
sezonas, kur sekmadieniais ga
lės susirinkti lietuviai į SLA 
sodelį ir pasivaišinti argentinie 
čių tradiciniu ir daugelio lie
tuvių pamėgtu „asado“ keps
niu. Vėl liepsnos dideli ug
nies laužai, o ant jų keps ant 
jiešmų pamauti avinai, . .

L. Kančauskas.

KURIASI LIETUVIAI.
mas naujokynas — Vila Amo 
rim. Šios vilos žemė yra prie 
S. Paulo — Rio de Janeiro 
plento. Pro šalį eina ir gele
žinkelis. Be to, čia pat bus 
įrengtas ir tarptautinis S. Pau 
lo aerodromas. Sklypai par
davinėjami net po Cr. 25.000. 
Davus 10 proc. užperkant, Ii 
kusioji suma galima išsimo
kėti per 5 metus. Mūsiškiai 
šia vieta, labai susidomėję, o 
tūli galvoja, kad čia, susibūrus 
didesniam lietuvių skaičiui, bū 
tų galima įkurti visai lietuviš
kas naujokynas. Vieta pato
gi-

Kitas patogumas tai sklypų 
įsigijimo sąlygos: V. Amorim 
sklypai pardavinėjami pagal

mokama nuo 200 iki 1000 kru 
zeirų. Todėl daug sanpauliš- 
kių ar kitur įsikūrusių lietu
vių perkasi didelius plotus, ti
kėdamiesi, kad čia bus antra 
„Paranos Šiaurė“ ir jų inves
tuoti tūkstančiai virs milio- 
nais. Bet čia gyventi ryžtasi 
tik vienas kitas. Ligšiol prie 
Koluenos yra tik trys: Karo
lis Dylys, F. Kuršas ir A. A- 
nis. Vedęs tik F. K. Tad pas 
j; du kiti turi pensioną. Visi 
turi savas palapines, o aplin
kui didelius skynimus, rosas, 
kur sodina daržovių, ryžių ir 
pupų. Kuršai laiko sau ir 
kiaulių, užpirko jau ir karvę, 
kurią atveš kompanija. Vištų 
turi visi. Be darbo ūkyje eina 
dirbti prie kelio tiesimo ir til
tų statymo. Parduoti galima 
viskas: čia viską suvalgo kom 
panijos darbininkai ir garim- 
pieriai.

M. Kareska dainūoja 
„A Gazetos“ radijofone.
Garsioji brazilų liaudies dai 

nų interpretatorė lietuvė Ma
rija Kareska neseniai grįžo iš 
Europos ir vėl pasirašė kont
raktą su Radijo „A Gazeta“ 
vadovybe. Anksčiau M. Ka
reska turėjo kontraktą su Kul 
tūros departamentu. Į Euro
pą buvo išvykusi kartu su ma 
estro Klias. Koncertavo Pa
ryžiuje, Londone ir kituose 
didmiesčiuose. Grįžo išbuvu
si ten net 5 mėnesius.

M. Kareską kolkas S. Pau
lio lietuviai pažįsta tik iš jos 
dainų, girdimų Municipali
niam Teatre ir per radiją. 
Šiuo atžvilgiu ji priklauso dau 
giau brazilams negu mums, 
bet reikia tikėtis, kad prie pro 
gos ji pasirodys ir mūsų ko
lonijoje. (Žinios).

„Plano Felmanas“, t. y. su 
banko garantija, kad, jeigu pir
kėjas, įmokėjęs pusę prestaso 
nų, panorėtų nuo pirkinio at
sisakyti, gali atsiimti įmokė
tus pinigus ir gauti dar 6% 
pelno. Dr. A. Felmano žemių 
pardavinėjimo raštinė yra S. 
Paulyje, Rua Cons. Crispinia- 
no 20.

Hamburgėzos gyventojai.
Antanas Raslanas, iš Anas- 

tazijaus vilos, baigia statydin
tis namus V. Hamburgėzoje. 
Rugpjūčio 1 d. įvyko stogo už 
dengimo iškilmės s>u alučiu, 
kuriame be Raslanų dalyavvo 
Tamašauskai, Žarkauskai, 
Stuokai, Lašai, Putvinskai ir 
dar daug Anastazijaus lietu
vių. A. Raslanas dirba Light 
and Power kompanijoj. Yra 
vienas iš tų Anastazijaus lie
tuvių, kurie savo mokyklos 
(Dr. J. Basanavičiaus) išlai
kymu ir lietuvybės reikalais 
rūpinasi nesigailėdami nei dar 
bo, nei pinigo, Todėl ypač ma 
lonu, kada šie mūsų tautiečiai 
įsikuria vis tvirčiau. Raslanų 
namas Hamburgėzoje bus 
gražus.

Central do Brasil.
Šios kompanijos vedami ke

liai iš S. Paulo į Amazoniją 
perkerta Minų, Goiazo ir Ma
to Grosso valstybių dalį, atida 
rydami naujus žemių plotus 
kolonizacijai. Gyva koloniza
cija vyksta ypač Xingų ir Ko- 
luenos upių baseinuose, kur 
žemė derlinga, o be to randa
ma deimantų, aukso ir mine
ralų. Pirmieji kolonistai įsi
kūrę Ferro upės slėnyje, bu
vo japonai. Dabar ten jų yra 
dvi kolonijos. Pernai pasirodė 
ir italų, o greta jų ir lietuvių. 
Žemė čia dar nebrangi. Už ha
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Iš visur ir
□ Britai tikisi iki 1955 metų 
Londono keleivinį aerodromą 
paversti ištaigingiausiu, pato
giausiu ir geriausiu pasauly. 
Tam skiriama 19 milionų dol. 
Šalia kitko bus įrengtas heli
kopterių susisiekimas tarp 
miesto ir aerodromo, kuris 
yra 15 mylių i pietvakarius 
nuo Londono. Paskutiniair 
siais metais per Londono aero 
dromą perėjo 860.000 keleivių. 
1960 metais tą skaičių tikima
si padidinti iki 3.000.000.
S Prieš dešimtį metų sausu
moje, Parakuti kaime, pradė
jo veikti ugniakalnis. Meksi
kietis ūkininkas arė miežiams 
dirvą. Staiga jis pajuto, kad 
po jo kojomis kaista žemė. 
Gražios jo arimo vagos prade 
jo plėstis ir kilti augštyn. Štai 
ga sprogo visa dirva ir ugninė 
lava pasipylė per laukus. Pir
mą kartą žmonijos istorijoje 
žmogus buvo ugniakalnio atsi
radimo liudininku. Vargšas 
ūkininkas spėjo taiku paspruk 
ti iš degančios žemės, bet jo 
laukas sudegė. Dabar tas ug
niakalnis jau 500 metrų augš- 
čio ir lava užpylė plačią apy
linkę.

LLK PIRMININKAS...
Atkelta iš 3-čio puslapio, 

ropos valstybėse, taigi ir Lie 
tuvoje.

Kiekviena lietuvių organiza
cija ir pavienis lietuvis turi 
prie šio labai svarbaus reikalo 
aktyviai prisidėti. Organiza- 
cijos ir pavieniai asmenys krei 
piasi į gyvenamojo krašto vy
riausybę ir į pavienius jos na
rius, į parlamentus, į įvairių 
religijų dignitorius bei įtakin
gas organizacijas, į vietos spau 
dą, prašydami, kad vyriausy
bė duotų savajai delegacijai J 
T nurodymų palaikyti Jungti
nių Amerikos Valstybių gražią 
iniciatyvą ii- reikalautų:

1) kad būtų pasmerkta pri
verstinojo darbo praktika, įves 
ta komunistinio režimo kraš
tuose ;

2) kad ši nežmoniška pri
verstinojo darbo praktika būtų 
panaikinta;

3) Kad JTO sudarytas Ad 
Hoc Komitetas priverčiama
jam darbui tirti taptų nuolati
ne institucija, kuri tirtų visas 
dirbančiųjų darbo sąlygų fa
zes ir darytų žygius, kad atei
tyje priverčiamasis darbas nie
kur nebūtų praktikuojamas;

4) kad reikalautų komunis
tinio režimo pašalinimo iš kraš 
tų, kuriuos jie tebelaiko oku
puotus.

Visuotinai į tą darbą įsijun
kime tuojau ir darysimų žy
gių neatidėliokime, nes reika
las skubus, — sako min. V. Si
dzikauskas.

apie viską
Lietuvos nepriklausomybė 

de facto ir de jure JAV buvo 
pripažinta 1922 m. liepos m. 
2 7 d. Pirmuoju pilnateisiu 
įgaliotu Lietuvos respublikos 
ministeriu buvo Valdemaras 
Čarneckis, rusų išvežtas į Si
birą. Pirmasis pilnateisis Lie 
tuvos konsulatas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse buvo įs 
teigtas 1923 m. liepos mėn. 12 
d. Taigi, liepos 12 d. minėjo
me 30 metų sukaktį nuo Lietu 
vos Konsulato New Yorke 
įsteigimo ir jo oficialaus pri
pažinimo iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybės pu 
sės. Pirmuoju konsulu buvo 
dr. Julius Bielskis, kuris šiuo 
metu yra Lietuvos garbės kon 
sulas Los Angeles, Calif. Lie 
tuvos konsulatas Chicagoje bu 
vo įsteigtas kiek vėliau. Pir
muoju konsulu Chicagoj buvo 
Povilas Žadeikis, dabar Lietu 
vos ministeris Washingtone. 
New Yorke dabar yra genera
linis konsulatas. Generaliniu 
konsulu yra Jonas Budrys. Tei 
sininkas Šalna yra garbės kon 
šulu Bostone.
S Gwynn Oak parke, Baltinio 
re, Md„ buvo suruoštas Tarp 
tautinis Festivalis, kuriame da 
lyvavo 35 tautinės grupės, jų 
tarpe ir lietuviai. Didesnė kitų 
tautų dalis daugiau dėmesio 
kreipė į komercinę savo eks
ponatų pusę. Už gažiausiai at 
liktus tautinius šokius dovana 
skirta lietuviams.
Si Eltos žiniomis, krikščionių 
demokratų partijos centro ko
mitetas dabar yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse tokios 
sudėties: Dr. Pr. Bagdanavi- 
čius, A. Benderius, J. Jakučio
nis, Dr. D. Jasaitis, J. Jasiu- 
kevičius, St. Lūšys, P. Mmkū 
nas, Prof. K. Pakštas, Pr. Vai 
nauskas ir Dr. VI. Viliamas. 
Centro komiteto pirmininkas 
yra Pranas Vainauskas.
N Ginčas, kuris tarp Anglijos 
ir Prancūzijos prasidėjo 1066 
m., atsidūrė Haagos tarptauti
niame tribunole. Ginčas lie
čia grupę mažyčių salelių, ku
rios yra Anglijos kanale. Jos 
yra žinomos kąip Minquier ir 
Ecrehos salelių grupė. Svar
biausias ginčo punktas yra 
kontrqliavimas didelės elekt
ros jėgainės, žuvavimo teisės 
ir austrių auginimas. 1066 m. 
iš Prancūzijos įsiveržė į Ang
liją vadinamasis Užkariautojas 
William su savo legionais. 
Nuo to laiko ir prasidėjo gin
čas dėl minėtų salelių. Ir štai 
dabar, .po beveik 900 metų, tą 
ginčą turės išspręsti Haagos 
tarptautinis tribunolas.

Italij os ambasados JAV kul 
tūriniame biuletenyje praneša 
ma, kad darant tyrimus iška
senų, atrastų po Šv. Petro ba
zilika Vatikane, pavyko iš-

KOKS SKIRTUMAS TARP „PARAMOS” IR BANKŲ? FAUSTINAS VIRKUS — LA GONAVĖS KARALIUS.
Palyginkime „Paramos“ kre 

dito Unijos Toronte imamų 
palūkanų dydį už paskolas su 
palūkanų dydžiu bet kurios fi 
nansų kompanijos. Sulygini
mo dėliai daleiskite, kad „Pa
rama“ ir Finansų kompanija 
išdavė 1200 dol. paskolos iš 
12% metinių palūkanų ir kad 
paskolos grąžintinos ratomis 
per 12 mėnesių.

„Parama“ apskaičiuoja pa
lūkanas nuo faktinės skolos, 
o finansų kompanijos visą lai-
ką nuo pradinės skolos. Rė
zultatas gaunamas kaip že
miau patiekta.

1. „Paramos“ kredito li ni-
jos palūkanos per 12 mėnesių:
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1. . ... 1.200.. . .12. . . .100
2. . ... 1.100.. . . 11 . . . . 100
3. . ... 1.000.. . .10. . . .100
4. . 900.. .. 9. . . .100
5. . 800. . . , 8. . . . 100
6. . 700. . . . 7. . . . 100
7. . 600.. .. 6... . 100
8. . 500.. .. 5. . . . 100
9. . 400.. .. 4... . 100

10. . 300.. .. 3... . 100
11. . 200.. .. 2. . . . 100
12. . 100. . .. 1. . . . 100

Iš viso $ 78% ir $ 1200 skolos.

skaityti plokštelę, kurioje 
mokslininkų buvo nustatytas 
toks parašas: „Petrai, melski 
Jėzų Kristų už šventus krikš
čionis vyrus, palaidotus neto
li tavo kūno“. Tai senovės he 
kana, paliudijanti, kad šv. Pet 
ras tikrai buvo nužudytas ir 
palaidotas Romoje.
B Naminių paukščių speciahs 
tas, Pennsylvanijos Valstijos 
Kolegijos profesorius, surado, 
kad jeigu kalakutai nervinasi 
ir lengvai nusigąsta, tai bus 
audra rytoj ar poryt.
g! Australų informaciniai šal
tiniai praneša, kad ligi 1952 
metų į Australiją iš Bal
tijos kraštų atvyko šitiek as
menų: iš Lietuvos — 8.705 ; 
iš Latvijos — 18.367; iš Esti 
jos — 5.221.

| Kiekvienam labai svarbu! | 
H KAIP SUTAUPYTI KELI ŠIMTAI DOLERIŲ g 
H PERKANT MEDINIUS BALDUS?, g
H KAIP SU $ 20 UŽDIRBTI $ 200? |
g KAIP APSPROGINĖJUSIUS, APTRINTUS IR SU- g 
H TEPTUS BALDUS, paversti naujais ir BRANGIAIS? g 
H KAIP BERŽAS, KLEVAS ar net PUŠIS PAVERSTI g 
g J „MAHAGONY“, „WALNUT“, „CHERRY“ ir kt.? g 
g Kaip NEDARBO METU UŽSIDIRBTI gražų PINIGĄ? g 
IVisa tai gali kiekvienas su juokingai mažomis išlaidomis, g 

Platesnes informacijas gausite, parašę šiuo adresu:
P. O. BOX 24, STATION „G“, MONTREAL, P. Q. g 

(Atsakymui prisiųskite pašto ženklą). «

2. Finansų kompanijos palu 
kanos per 12 mėnesių:

o
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1............ 1.200
2............ 1.200
3............ 1.200
4............ 1.200
5............ 1.200
6............ 1.200
7............ 1.200
8............ 1.200
9............ 1.200

10............ 1.200
11............ 1.200
12............ 1.200
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. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100
. 12. . . . 100

Iš viso $144% ir $1200 skolos.
Iš patiektų palūkanų apskai

čiavimo lentelių matyti, kad 
„Paramos“ paskolos gavėjas iš 
moka 78 dol. palūkanų per me
tus, o Finansų kompanijos 144 
dol., t. y.: du kartu daugiau. 
Viena ir kita oficialiai skaito 
12 proc. metinių palūkanų. Fi 
nansų gi kompanija, skaičiuoda 
ma palūkanas visą laiką nuo 
pradinės skolos, faktinai paima 
24 proc. metinių palūkanų.

Kanados didieji bankai var
toja tą patį palūkanų apskaičia 
vimo metodą. Jų oficialus pa
lūkanų nuošimtis yra 6—7, o 
faktinas 12—14.

Be to tenka atkreipti dėmesį, 
kad „Paramos“ kredito unijos 
paskolos yra apdraustos. Jeigu 
paskolos gavėjas miršta arba 
nustoja darbingumo, jo skolą 
grąžina ‘„Paramai1 draudimo 
kompanija. Paskolos gavėjo pa 
veldėtojai ir žirantai nuo atsa
komybės atpalaiduojami.

P. Š. 
Broliai partizanai tėvynėje sa
vo gyvybę aukoja už lietuvio 
šviesesnį rytojų. Pradžiugink 

vargstančius savo auka.

NAUJI RAŠTAI
Don Bosko. TAIP JIS KAL 

BĖJO. Parengė kun. A. Sa
baliauskas. Sp. Immaculata, 
1953. Venesuela - Caracas. 
132 pusi. Kaina ir adresas ne
pažymėti.
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„The Marian“, pasinaudo
damas iš JAV laivyno gauta 
medžiaga, paskelbė įdomų 
straipsnį apie JAV lietuvį ser
žantą ir Haiti sargybų leite
nantą Faustiną Virkų, kuris 
buvo vainikuotas La Gonave 
salos karaliumi nuo 1925 iki 
1929 metų. Ta sala yra apie 
40 mylių nuo Haiti sostinės 
Port-au-Prince, ir turi apie 12. 
000 gyventojų.

Virkus 13 metų ištarnavo 
JAV marinų dalinyje Haiti res 
publikoje. Jis buvo gimęs Lie 
tuvoje 1896 m. Jaunas su tė
vais atsikėlė į Pennsylvaniją. 
Lankė Pittstone mokyklą ir 
dirbo anglių kasyklose. 1915 
metais įstojo į marinus. Atli
kęs apmokymą — savanoriu 
pasisiūlė vykti į Haiti, kur vy 
ko nuolatiniai sąmyšiai ir kur 
buvo JAV daliniai. Susilau
žęs ranką kurį laiką buvo per 
keltas į Kubą, bet vėliau vėl 
grįžo į Haiti.

Jam buvo pavesta Perodino 
kalnuose vadovauti vietinių 
žmonių įgulai prieš sukilėlius, 
kurie degino namus, grobė gy 
vulius ir žudė visus, kurie ne
sidėjo prie jų. Čia jis pagar
sėjo savo taiklumu. Vieną 
kartą jis nukovė sukilėlį, pasi 
slėpusį už palmės kamieno, ap 
skaičiavęs, kur pasislėpusio 
jautriausia vieta ir per medžio 
kamieną paleido kulką, kuri 
jį nukirto.

Virkaus globon buvo pa
vesta ir La Gonave sala, į ku
rią tačiau baltieji nedrįso kel
ti kojos. Kartą jam buvo at
vesta nuo La Gonavės salos 
grupė sukilėlių prieš Haiti. 
Tarp jų buvo ir moteris Ti 
Memenne, kuri davė suprasti 
esanti įtakinga toje saloje. 
Kai ji buvo teisiama, Virkus 
įprašė jai parodyti gailestin
gumą. Ji buvo paleista. Pa
sirodė tai būta pačios La Go-

Kultūros ir visuomenės žur
nalas. Eina kas trys mėnesiai. 
Leidžia LLD. Kaina me
tams 1 doleris. Adresas: 636 
E. Broadway, So. Boston 27, 
Mass, USA. Žurnalas visais 
atžvilgiais atrodo rimtas.

„EGLUTĖ“ 8 nr. spalio mė 
nėšio.

„Kolumbijos LIETUVIŲ 
ŽINIOS“ 3—4 nr. Medellin. 
Laikraštėlis spausdinamas ro
tatorium. Leidžia spaudos 
platinimo biuras. Adresas: Im 
presos Internacionales, Cara
cas No. 49—21, Colombia, S. 
A. Laiškams adresas: Apar- 
tado nac. 2336, Medellin, Co
lombia, S. A.

„PELĖDA” 3(12) nr. Ats
kiro nr. kaina 30 et. Adresas: 
87 Thorold Rd. W„ Welland, 
Ont., Canada.

„SANTARVĖ“ 5 nr. 1953 
metų.

nave salos karalienės. Ji 1920 
metais karališkai priėmė atsi
lankiusį Virkų. Jo draugišku
mas ir pagarba vietiniams pa 
darė jį populiariu saloje. Ši 
sala jį traukė ir jis 1925 m. 
mielai priėmė salos komendan 
to postą. Jis tuojau vienas be 
ginklo, džiunglių takais, ap
lankė vietinių kaimus, svečia
vosi jų lūšnose ir valgė jų 
maistą. Slapti būbnininkai 
jam artėjant prie sodybos pra
nešdavo, kad šio nereikią bi
jotis. Jis salos ūkininkus ėmė 
mokyti pažangaus ūkininkavi
mo, drąsiai juos gynė nuo ky
šininkų, pravedė pirmą gy
ventojų surašinėjimą. Visas 
leformas jis pravedė kiek ga
lima padėdamas vietiniams, 
bet jų neerzindamas, neida
mas į konfliktą su jų papro
čiais. Vietiniai jį išrinko na
riu į savo Dvylikos tarybą.

Praslinko pusantrų metų, 
l'rietaringieji vietiniai Virku- 
je ėmė matyti įsikūnijimą 
Haiti imperatoriaus Faustino 
F, kurs dingo be žinios ir 
kurs pasakė, kad ateis jo bend 
ravardis. . . Virkus vietiniams 
ir atrodė tuo pažadėtuoju ir jie 
jį vainikavo karaliumi, ypač, 
kad čia padėjo karalienė Ti 
Memenne. Jo vanikavimas at 
švęstas visų salos gyventojų 
akivaizdoje. Vienu apeigų 
vyksmu buvo naujojo kara
liaus patepimas naujai paau
koto gaidžio krauju. . .

Virkus juos mokė kaip ge- 
giau statytis namus, kaip au
gintis naminius gyvulius ir 
vietiniai juodukai buvo jam pa 
klusnūs. 1928 metais salą ap
lankė pats Haiti valstybės pre 
zidentas. Jis betarpiškai tu
rėjo progos įsitikinti, kaip gy 
ventojai myli Virkų. Preziden 
tas, kaip aiškinama, nenorėjęs 
pakęsti savo konkurento, kad 
ii džiunglių mažos salos ka
raliaus, ir jį sekančiais metais 
atšaukęs. Ir taip —•_ Virkaus 
karaliavimas pasibaigė 1929 
metais.

1931 metais Virkus sugrį
žo į JAV. Čia parašė knygą 
apie savo nuotykius ir laikė 
paskaitas. Jo knygos vardas: 
„The White King of La Go
nave“.

Antrojo pasaulinio karo me 
tu jis vėl tarnavo kariuomenė 
je. Jis komandavo marinų 
aviacijos dalinį Chapel Hill 
vietovėje, kol jam teko gulti į 
laivyno, ligoninę Bropklyne, 
N. Y. Mirė 1945 m. spalio 
mėn. 9 d. ir palaidotas Arling 
ton National Cemetery. Liko 
jo žmona Julia ir jo sūnus 
Faustinas. Virkus buvo apdo 
vanotas šešiais JAV ir Haiti 
medaliais ir jo atminimas te
bėra gyvas La Gonave salo
je, kurios karaliumi tas lietu
vis išbuvo ketverius metus.

(D)

4.
RICHARD SORGE

Auksaburnišku iškalbingumu užpildytas blankas turėjo 
Sorgei nulemti gyvenimą arba mirtį. Jeigu Geštapas neap
sižiūrėtų ir prašymas būtų patenkintas, Sergės, kaip sovietų 
šnipo, priedanga, būtų neabejotinai visapusiškai garantuota.

„Daktaras Richardas Sorge, vokiečių kariuomenės ei
linis, Kielio universiteto studentas 1918 m., filosofijos dak
taras Hamburgo uinversitete 1923-1925 m., techniškų, fi
nansinių ir politinių straipsnių iš Kinijos reporteris 1929- 
1933 m., nacių partijos narys 1933 m.“ Kas gi galėtų turėti 
bet kokį, kad ir menkiausią, įtarimą, kad šis lojalus ir darbš
tus Vaterlando sūnus galėtų būti Raudonosios Armijos ge
nerolas leitenantas?

Bet. . . !
Kas gi atsitiktų, jeigu aiškiai pažymėta „Sorgės“ vardu 

byla atsirastų Geštapo archyvuose? Tikrai nebūtų labai ma
lonu perskaityti tokius faktus:

„Daktaras Richardas Sorge, vokiečių kariuomenės ei
linis: komunistų agitatorius Kielio laivyno bazėj 1918 m.; 
komunistų agitatorius Ruhro anglių kasyklose 1920 - 1933 
m.; ryšių karininkas komunistų partijoj Frankfurte 1921- 
-1925 m.; Komunistų Internacionalo Maskvoje špionažo mo
kinys 1925 m.; dviejų komunistinių veikalų autorius; nuo 
1925 m. gyvenamoji vieta nežinoma“.

Užtektų tik žemiausios kategorijos Geštapo valdininkui 
tai perskaityti ir įvykiai greitu tempu pradėtų riedėti, bū
tent: — suėmimas, koncentracijos stovykla, kankinimai ir 
mirtis.

Kad tokia byla, aiškiai pažymėta „Sorgės“ vardu, tūno
jo Geštapo archyvuose, tai buvo faktas. O vis dėlto nieko 
neatsitiko. Geštapas davė savo sutikimą pasirašydamas Sor
gės prašymą, ir po kelių dienų Sorge jau buvo priimtas na
cių partijon nariu. Kad Geštapas taip neapsižiūrėjo ir davė 
savo sutikimą, tai buvo irgi Maskvos nuopelnas. Tasai tū
zas, kurį Maskva reikalui atėjus paklojo ant stalo, buvo vie
nas iš jos agentų pačioje Geštapo širdyje. Sorgei nepavyko 
sužinoti jo pavardės, nors jis turėjo pakankamai duomenų 
apie jo buvimą žinoti. Lemiamą momentą šiam agentui pa

vyko laikinai pašalinti visą kompromitoujančią Sorgės by
lą, gulinčią Geštapo arihyvuose. Jis ir vėliau budriai ir su
maniai apsaugodavo Sorgę panašiais atvejais. 1939 m„ ka
da ambasadorius Ottas paskyrė Sorgę ambasados spaudos 
attache, Geštapas vėl tikrino jo bylą. Sorge ir vėl nebuvo 
susektas.

1933 metų vasarą, apsišarvavęs žurnalisto kredencia
lais ir nacių partijos nario pažymėjimu, Sorge atvyksta lai
vu Japonijon. Su šaltu pasitikėjimu jis žengia nuo laivo til
telio į Japonijos žemyną. Jo tikrosios pareigos betgi, kaip 
Sorge rašo, buvo tokios: „politinės situacijos įvertinimas, 
žinios apie Japonijos ekonominę padėtį ir karinių paslapčių 
išgavimas“.

Sorge su dideliu atsargumu ėmėši šių uždavinių įvyk
dymo. Jis griežtai atsisakė palaikyti bet kokius ryšius su 
vietine japonų komunistų partija ir su Sovietų ambasada, 
nebent tik bėdos atveju. Jis irgi pareikalavo, kad jo padė
jėjai nebūtų rusų tautybės. Raudonosios Armijos Ketvir
tajam Biurui su tomis sąlygomis sutikus, komunistų parti
joms visame pasaulyje buvo duotas įsakymas suverbuoti Sor
gei tinkamus ir neįtartinus padėjėjus.

Įdomi kolekcija komunistinių paukštelių pradėjo reng
tis kelionėn visuose pasaulio žemynuose. Tyliai, tyliai jie 
pradėjo plasnoti Japonijos link. Vienas iš keisčiausių agen
tų buvo augšto ūgio, stipriai sudėtas Brauko De Voukelich- 
as, 28 metų amžiaus jugoslavų kilmės Paryžiaus gyvento
jas. Neva menininkas, neva architektas ir šiaip sau bastū
nas, Voukelitchas buvo Prancūzijos komurįstų partijos na
rys ir dirbo elektros tiekimo kompanijoje Paryžiuje. Vieną 
dieną gatvėje Voukelitchas buvo užkalbintas jam nepažįsta
mo ruso komunisto:

— Pasiruošk kelionei uždaviniui atlikti, — tai pasakęs 
rusas pranyko.

Netrukus po šio susitikimo, Voukelitchas rado savo laiš 
kų dėžutėje tris Marseille — Japonija laivokartes. Kaip ir 
Sorge, Voukelitchas su žmona ir vaiku neturėjo jokių kliū
čių Japonijon įvažiuoti. Kas gi galėjo Voukelitchą įtarti 
kaip šnipą?! Jo kredencialuose buvo įtikinančiai parašyta, 
kad jis yra iliustruoto prancūzų žurnalo „Vue“ ir didžiau
sio jugoslavų dienraščio „Politica“ naujasis Tokijo kores
pondentas.

Maždaug tuo pačiu metu, už 6.000 mylių, Los Angeles 
mieste panašiu būdu buvo netikėtai užkalbintas kitas komu

nistas. Jo vardas buvo Miyagi Yotoku, nuskuręs, džiova 
sergąs menininkas. Jis buvo gimęs Okinavoje,, Japonijoje, 
bet vėliau persikėlęs gyventi Kalifornijon. Pabaigęs meno 
studijas ir padirbėjęs kiek farmose, Miyagi persikėlė į Los 
Angeles, kur Mažojo Tokijo priemiestyje jis Įsigijo restora
ną „Pelėdą“.

Vieną dieną į restoraną užsuko Miyagio pažįstamas in
das komunistas, Miyagi jį vadindavo Roy.

— Pasiruošk vykti Japonijon svarbiam uždaviniui atlik 
ti — pranešė Roy. Čia pat jis perdavė Miyagiui 200 dole
rių kelionės išlaidoms padengti ir pažadėjo menininkui, kad 
po mėnesio galės grįžti namo. Kai Miyagi jau buvo pasiren
gęs kelionei, Roy įdavė jam vieno dolerio banknotą, atkreip 
damas jo dėmesį į serijos numerį.

— Kai Jūs būsiteTokijo mieste, kiekvieną dieną aty- 
džiai sekite „Japonijos Pranešėjo“ skelbimų „Norime pirk
ti“ skiltis. Kada Jūs rasite skelbimą „Noriu pirkti Ukiyoe 
spausdinius“ atsakykite į šį skelbimą. Skelbėjas suteiks 
jums tolimesnes instrukcijas, — paaiškino jam Roy.

Atvykęs Japonijos sestinėn, Miyagi pradėjo sekti skėl
imų skiltis. 1933 m. gruodžio 14 d. jo laukiamas skelbimas 
tilpo laikraščio skiltyse. Jis atsakė, ir jam buvo pranešta 
nuvykti į vietos skelbimų agentūros biurą, kuris buvo pri
ėmęs šį skelbimą. Kada Miyagi ten nuvyko, prie jo priėjo 
nepažįstamas žmogus ir, ištraukęs dolerio banknotą, jam jį 
parodė. Tada Miyagi išsitraukė savo banknotą ir jie abu su
lygino serijos numerius. Tokiu būdu Miyagi Yotoku ir Bran 
co de Voukelitchas pirmą kartą susitiko, dėl ko jie buvo net 
pusę pasaulio apkeliavę. Keletai dienų nuo to susitikimo 
prabėgus, Voukelitchas nuvedė Miyagį į meno galeriją, kur 
jis supažindino amerikietį japoną komunistą su Sorge.

Tuo pat laiku Richardas Rorge įieško jo sau artimiausio 
pagelbininko. Pasirinko Ozakį Hozumį, 32 metų amžiaus ja
ponų žurnalistą ir politiką, gerų ir plačių ryšių bei sumanios 
galvos vyrą, kuris nors ir nebuvo komunistų partijos narys, 
bet smarkiai prijaučiąs. Sorge pažinojo Ozakį dar iš Šan- 
gchajaus laikų. Daktaras Sorge instinktyviai nujautė, kad 
intymus Ozakio Japonijos politikos žinojimas ir jo draugys
tė su kunigaikščiu Konoye, tolimu imperatoriaus giminaičiu 
bei vienu iš didžiausių politikos vyrų, gali jo veiklai būti 
labai naudinga. Ir kaip vėliau paaiškėpo, Sorge neapsiriko.

Daugiau bus.
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r Brangus Maestro!
ištirpdytą, atitrauktą gamtos 
gabalą. Bet jų mokinys Van 
Gogh’as pasidarė kartu ir jų 
priešas, nes Van Gogh'as bu
vo, kaip ir Jūs, „turinio“, vi
dinio tikėjimo žmogum. Jis 
buvo šiaurietis „orientališkas”, 
o ne graikšikas kūrėjas ir jo 
teptukas, panašiai, kaip ir Jū
sų, virpuliavo ugnim. Jo pei
zažai, kaip ir Jūsų, yra gamtos 
dramatinio judesio, kosmiško, 
antgamtinio pajutimo produk
tai. Yra dar ir kitas mistikas 
ir „orientališkas“ žmogus me
ne, kuris yra artimas Jums. 
Tai bizantinietis El Greco. 
Tie, kurie kūrybiškai pažvel
gė į jo Toledo peizažą Metro
politeno Muzėjuje New Yor
ke, juto ir tą vulkanišką ne
ramumą, kurio jisai yra „ne
samas“. Koks gražus uždavi
nys būtų sukurti knygą, pava 
dintą „EI Greco, Van Gogh' 
as, Galdikas. Stilistinės anali 
zės ir meno psichologijos stu 
dija. „Nuo El Greco baroko 
iki Galdiko baroko yra netaip 
jau toli. Cezanne'o žodžiai 
„Be susijaudinimo nėra me
no“ tiktų visų trijų meninin
kų vedamąją tendenciją vaiz
duojančiu posakiu.

Po tokios knygos reikėtų 
parašyti kitą, užvardintą 
„Čiurliams, Baltrušaitis, Gal
dikas, Lietuvių gamtinės fi
losofijos paralelės“. Ir tik
tai vėliau, panašius lituanisti
nius ir stilistinius tyrinėjimus 
užbaigus, galima būtų pradė
ti rašyti studiją „Adomas Gal 
dikas ir jo vieta Lietuvos ir 
Europos mene“, — studiją, 
kuri išryškintų Jus kaip euro 
pinės reikšmės dailininką ir 
lietuvių dvasios - sielos reiš
kėją. Norėtųsi tikėti, kad ši 
fascinuojanti tematika įkvėps 
jaunosios kartos lietuvių rašy 
tojus.

Lietuvių kritika ligšiol yra 
Jums skolinga Jūsų kūrybos 
tikslų įvertinimą. Jakštas, Bi
čiūnas ir Keliuotis, kurie ne
mažai prisidėjo prie anarchi- 
nės kritikos kūrimo Lietuvo
je, netik nenorėjo suprasti 
Jūsų meno originalios, eks
presionistinės formos, bet taip 
pat ignoravo Jūsų, iš gilios se 
novės ateinantį, grynai lietu
višką gamtos pajutimą. Šis 
pajutimas neturi nieko bendro 
su piešimu damų liaudies kos
tiumuose, su etnografine te
matika, su lietuviškų trobų ar 
gražių medinių bažnyčių vaiz
davimu. Tautiškumas mene 
yra visuomet dvasinė situaci
ja, ypatingos jausminės at
mosferos stebuklas ir jį reali
zuoti gali tiktai tas, kuris šį 
stebuklą nešioja savyje. Isto 
rinis gamtos motyvas neturi 
jokios reikšmės. Van Gogh‘ 
as ir savo pietų Prancūzijos 
peizažuose pasiliko germanu, 
o Delacroix dirbdamas Afriko

Didžiai Gerbiamas i
Spalio 18 dieną Jums ir 

Jūsų draugams ir gerbėjams 
laikas buvo sustojęs vienai 
akimirkai. Tą dieną mes inty
mių draugų ratelyje minėjo
me, o lapkričio 1 dieną „Grand 
Paradise“ salėje New Yorke 
viešai švęsime Jūsų 60 metų 
sukaktį.

Tarp kūrybinės intuicijos 
liepsnos ir logoso, tarp turinio 
ir formos, tarp meno magijos 
ir technikinio formavimo, tarp 
„orientališko“ ir „klasiško“ 
žmogaus vyko visa Jūsų gy
venimo kova dėl specifinės iš 
raiškos. Tokia kova yra bū
dinga lietuvių kultūros pasi
reiškimams, kultūros, kuri 
daugeliu atvejų yra spekulia
tyvinė, filosofinė ir abstrakti. 
Ji yra iš viso būdinga šiaurės 
kultūroms, nes šiaurės žmogų 
yra nelengva „uždaryti“ sa
vo plačiai srovenančius jaus
mus Viduržemio jūros tau
tų harmoningos formos „kor
sete“. Tas nereiškia, kad tarp 
lietuvių nebuvo ar nėra gryno 
stilizmo siekėjų. Šios rūšies 
kūrėjais poezijoje yra Balys 
Sruoga ir Henrikas Radaus
kas, grafikoj — Vytautas K. 
Jonynas, tapyboje — Petras 
Kiaulėnas ir Vytautas Kasiu
lis, skulptūroje — Vytautas 
Kašuba. Jus būtų sunku pri
skirti prie šios grupės. Jumy 
se pirmauja „orientališkas“, 
romantiškas, ekspresionistinis, 
turinio žmogus.

Aš pavadinau Jus turinio 
žmogum ir daug kam gal tas 
atrodys keistu dalyku, nes 
kokį „turinį“ gali turėti gam
tovaizdis. Neskaitant eilės 
žanrinių arba „literatūrinių“ 
paveikslų, kokiais yra pav., 
Jūsų didelis triptikas „Lietu 
va“, sukurtas 1937 m. Pary
žiaus Pasaulinei Meno Paro
dai, Jūsų „Veja“, „Bulviaka
sė“ ir „Malda“ — galdikiš- 
kiausias ir gryniausias Jūs pa 
sirodėt kaip tik savo „tiktai- 
-peizažuose“ (tremtyje ypač 
savo Freiburgo periode). Tai
gi, apie kokį ypatingą turinį 
čia galima būtų kalbėti?

Įdomiu' prisiminti, kad il
gus šimtmečius pietų kraštų 
dailininkai nekultyvavo gry
nojo peizažo ir net šiandien jis 
yra jiems svetimas. Šios 
specifinės kontempliacijos kū
rinius pirmieji davė šiaurie
čiai — olandai, anglai, fla
mandai, vokiečiai ir kiti. Ga
lop, su impresionizmo laimė
jimu, peizažas laikinai užka
riavo centrinę poziciją tarp 
kitų tapybos šakų. Impresio
nistai gi, kurie po Venecijos 
tapybos pirmieji atidavė duok
lę gryno kolorizmo genijui, 
buvo kartu ir pirmieji, kurie 
iš esmės išėjo prieš literatū
rinį motyvą mene. Jiems svar 
biausia buvo sukurti formališ- 
kai tobulą, šviesoje stilingai

A TRO SCENOJE.
rovui neduodama atsipalaiduo 
ti žaisminguose arba komiš
kuose sceniniuose įtarpuo- 
se, intryga vystoma augančiu 
įtempimu, bendroji atmosfera 
tragiška ir kupina rimties. 
Personažų kova vyksta aštriai 
suformuluotais dialogais, ku
riuose deklamuojamos pagrin
dinės autoriaus tezės. Tos te
zės talentingai perkeltos me- 
ninėn plotmėn, neskamba tuš 
čia retorika arba sausa fraze 
ologija. Škėmos žodis staigus, 
kondensuotas, sąmojingas, aiš 
kus. Personažai gerai pagrįs 
ti, pakankamai giliai išstudi
juoti, jų savitumas ir tekste 
ir situacijose griežtai išlaiky
tas.

Tokia buvo literatūrinė me 
džiaga, kurią režisorius (šiuo 
atveju pats autorius) ir akto
riai pasiėmė perkelti ir įgy
vendinti scenoje. Medžiaga 
gerai išbalansuota, verta rim
tų režosoriaus ir aktorių pas
tangų. Todėl Montrealio Lie 
tuvių Dramos Teatras, pasi
rinkdamas „Pabudimą“ paro 
dė netiktai lietuviškai kultū
rai ir teatrui reikšmingą res- 
pektą, bet ir savo teatralinį 
subrendimą. Jeigu šiandien 
dar kai kas (ypač JAV) apie 
Montrealio Dramos Teatrą te
bekalba kaip apie jaunų debiu 
tantų ansamblį, laikas jiems 
pakeisti savo nuomonę ir įsi
rašyti šį jaunų žmonių Teatrą 
į rimtų meno institucijų tarpą. 
Tai nėra joks lokalpatriotiz- 
mas, bet konkretus konstata
vimas : po „Živilės“, „Bubulio 
ir Dundulio" ir „Pabudimo" 
Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras pakankamai aiškiai 
įrodė savo menišką subrendi
mą ir sugebėjimus. Ir Montre 
alio lietuviškoji visuomenė tu 
retų gerai tai įsisąmoninti, nes 
paprastai mes daugelį kultū
rinių apraiškų temokame įver
tinti tada, kai jų nustojame.

Kalbant apie patį spektaklį, 
pirmiausia, norisi pažymėti 
vieną ypatingai džiugų reiški
nį : pirmą kartą Montrealio 
Dramos Teatro kolektyvas iš 
ėjo scenon kaip ryškiai viena
lytis. Turime, galvoj paskirų 
aktorių įsiliejimą bendran an
sambliu, kai žiūrovas nebepa- 
stebi jokio esminio skirtumo 
tarp mažiau ar daugiau paty
rusių aktorių. „Pabudime“ vi 
si aktoriai savo vaidmenis at
liko gerai, visų jų išpildymo 
lygis buvo vertas dėmesio ir 
pripažinimo. Nelaikome savęs 
jokiu teatro kritiku, todėl ne
manome leistis į detalesnį pa
skirų vaidmenų išpildymo ver 
tinimą, tekonstatuojame la- 
bjausiai iškilų faktą — viso 
kolektyvo menišką subrendi
mą. Ir Leonas Barauskas (Ka 
zio vaidmenyje), ir Kazys Ve
selka (Prano vaidmenyje) šia 
me veikale buvo labai geri

LIETUVIŲ TE
Kai Lietuvių Dramos Teat

ro plakatai skelbė Montrealio 
lietuviškajai visuomenei apie 
spalio mėn. 11 dieną įvykstan 
čią naują premjerą, daugeliui 
busimųjų žiūrovų teouvo ži
nomas veikalo pavau mimas.
„Pabudimas“ (ankstyvesnėj 
redakcijoj — Paskutinis Tar
dymas), Kultūros Fondo pre 
mijuotas pirmąja premija, ne
buvo niekur spausdintas — 
nei atskiru leidiniu, nei perio 
dikoje. Tai, be abejo, apsun
kino veikalo sekimą ir eilinis 
žiūrovas nevisus teksto subti
lumus sugebėjo priimti taip, 
kaip autorius to norėtų. Dalis 
svarbių poteksčių, išryškinu
sių veikėjus ir pačias situaci
jas, paviršutiniškai tepasiekė 
žiūrovų sąmonę, todėl teko 
girdėti balsų, jog veikalas bu
vęs persunkus ir jo idėja ne
pakankamai aiški. Lietuvių 
Akademinio Sambūrio suorga 
nizuotam premjeros aptarime, 
kuriame dalyvavo būrys kul
tūrininkų, pradžioje minėtos 
pastabos buvo ypač užakcen
tuotos. Tiesa, būta ir grynai 
pasaulėžiūrinių pastabų, bet 
jas reikėtų sugebėti skirti nuo 
paties spektaklio vertinimo, 
nes betkuriam meno kūrinyje 
tokia pažiūrų diferianciacija 
yra suprantama, tačiau jokiu 
būdu nenulemia meninio kūri
nio vertės.

Kiekvienu atžvilgiu, Mont
realio lietuviškoji visuomenė 
pirmą kartą pamatė lietuvio 
rašytojo dramą, kurioje spren 
džiamos visuotinesnės idėjos. 
Tai nebuvo paprasta komedi- 
jėlė1, paviršutiška pjesė, bet di 
dėlės įtampos drama, spren
džianti šiandien labai aktualią 
ir skaudžią žmogaus visuotino 
paniekinimo problemą, žmo
gaus nužmoginimą totalitaris- 
tinėje vergijoje.

Antanas Škėma, „Pabudi
me“ nesistengė palikti vien 
tiktai lietuvių tautinės trage
dijos rėmuose, jis užsimojo pa 
rodyti bendrai žmogaus kovą 
prieš prievartą ir dvasinį su- 
niveliavimą. Todėl kai kurių 
žiūrovų specialus noras veika 
le matyti lietuvių pasaulėžiū
ros kovą prieš komunizmą ne
buvo tikslus. Toji kova neabe 
jotinai veikale Vaizduojama, 
bet pro ją autorius projektuo
ja didenį, platesnį žmoniškos 
kovos momentą, galiojantį vi
soms tautoms ir visai mūsų 
generacijai.

Pats literatūrinis kūrinys 
yra sunkus ta prasme, kad žiū 
t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
je — prancūzų. Taip ir Jūs 
sukūrėt Freiburge visą eilę 
Schwarzwaldo gamtovaizdžių, 
kuriuos aš nebijau pavadinti 
genialiais ir grynai lietuviš
kais. Juose yra laimingai įfor 
minta toji į gamtą įlieta, di- 

Nukelta į 6 puslapį.

KULTURWWKROVIKA
AR KANADOJE VYDŪNAS NEBEŽINOMAS?

Atrodytų, kad Kanadoje turė
tų būti daugiau lietuvių, kurie 
Vydūno vardą bus girdėję ar 
net patį mūsų rašytoją matę 
ir gyvu žodžiu gėrėjęsi Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, Tel 
šiuose, Dotnuvoje ar kitur. To 
dėl Vydūno Fondo Komitetas 
pakartotinai kreipiasi į brolius 
kanadiškius, prašydamas au
kas siųsti Rašytojų Dr-jos pir
mininko vardu: B. Babraus- 
kas 1436 S. 50 Avė, Cicero, 
III., USA. Jeigu kam būtų ta 
tai parankiau, „Nepriklauso
ma Lietuva“ mielai sutiko pa
tarpininkauti — priimti pini
gus vietoje.

Ta proga pranešama, kad 
Vydūno antkapis Detmoide 
jau pastatytas. Granite iškal
tos bronzinės raidės:

VYDŪNAS 
1868—1953

Šiomis dienomis susitarta 
su Terros leidykla, kuri dar 
prieš Kalėdas išleis Vydūno 
reikšmingiausią veikalą „Pra
bočių Šešėliai“. Knygos gale 
bus surašyti Vydūno Fondo 
aukotojai ir jiems bus pasiųsta 
išleistoji knyga.

Ben. Babrauskas
Rašytojų Dr-jos Pirm.

LEIDINIAI SVETIMOMIS 
KALBOMIS.

Ruošiamasi greitu laiku iš
leisti buv. min. E. Turausko 
parašytą knkgą „La tragedie 
des Pays Baltes“ („Baltijos 
kraštų tragedija“). Šio lei
dinio tekstas prancūzų k. jau 
surinktas ir, be to, verčiamas 
i vokiečių kalbą. Antrasis Inf. 
T. leidinys, jau atiduotas į rin 
kyklą, tai — „Les martyrs de 
Lithuanie” arba — „Mažieji 
Katynai“. Ir jis leidžiamas 
prancūzų kalba. Spaudai taip 
pat ruošiami ir numatomi iš
leisti prancūzų ir vokečių kal
bomis „Partizanai už geležinės 
uždangos“.

KNYGOS BARE.
Savo atsiminimus rašo prof.

J. Kaminskas, min. E. Turaus 
kas, Dr. A. Garmus ir 70 m. 
amžiaus sulaukęs LLK narys
K. Bielinis ir visa eilė kitų se 
nosios kartos visuomenės vei
kėjų. S. Urbonas ruošia atsi- 
siminimų” 2-jį leidimą. Čika
goje ruošiamas leidinys apie 
ALT pastarųjų metų veiklą. 
Br. Zumeris Australijoje iš
leido „Tylinti tauta“, skirtą 
Lietuvos didybės ir tragikos 
keliams nagrinėti. Ispanų pa
saulinės literatūros antalogi- 
joje yra išspaudinti ir du lie
tuviški dalykai: „Brisiaus ga
las” ir liaudies pasaka „Eglė, 
žalčių karalienė“, išversti į is 
panų k. J. Andresco. J. Ri- 
mutis paruošė JAV-se leidinį 
anglų k. „Mes kaltiname“.

Vydūno paminklui pastaty
ti ir parinktiems raštams iš
leisti š. m. rugpjūčio mėn. su
darytas Vydūno Fondo Komi 
tetas. Visuose laikraščiuose 
to komiteto buvo paskelbtas 
atsišaukimas, kviečiąs mūsų 
tautiečius aukoti šiam reikalui. 
JAV lietuviai ir jų organizaci 
jos atsiliepė jautriau, suauko
dami bent 200 dol.

Tačiau mūsų kanadiškiai 
broliai pasirodė labai santū
rūs: ligi šiol vos vienas hamil 
toniškis neužmiršo Vydūno.

scenoje, padarę žymią pažan
gą : jų laikysena ir dikcija bu
vo ypatingai gera. Tai neabe 
jotinas režisoriaus Antano 
Škėmos nuopelnas. Puikų, iš
baigtą ir išstudijuotą ligi smul 
kiaušių detalių, Pijaus vaid
menį, kaip paprastai, ryškiai 
ii užtikrintai išpildė Algiman 
tas Dikinis. Šiltai, subtiliai 
kunigo vaidmenį atliko Juo
zas Akstinas. Tam tikras is
teriškas šio persanažo trakta
vimas, kokį vedė režisorius, 
nevisur praskambėjo pakanka 
rnai įtikinamai. Tačiau tai ne 
be aktoriaus kaltė. Gal ypa
tingai toji pati isteriškai lau
žyta charakterio linija buvo 
režisoriaus akcentuota Lenos 
vaidmeny (Birutė Pūkelevičiū 
tė) ir todėl vietomis praskam 
bėjo kiek teatrališkai dirbti
nai. Tačiau bendrai imant, 
Lenos sunkus vaidmuo buvo 
perkeltas scenon talentingai.

Tai tėra keli žodžiai apie 
aktorius ir pastatymą. Jų per 
maža, nes spektaklis tikrai 
vertas ilgo ir specialaus ap
tarimo. Jau vien todėl, kad 
tai pionieriškas kūrinys ir pio 
nieriškas spektaklis. Mont
realio Dramos Teatras žinojo, 
kokį sunkų uždavinį pasiima, 
žinojo, kad publika turės įsi
tempti, žinojo, kad aktoriai 
turės atiduoti maksimalines 
savo pajėgas. Ir reikia nuo
širdžiai pasakyti, kad žmogus, 
kuriam rūpi savas teatras ir 
sava kūryba, gali pasakyti, 
jog bandymas pilnai pavyko. 
Žiūrovai klausėsi spektaklio 
pasigėrėtina rimtimi, aktoriai 
savo uždavinį atliko labai ge
rai; scena ir salė buvo darnus 
junginys.

O veikalo autorius ir šio 
spektaklio režisorius Anta
nas Škėma išdrįso prakalbėti 
mums nauja kalba ir tai yra 
jo kūrybinis laimėjimas. Rėži 
soriaus buvo padaryta tikrai 
daug — ir Montrealio Dra
mos Teatro aktoriai yra pa
žengę dar vieną, svarbų žings 
nį savo meniškojo išsivystymo 
kelyje.

Veikalo dailininkas Juozas 
Akstinas spektakliui sukūrė ge 
rą, menišką scenovaizdį, j. v.

BORIS GUSEV

Tiltas
Apysaka.

3.
— Na, vyriausis, vadovauk! — pasakė teta Daša. — Ma

ne leisk ant tilto. Baisiai mėgstu stuksėti kirviu ! Velnias gi 
davė gimt boba. . . Iš manęs būtų garsus dailidė, o tai ir sta
lius !

— Tebus, — sutikos Petrenko. — O Kondrašin su De- 
nisovu — ant dambos! Imkite, broleliai, kastuvus. Tik
tai molio nekaskite — nuplauks. O jūs, mergaitės, lentas 
prie tilto neškite.

— Mums, Niurką, su tavim teko amnestija, — sukike
no Svietą. — Lentą atsineškime ir prisėskime, kol jie susi
doros.

— Aš jums prisėsiu! — pasakė teta Daša, užveržda- 
ma plaukus skepeta.

— Draugui Kondrašinui duokite kur sausesnio darbo, 
— užjaučiamai pridėjo Svietą. — Jis gi su sloga! Dar gali 
kur kojas sušlapti!

— Tylėk, šeškau, — sumurmėjo buhalteris. — Savęs 
žiūrėk!

Petrenko nužingsniavo dmba ir, pakilęs ant senojo 
grindinio lentų, sudavė per jas kirviu, o po to pasišokėjo, 
bandydamas jų stiprumą. Ilgas nuo jo šešėlis nusidriekė 
per upę, o kai jis atsivedėjo kirviu, šešėlis nusitiesė anapus 
upės ir ten išnyko, patekęs į tamsius krūmus. Vandens pa
viršiuje šešėlis judėjo nuo vandens sūkurių ir srovių.

— Žiūrėk, Niurką, kaip kino! — nusikvatojusi pasakė 
Svietą.

Perėjęs kairiąja grindinio puse, Petrenko priėjo prie 
pirmos sudaužytos lentos ir, apžergęs balkį, atmušo nučiu
žąs ir numetė į vandenį.

— Lentą, mergos! — sušuko teta Daša. Ji savo pusė
je padarė tai, ką padarė ir Petrenko. — Gana dantis kai
šioti !

Mergaitės nusileido nuo kranto ant dambos, nešda
mos rankomis pirmąją lentą. Prie tilto jos atsistojo taip, 
kad Annuška atsidūrė prie Petrenkos.

— Atsargiau jūs, Ivan Petrovič, — susirūpinusi ji pa
sakė. — O tai ko gero paslysite ir į upę!

— Niekis, — pasakė Petrenko, priimdamas iš jos šla
pią lentos galą. — Dėk čia!

Mergaitė pasilenkė. Jos skarelės galai nusikorė ant 
jo pečių ir uždengė jam akis, ir jis susimuistė galva, tar
tum nuo jų šalindamasis.

— O kur vinys? — piktai suriko teta Daša. — Kuo 
gi prikalti? Jūs, Teklės!

— Tuojau, — atsiliepė Annuška ir skubiai pasileido 
prie mašinos.

Pamažu stumdamiesi pirmyn, Petrenko ir teta Daša 
viena po kitos atplėšinėjo lentų liekanas ir jų vieton dėjo 
naujas.

Pamažu šviesus grindinys ryškėjo tamsoje, ir rodėsi, 
kad ir tamsa, ir lietaus dulkimas, ir juoda sudrumsta upė,
— viskas šalinosi nuo šio balto kelelio, nuo kirvio smūgių, 
skubiai kalusių į lentas didžiules vinis, prieš šuršenimą že
mės, kurią Denisov su Kondrašinu tampė ant privažiuoja
mosios dambos.

— Vaska, prakeiktas, pamažu tu! — staiga verksmin
gai damboje suriko Svietą. — Teta Daša, ką jis daro?

— Bet aš gi netyčia! — skambiu basu atsiliepė Deni
sov, kuris jau buvo numetęs vatinį ir dirbo vienoje kosovo- 
rotkoje.

— Aš, suprantate, einu, — tuo pat balsu tęsė Svietą,
— o jis tyčia numetė gniužulą ir mane visą apipylė purvais!

— O tu nevaitok! — komandavo teta Daša. — Jis gi 
prie tavęs meilinasi! Pradėsite, va, kulti, tai tu jam už api- 
kaklės pelų pripilk! — Ji atsisuko ir keliais smūgiais įva
rė vinį. —- Na, duokite antrą!

Šį sykį mergaitės taip dirbo, kad Annuška prie Petren
ko prisiartino peranksti: jis dar kalo vinį. Skambūs smū
giai sklido upe ir aidu skambėjo kažkur užupio miškuose.

Staiga Petrenko silpnai riktelėjo, o po to staiga pasi
girdo vandens pliaukštelėjimas.

— Kas jums, Ivan Petrovič? — susirūpinusi paklau
sė Annuška.

Jis giliai atsikvėpė, bet atsakė įprastu savo tonu:
— Ne bėda. . . Tai aš dėl nelauktumo. Kirvis iškrito 

ir truputi sužeidžiau ranką. . Pavel Jakovlevič, būk drau

gas ir atnešk iš mašinos atsarginį. Vanduo nukris ir šį iš
trauksime !

Annuška prinešė prie jo galą lentos.
— O aš kaip išsigandau! — tyliai ji pasakė. — Ma

niau, kad jūs į vandenį įkritote. Ai, kas gi čia pas jus?
Ant rankos, kurią jis ištiesė paimti lentai, buvo mato

mas tamsus kaspinas. Kai jis pasviro ir farų šviesa apšvie
tė ranką, buvo aišku, kad tai ne kaspinas, bet srovė kraujo.

— O po velnių! — pasakė jis. — Menkniekis, įbrė
žimas, bet, matyt, gysla atidaryta. ’•— Dešine ranka jis išsi
ėmė iš kišenės laikraštį, paskui atsigulė ant balkio ir nulei
do ranką į vandenį. — Štai tau ir ligoninė! — nusišypsojo 
jis. — Tuojau aprišiu laikraščiui ir viskas tvarkoje.

— Taip begalima, Ivan Petrovič! — maldaujančiai 
pasakė Annuška. — Bus užsikrėtimas. Aš gi greitosios pa
galbos mokinausi. Duokite aš jums sutvarstysiu.

— Dar ko! Būdavo ir blogiau! Kondrašin, kirvį 
neši?

— Ai, Pavel Jakovlevič! — pasakė mergaitė, kai Kond 
tašin, šnypšdamas ir stenėdamas užlipo ant tilto. — Na, 
jūs vyresnis. . . prašau pasakyti, kad reikia sutvarstyti ranką.

Stovėdamas ant krašto grindinio, buhalteris piktai su
niurzgė :

— O kada jis gerbė vyresnius? Aš, va, sergu, o jis iš na 
mų ištempė.

— Bet kaip gi taip? — susimaišiusi šnekėjo mergaitė, 
tampydama buhalterį už rankovės. — Na, pasakykite jam!

— Nesivaipyk, merga, veltui! — piktai sušuko teta 
Daša. — Imk jį už apykaklės ir vesk!

— Teisingai! — patvirtino Svietą, kuri atsisėdo ant 
atneštos lentos ir, naudodamasi pertrauka, skiedrele valė nuo 
savo batų purvą, taip pasukdama koją, kad šviesa kristų ant 
batų. — Jeigu kaikas kaiko nesupranta!

Patylėjusi, Annuška tvirtai pasaJkė:
— Stokitės, draugas Petrenkko! Aš čia kaip pirmoji pa

galba ir mediciniškoji sesuo ir todėl jums įsakau! Kad dėl 
jūsų kitiems širdį skauda, tai jums niekis? Atimkite iš jo 
kirvį, draugas Kondrašin!

— Taip jam! — pagirdama atsiliepė teta Daša ir stum
telėjo Svietą. — Gana sėdėti! Eik į jo vietą!

— Žinia, žmogus be jokios sąmonės! — koketiškai pa-
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Lėkštes atskrenda 
iš kitur AAŪS'U ^sportas

LIETUVIŲ SPORTO ORGA NIZACIJA AUSTRALIJOJE.
2.

Šių mėty pradžioje.
Naujieji pastebėjimai, atro

do, svarbūs. Pirmasis (šių 
metų) pranešimas yra iš 1953 
m. sausio 9 d. Tą vakarą bom 
bonešis B-29 skrido savo ei
linės misijos viršum Kalifor
nijos. Lėktuvą valdė kap. Ge 
orge Madden. Antrasis pilo
tas lt. Frank Briggs sėdėjo 
dešinėje sėdynėje. (Vardai ir 
čia paduoti netikri).

Buvo skaisti naktis. Už ko
kių 16.000 pėdų gilumoje ma
tėsi Santa Ana šviesos. Be 
B-29 danguje nieko kito ne
simatė. Kap. Madden betik- 
rinant instrumentus, staiga 
Briggs akyse švysterėjo mėly
na šviesa. Tiesiai priešais B- 
29 baisiu greitumu skrido iš
tisa mėlynai šviečiančių objek 
tų formacija, panaši j V. Brig
gs sušuko Maddenui saugotis. 
Madden tai pamatęs, staiga 
pasuko kairėn. Vieną sekun
dės dalelę atrodė, kad keistoji 
eskadrilė skrenda nepaisyda
ma, kai staiga ji sulėtino grei
tį taip netikėtai, jog kelios 
„mašinos“ peršovė per kita ki 
tą. Pasukdama į šalį formaci
ja pakilo augštyn ir dingo.

Nors Madden žinojo, kad to 
je vietoje tuo metu nebuvo jo
kių supersoninių bandymų, jis 
tačiau paskambino oro trafi- 
ko kontrolei, iš kurios gavo 
atsakymą, kad jokio lėktuvo 
toje srityje tuo metu nebuvo:

Kitas keistas įvykis pasitai
kė 1952 m. gruodžio 6 d. bom
bonešiui B-29 skrendant vir
šum Meksikos įlankos ir grįž
tant į savo bazę Texase. Tai 
buvo vos 48 vai. po to, kai lt. 
Fogle turėjo savo susidūrimą 
prie Laredo, Texas. Lygiai 
5.25 vai. stebėdamas savo ra- 
darscopą lt. Sid. Coleman pa
stebėjo nežinomą objektą, pa
sirodžiusį jo radaroskopo tink 
Jo krašte. Lt. Coleman stačiai 
pašoko, pastebėjęs, kad per 
vieną momentą tas objektas 
praslinko 13 mylių tarpą! Be
regint pasirodė ir antras taš
kas. Apskaičiavus radarosko- 
pe pasirodė, kad objektas 
skrenda 5.240 mylių per va
landą greičiu! Netikėdami sa
vo akims, abudu lakūnai (lt. 
Coleman ir kap. John Barter) 
patikrino instrumentus, pasiro 
dė tikrai 5.240 mylių! Kol pa
tikrinimas buvo baigtas, jau 
keturi mėlyni šviesūs taškai 
skrido priešais juos. Seržan
tas Bailey prišokęs prie lango 
pamatė, kaip vienas mėlynai 
šviečiąs objektas skrido pro ša 
lį taip greitai, kad paskui jo, 
rodėsi, pasiliko ilga mėlynai 
šviečianti juostai Ta lėkštė 
dingo už bombonešio sparno. 
Šiai vos dingus, visa kita švie 
šių taškų grupė pasirodė ra- 

daroskope, ir visi skrido taip 
pat daugiau kaip 5.000 mylių 
per valandą greičiu. . : Kas 
blogiausia, visi jie skrido sta
čiai į jų bombonešį! Nors 
„lėkštės“ praskrido kelių my
lių atstume, bet tokiame grei
ty mažiausias posūkis reikštų 
susidūrimą per vieną akies 
mirksnį. . .

Vos atsipeikėję nuo pergy
vento, 6 minutėms praslinkus 
lakūnai vėl pamatė, jau trečią 
„taškų“ grupę. Du UFO skri 
do bombonešio dešinėje. Ser
žantas Ferris stebėdamas per 
langą matė dvi mašinas pra
skrendant tokiu greičiu, jog 
matėsi tik dvi ilgos mėlynai 
baltos juostos. Iš kitos pusės 
kap. Harter pamatė keturias 
lėkštes už 40 myliu beskren- 
dant B-29 užpakalyje. Staiga 
lėkštės šūkterėjo tiesiai į bom 
bonešį. Kap. Harteriui nespė 
jus griebtis kontrolės, įvyko 
netikėtinas dalykas. Visi ke
turi UFO staiga sulėtino grei 
tį, priderindami jį B-29 grei
čiui. Per 10 sekundžių jie se
kė paskui bombonešį ir staiga 
pagreitinę skridimą pasuko ša 
lin. Tuo momentu kap. Har
ter pastebėjo nepertoliausiai 
skrendantį didžiulį ratą, kurs 
užėmė visą pusę colio radaro- 
skope. Kas dabar įvyko, Har
ter vadina fantastiškiausiu da 
lyku. Mažoji lėkštė, skrisda
ma per 5.000 mylių greičiu, pa 
siekė didžiąją ir susiliejo su ja. 
Staiga po to didžioji lėkštė 
pradėjo kilti augštyn ir din
go iš radaroskopo tinklo. Ką 
dabar lakūnai matė, atrodė ne 
įtikėtina, bet tai buvo vienin
telis išaiškinimas, kad didžioji 
lėkštė buvo „lėkščianešis“ lėk 
tuvas, iš kurio mažosois lėkš
tės buvo paleidžiamos nežino
mos žvalgybos tikslais. Kai 
bombonešis B-29 buvo paste
bėtas, tas dausų „lėktuvnešis“ 
išleido grupę žvalgybos „lėks 
čių" ir žvalgybą atlikus, lėkš
tės, skrisdamos 5.000 mylių 
greičiu, buvo paimtos atgal į 
savo nešiką. Atrodė neįtikėti
na, tačiau visi radaroskopo pa
tikrinimai parodė, kad apskai 
čiavimai bei stebėjimai yra 
tikri, be to visais trimis atve
jais, kur tik lėkštės buvo ma
tomos radaroskope, jos buvo 
matomos ir danguje lygiai to
se vietose, kur jas rodė radaro 
skopas.

ATIC rezoliucija, įvykį iš
tyrus, buvo tokia: visos žino
mų oro fenomenų galimybės 
buvo patikrintos. Išvada: 
„Nežinoma“. d. b.

220 invalidų tremtyje laukia 
tavo aukos. Ar jau aukavai?
Nepamiršk skurde likusiųjų — 

aukok tremtiniams.

Šiuo metu veik visuose di
desniuose Australijos miestuo 
se, kur yra susispietusių lietu
vių, egzistuoja lietuvių sporto 
klubai. Jų veikla yra gana ge
ra, o savo užsimojimais, net ir 
džiuginanti. Tie visi klubai 
veikia, kaip savarankiški vie
netai ir dažnai grynai savo ini
ciatyva yra išvystę gražią veik 
la ir pasiekę gerų rezultatų. Ta 
čiau vidinių saitų tarp atskirų 
klubų nėra. Nėra kas apjung
tų juos visus į vieną darnią vi
sų klubų organizaciją, su pla
ningu sportinių idėjų skatini
mu, bendrų siekių nustatymų 
ir jų veiklos derinimu. Šių vi
sų klubų bendrumas mūsų bend 
ruomenės organizacijos kons
trukcijoje pasireiškė tik tuo, 
kad tokie klubai buvo regis
truojami Krašto valdyboje ir 
apylinkių Valdybose. 1951 m. 
Krašto Valdybos iniciatyva bu 
vo paskelbtas „ALB Fizinio 
auklėjimo ir sporto reikalams 
tvarkyti laikinasis statutas“. 
Tačiau praktikoje jis veik ne
buvo įgyvendintas ir jokių po
zityvių pasekmių sportiniam 
gyvenime neturėjo. Sportinin
kai sako, kad šio statuto svar
biausioji nepasisekimo priežas
tis buvo ta, kad jis buvo duo

ANTANO ŠKĖMOS
Atkelta iš 5 puslapio, 

džiai pakilusi nuotaika, kurią 
lengvai galima surišti su gam
tiniu pietizmu lietuviuose.

Jurgis Baltrušaitis, eilėraš
tyje „Smilgų šlamesys“ žo
džiais: „Nusilenk, praeivy, žo 
lytei prie tako“ ir daugelyje 
kitų eilėraščių liudija apie lie
tuvišką dievotumą gamtos 
paslapčiai. Šį dievotumą iš
reiškia visa Baltrušaičio ir 
Čiurlionio kūryba. Baltrušai
čio eilėraščius gi galima leng
vai iliustruoti Jūsų ir Čiurlio
nio tapybos reprodukcijomis. 
Kartu visų Jūsų trijų kūriniai 
alsuoja tuo, dabar jau legendiš 
kos Lietuvos, aromatu.

Marija Gimbutienė savo 
gražiame etiude apie senovės 
lietuvių dvasinę kultūrą rašo, 
kad „lietuvių ir visų baltų re
ligijai yra labai būdingas miš
ko ir medžio gerbimas. Istori
niai šaltiniai iš 11 — 15 am
žiaus nuolat ir nuolat mini 
„šventus“ miškus, alkus (go
jus), medžius. Šventieji miš
kai yra buvę tarytum klestin
čios ir vienoje vietoje susikau 
pusios gyvybės rezervuarai... 
Kai kurie medžiai ir gėlės bu
vo kupini ypatingos galios, 
gydančios nuo ligų, apsaugo- 
jančios nuo nelaimių. Gaiva
lingumu išsiskirią medžiai: 
gumbuoti, šakoti, iš kelių ka
mienų suaugę ypač turėjo ste
buklingosios jėgos. Prie dvi- 

tas „iš viršaus“. Todėl jis ne
atitiko egzistuojančių sporti
nių organizacijų prigimties ir 
ir buvo joms svetimas. Sporti 
nių organizacijų sutelkimas tu 
rėjo kilti iš jų pačių.

Tačiau turint galvoje, kad 
sporto klubai geografiškai yra 
atskirti vieni nuo kitų labai 
dideliais toliais, Krašto valdy
ba turėtų ateiti jiems talkon ini 
ciatyvos iškėlimu, patarimais 
ir atlikdama ryšininko parei
gas tarp tų atskirų klubų.

Visų mūsų sporto klubų su
derinto darbo laidu turėtų bū
ti laikomas jų vienodas kon
struktyvinis pagrindas.

Tuo keliu patys sportininkai 
nustatytų savo organizacijai 
tinkamą formą ir rastų geriau
sią būdą, kaip suderinti visų 
sportininkų veiklą tiek tarpuša 
vy, tiek ryšy su bendruomeni
nių organų toje srity vykdo
mais uždaviniais.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
aktyvūs sportininkai yra ir ne 
mažiau aktyvūs lietuviai - pa
triotai. Galima iš anksto teig
ti, kad sporto reikalų tvarky
mo perdavimas į jų pačių ran
kas, būtų jų teigiamai įvertin
tas ir tiksliai atliktas. (MP).

„PfABUDIMAS“ ...
kamieninių medžių kaimo žmo 
nės melsdavosi ir stebuklingai 
išgydavo. Tokių senų, keistai 
išaugusių, medžių nevalia kirs 
ti. . . Augalą ir žmogų jungė 
mistiniai ryšiai, nes ir vienas 
ir antras nešiojo analbgišką gy 
vybės jėgą. Pagal senus tikė
jimus medžiai turi kraują ir 
gali kalbėti. . . Žmogaus gy
venimo ilgumas buvo siejamas 
su medžio gyvenimu: nukir
tus medį, miršta ir žmogus. 
Siela, toji nemirštančioji gyvy 
bės jėga, po žmogaus mirties 
dažniausiai į medžius ir įsikū
nydavo.“ (Marija Gimbutie
nė: „Senovės Lietuvių Religi
ja“).

Jeigu Adomas Jakštas ir ki 
ti kritikai neįstengė suprasti 
Jūsų originalaus talento, tai 
garsusis Waldemar George, 
vienas moderninės meno kriti
kos stulpų, iš karto atidengė 
Jūsų tikrąją lietuvybę, tą pir 
minį jausmą, kurį atskleidžia 
Jūsų tapyba. Šis prancūzų me 
no teoretikas savo Jums skir
toje knygoje „Galdikas — 
Tragique Lithuanie“ rašo:

„Galdiko dvasios savotišku
mas pirmą kartą pasirodo „bar 
bariškų“ nature-morte’ų cikle, 
kuriam jis temas ima iš Lie
tuvos liaudies meno. Tie pa
veikslai yra nuspalvinti pago
nybės. Pagoniškos tradici
jos ir sąvokos yra išlikę tarp 
lietuviškos krikščionybės pa-
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Mekslo-teduukos naujienos
RASTI 5.000 METŲ GRIAUČIAI.

Bavarijos pelkėse, netoli 
Bambergo miesto, surasti ak
meninio amžiaus 40 vyrų, 
griaučiai. Įdomu, kad tie vy
rai buvo palaidoti virš kapo, 
kur anksčiau buvo palaidotos

pročių ir apeigų. Krikščioniš 
ki dievai tėra tik stabai.. Lie
tuvis žemdirbys kuria vieny
bę iš savo vidaus būties ir iš 
išviršinio pasaulio. Jo bend
ravimas su motina gamta yra 
mistinio panteizmo primityvi 
forma. Kokios bebūtų apei
gos, jo tikėjimo branduolis vi
sada lieka nepasikeitęs. Žmo 
gus sudievina žemę, tą gyvy
bės principą. . . Galdikas nie
kada neįveikė savo vaikystės 
dievų. Ar jo bendravimas su 
jų atvaizdais nepasireiškė le
gendinės vizijos pabudimu? 
Tapytojas seną jam tikėjimui 
suteikia naujo ir šviežio krau
jo. Jis atlieka sunkų perėjimą 
iš nature morte'o į gyvąją 
gamtą; jis sugyvina visatą. 
Tas animistinis tikėjimas, ta 
galia įžvelgti ir suvokti gam
toj dieviškąjį pradą, jį paska
tina atrasti Lietuvos paslaptin 
gurno prisotintą atmosferą. Jis 
atsiekė grynai formalistinio 
pobūdžio jieškojimų. Tiesa, 
jis buvo visiškai bejėgis sunai 
kinti mitologinei nuotaikai. Ką 
tai reiškia? — Galdikas at
skleidžia visur esančią antgam 
tinę jėgą. Nors jis tapo nesi- 
griebdamas simbolių, nors jis 
sakosi nesekąs gamtos, jo me
džių pavėsiai, jo miškų aikšte
lės ir jo lygumos yra užburti 
gamtos reginiai“.

Tas „Cultus Arborum“ (Me 
džio Kultas), apie kurį kalba 
Marija Gimbutienė, toji pan
teizmo mitologinė nuotaika, 
kurią preciziškai išskaito Jūs 
su kūryboje Waldemar Geor
ge, tiesa, nėra būdinga vien 
tik lietuviams. Medžio it aug 
menijos kultas, vienas gražiau 
siu ir rafinuočiausių visatos 
garbinimo rūšių, buvo univer 
saliai paplitęs antikiniame ir 
priešistoriniame pasaulyje. 
Jis buvo, pav., ugdomas pas 
japonus, indus, asiriečius, 
egiptiečius ir klasiškoje Ela
doje. Tačiau Lietuvoje jis bu
vo pasiekęs savo grynai jaus
minio atsidėjimo ir susikaupi
mo, savo švelniausio lyrizmo. 
Kaip tik šį gamtos dievinimo 
specifinį jausmingumą, pakė
lęs jį į humanišką, ekstatinę 
sferą, Jūs ir įamžinot savo 
unktiniuose kūriniuose. Šia
me lietuvių dvasinės kultūros 
išryškinime aš matau Jūsų, 
kaip tikrai tautinio lietuvių 
dailininko, istorinės misijos at 
likimą savo tautos garbei.

Prašiau tikėti mano ypatin
gą admiraciją ir primti mano 
gražiausius linkėjimus.

Jūsų Aleksis Rannit. 

nuo 6 iki 14 metų mergaitės.
Ši atkasta laidojimo vieta 

priskiriama 3.000 m. prieš 
Kristaus gimimą laikotarpiui 
ir — vokiečių mokslininkų tei 
girnų — tai yra pats didžiau
sias prieš istorinių laikų kapi
nynas, kokį iki šiol vidurinėje 
Europoje buvo pavykę užtikti.

SPRAUSMINIAI TRANS
PORTO TARNYBOJE.
Dar visai neseniai buvo kai 

bama, kad keleivių skraidini- 
mui bus įvesti turbo-propele- 
riniai lėktuvai prieš persiorien 
įuojant į sprąusminio tipo 
pastatus. Didžiosios Britani
jos viena bendrovė tačiau nie 
ko nedelsdama užsakė kelis 
sprausminius lėktuvus trans
portiniam susisiekimui. Ma
tyti, tas paskatino ir dvi JAV 
keleivių bendroves užsakyti 
septynis Boling 707 sprausmi 
nio tipo transporto lėktuvus 
bandymų tikslams. Turbūt ne 
ilgai teks laukti, kuomet su
sisiekimas oru vyks po kokius 
500 mylių per valandą vietoj 
dabartinių 300 — 350 mylių 
per valandą greičiu.

KANADA GAMINA 
SKRAIDANČIAS LĖKŠTES.

A. V. Roe, LTD, Toronto, 
Ont., yra pagaminusi disko- 
-lėkštės išvaizdos kovos lėk
tuvą, kuris esą galįs pakilti 
vertikaliai. Lėktuvas prime
nąs dar neseniai daug triukš
mo sukėlusiais skraidančias 
lėkštes.

SPALVINĖ TELEVIZIJA
pasirodys rinkoje 1954 metų 
pavasarį. JAV Federalinė ry
šių komisija yra patvirtinusi 
laikinį televizijos veikimo prin 
cipą ir kai kurie JAV gamin
tojai jau laukia leidimo apara 
tų pardavimui. Patvirtintas 
spalvinės televizijos principas 
duos galimybę pritaikyti juo
da-balta imtuvams spalvoms, 
bet nesudarys trijų dimensijų 
vaizdo (trijų matavimų: plo
tis, augštis ir gylis) įspūdžio. 
Kai kurie televizijos pramoni 
ninkai šiam planui priešinasi 
ir reikalauja leidimo 3 dimen
sijų televizijai gaiminti. Spal
vinės televizijos aparatai bus 
pradžioje pardavinėjami po 
maždaug 400—700 dolerių.

Radio-televizijos gaminto
jai deda pastangas, kad JAV 
Kongresas leistų šiuos apara
tus pardavinėti be prabangos 
mokesčių.

PIAN. A. KUPREVIČIUS
vėl vyksta koncertuoti į Pie
tų ir Centro Amerikos šalis. 
Pavasarį išsikels į JAV.

— Dail. grafikas V. K. Jo
nynas pakviestas ir pradeda 
dėstyti New Yorke Institute 
of Fine Art.

sakė Svietą ir paklusniai atsikėlė. — O kur vinys?
Paėmusi Petrenko po ranka, Annuška nuvedė jį prie 

grindinio krašto ir pasuko veidu į šviesą.
— O kuo gi tvarstysi, medpersonale? — kandžiai jis 

paklausė.
Mergaitė atsegė viršutinę vatinio sagą ir ištraukė bal

tą skarelę. Sustingusi nuo vandens šalčio ranka pajuto šili
mą nuo medžiagos, sušildytos mergaitės kūnu.

— Na, tai kam šita? — paklausė jis. — Tiktai turtą nai
kini. Kokia užsispyrusi?

— Tai matėte, reiškia, jūs užsispyrusių! — Tyliai atsi 
liepė Annuška.

Keturgubai sulenktą skarelę ji padėjo ant žaizdos, pas
kui ištraukė iš už vatinio kasą ir, permetusi ją per petį, pa
sakė :

— Atriškime kaspiną!... Na ne taip gi! Gal niekad 
neteko? — pašiepiamai ji pasakė.

—• Bet kam to reikia? — jis dar bandė priešin
tis ir suspaudė jos kasos galą su įpintu kaspinu.

— Jūs tikrai atkaklus, tai tiesa! — pasakė mergaitė ir 
atlenkė suspaustus jo pirštus. — Netempkite kasos, man gi 
skauda!

Lietus seniai nustojo lijęs. Rytuose dangus pasidarė 
šviesiai pilkas: ten jau švito aušra, bet ji negalėjo prasimušti 
pro debesis ir tiktai juos peršvietė.

Denisovas užgesino mašinos lempas. Damba buvo už
pilta ir jos skiautere lengvai galima buvo privažiuot prie til
to. Grindinys pasiekė kitą tilto pusę.

— Baigta! — sušuko Petrenko, kai teta Daša įkalė pas
kutinį vinį. — Denisov, pavaryk mašiną!

— Pirmiausia aš! Aš pirmiausia! — spiegiamai pasa
kė Svietą.

Ji pačiupo Annušką per taliją, garsiai uždainavo valsą 
„Rudens sapnas“ ir su drauge sukosi per visą tilto grindinį 
ligi kito kranto.

— Dabar galima, Vasia! — ji sušuko. — Mus išlaiko!
Mašina atsargiai užvažiavo ant tilto. Tamsus vanduo 

tebegurėjo po tiltu, bet dabar žmonėms tai nebuvo svarbu. 
Petrenko pasitraukė į šalį, kad tiltą galėtų matyti iš šono, ir 
stovėjo, baigdamas kramtyti likutį duonos. Dabar miegas jį

iškart apgulė, tartum būtų laukęs, kada pasibaigs stuksėti 
kirviai. Mašina1 sugrįžo atgal, tartum riedėdama paprastu 
kebu.

— Gerai ušgrįsta! — pabrėžė Kondrašin. — O bend
rai, Ivan Petrovič, kažkas įžeidžiamo buvo šiame sudužusia- 
me grindiny. Tartum gamtai užteko tiktai pirštu pajudinti 
— ir mums jau teko susičiaupti. Palauk, broleli!

— Aha! — atsiliepė Petrenko. Jo akys buvo visai mie
gūstos. — Dabar tiktai mūsų gurguolių palauksime. Greit 
jos ateis!

Jis priėjo prie mašinos ir pašaukė Denisovą:
— Klausyk, Vasia, Vasia! — jam teko pakartotinai 

šaukti, nes prieš akis jam viskas sukosi ir žodžiai jį sunkiai 
siekė — taip jis norėjo miegoti. — Aš, brol, tuojau užmigsiu, 
užmigsiu. . . o tu mane pabudink, pabudink, kai privažiuos 
mūsiškiai. Supratai, Vasia?

— Supratau, Ivan Petrovič! Leiskite aš jus palydėsiu 
į mašiną. Juk jūs dvi naktis nemiegojote!

Paskui prie mašinos pribėgo Svietą.
— Vasenka, mielasis! — meiliai ji pasakė. — Padaryk 

man veidrodėlį! Denisovas įlipo į kabiną, nusiėmė juodą šar
vo kepurę ir pridėjo ją prie mašinos stiklo, o Svietą ėmė į 
ji žiūrėtis.

— Ir kaip aš susivėlusi! Kokia aš nevalyva! — mur
mėjo ji. — Tiesa, Vasenka?

— Gerai, Gerai — atsakė jis basu. — Metas namo ruoš 
tis. Ir čia nešūkauk: čia miega Ivan Petrovič.

— Kur Petrenko? — sušuko teta Daša. Jos prisiskynė 
žalių šakelių ir apibarstė tiltą.

— Jis miega. Miega ir mašina, teta Daša! — atsakė 
Svietą, stodamasi ant rato ir žvelgdama į mašinos vidų. — 
Taip ant vielos ritinio ir susirietė.

— Tyliai, mergos! — komandavo teta Daša. — Tegul 
miega. Atmesk brezentą, Denisov: sausa. Tuojau gurguo
lę sutiksime ir patys važiuosime. Na gi, štai, jie jau važiuoja.

Denisov įšoko į mašiną ir palietė Petrenko veidą atbula 
ranka, kad nesuteptų.

— Ivan Petrovič, mūsiškiai jau atvažiuoja.
— Nebudintum tu jo! — prašomai pasakė Annuška, sto 

vėjusi prie mašinos. — Ir be jo pravažiuos.

— Mūsiškiai? — paklausė Petrenko ir atidarė akis. — 
Tai aš tuojau, jo akys vėl momentui užsimerkė, bet jis pada
rė pastangų ir atsikėlė nuo vielų ritinio.

Tamsiai žalia tritone važiavo pryšaky, paskui ją sekė 
keli vežimai, prikrauti grūdų. Virš mašinos buvo ištemptas 
perkelis, kurį pūtė vėjas. Vaikinas sėdėjo ant grūdų maišo 
ir grojo armonika.

— Partorgui pagarba! — linksmai sušuko jis kai ma
šina susigretino su Petrenko ir sustojo. — Priimki paradą! 
Teta Daša, Svietą — pas mane! Priėmimo punkte padėsi
te man krauti, o paskui aš jus vėl paleisiu.

— Drauge brigadininke. . . suvaitojo Svietą, bet teta 
Daša pastūmėjo ją prie mašinos, atsistojo ant rato ir ištiesė 
ranką į sėdėjusius viršuje, kad padėtų jai įlipti.

— Važiuojame! — sušuko Petrenko, ir pamojo ranka. 
— O tu, Annuška, su manim?

Jis nesulaukė atsakymo, atsigulė į seną vietą ir užmer
kė akis.

Mašina pajudėjo. Kondrašin užtrenkė dureles ir leng
viau atsikvėpęs, atsilošė' į sėdynės nugarėlę. Petrenko gu
lėjo ant vielų ritinio ir miegojo, kaip jis miegotų bet kokioje 
vietoje ir galvą padėjęs ant akmens. Brezentas buvo atmes
tas ir vėjas kedeno jo plaukus. Annuška apčiupinėjo savo 
skepetą ant galvos, — ji buvo drėgna'. Greit nusivilko vati
nį, kuris taip pat buvo drėgnas. Tada ji suglamžė brezentą 
ir užkimšo juo langelį. Greit nusivilko žalią žakietą ir juo 
pridengė Peterenko sužeistą ranką, kuri nuo šalto vėjo buvo 
pamėlynavusi. Ji atsisėdo greta ir buvo pasiruošusi kiekvie
nu metu nutraukti žakietą, jeigu Peterenko pabustų. Maši
na riedėjo. Oras blaivėsi ir buvo matyti, kad liūtis jau pra
eina“.

Tai tokia yra sovietiška novelė. Skaitytojai mato, kad 
čia nėra jokio realizmo, bet juodas natūralizmas. Tai yra 
protokoliškas atpasakojimas paprasčiausio įvykėlio ir tai la
bai negabus. Tai mažiau negu vadinamas gimnazistiškas 
rašinėlis, rodąs visišką sovietinės literatūros ubagystę ir nu- 
sigyvenimą ligi nulio. Tai reiškia vienos partijos diktatūrą, 
kuri 200 milionų žmonių gyvenimą padarė kalėjimu be pro
švaisčių.
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGA!

Mann & Martel i
X REALTORS
f 1245 BLOOR ST. w.(prie Lansdowne) TeL O L.8481
X Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo-

I
 -pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei

daujamuose rajonuose ir
$5.500 įmokėti. College— 

Montrose. 18 k., atsk., mū 
rinis, vand.-alyvos šildy
mas, 2 von., 4 virtuvės, ga 
ražas, did. pajamų namas.

$1.500 įmokėti. Bloor-Shaw,

6 k., vandens šild., iaraž.

$2.900 įmokėti. Landsdowne 
-College, 8 k., atsk., mūr., 
alyv. šild., ultra mod. di
delė virt., garaž., šoninis 
įvažiavimas, did. kiemas.

$2.500 įmokėti. Bloor-Emer 
son, 8 k., atsk., mūr., 2 
virt., garaž. su priv. įva
žiavimu, prie namo pri
klauso ekstra sklypas, yra 
leidimas naujam namui 
statyti.

$2.900 įmokėti. Bloor-Quo 
bes. 9 k. dupleksas, mūr.,, 
atskiras, vand.-alyvos šil
dymas, 2 mod. virtuvės, 2 
von., atsk. įėjimai. Kaina 
tik $ 15.900!

$2.900 įmokėti. Havelock 
Ave., netoli naujos liet.

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

MŪSŲ ATSTOVAS
Zigmas UMBRAŽŪNAS

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

pagal Tamstų norimą kainą.
bažn., 8 nepereinami kam X 
bariai, mūr., gražus kie- K 
mas, vieta garaž. Kaina g 
tik $ 13.500!

$2.500 įmokėti. Parkdale, 8 g 
k. plius 2 saulės kambar. X 
Mūrinis, 2 virtuvės, švie- X 
sus, 1. gerame stovyje, g 
ekstra eualetas rūsy. Kai g 
na $ 14.500. X

$3.900 Įmok. Ossington— X 
College. 11 k., mūr., atsk., X 
3 virt., vand. šild., 2 gara g 
žai, viena skola balansui. g

$3.500 įmokėti. H. Park.- g 
-Bloor, 7 k., atsk., 2 augs X 
tai, 2 virt., vand.-alyva šil X 
dymas, garaž. su priv. įva g 
žiavimu. Kaina $ 14.000. g

$22.500 pilna kaina. High T 
Park; 11 k., atskiras, mū T 
rinis, 2 mod. virt., 2 von., ■? 
vand.-alyv. šildymas, 2 ga X 
ražai, did., gražus kiemas, X 
rūsy puiki žaidimų salė g 
su baru. «

I

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMĄ
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SUMŪSŲ 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

A. KIRS O N IS V. MORKIS
Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)

B. SER G A UTIS
Telef.: OL 7511

TORONTO.

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

Visokeriopas informacijas suteiksiu bei patarsiu Jūsų namų problemose nemokamai.

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

SKYRIAI: Toronto — Hamilton — London — Samia — Kitchner — Peterborough. v

!
|
■ė I

i
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | 

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

ED. KONDRATAS. f1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. X 
Tel. LL 9626. g

X KE 1118

I
 J. GREEN

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit 
mumis — mielai Jums patarnausimi

PERKANT — PARDUODANT 
NAMĄ AR BIZNĮ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA

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

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

;i madie

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosanus. 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek

?.nius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

DANUTĖ STRAZDAITE
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON

& BUSINESS BROKER 
1333A DUNDAS St. W., TODONTO 

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

informacijų ir mielai patarnaus mūsų agentai
F. JONYNAS V. JUČAS

Tel. įstaigos OL 8444 Biznio telef. OL 8444
Namų OL 2636 Namų telef. OL 6718

P. DAMBRAUSKAS
Telef. įstaigos OL 8443 

Namų JU 6198
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, vandens apšildymo kros

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

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

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

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

g

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

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

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBE
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

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 įmokė jimą.

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

1 Dr. A.Pacevičius |

{
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto $
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 $
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, g 

X Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. &
$ ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. X

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.

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

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO OL 6321, BUTO LA 6338

W. A. L E N C K I,

TEISININKAS

S Pirmoji Čikagos moteris, 
kuriai pavyko gauti matemati 
kos magistrės laipsni Notre 
Lame universitete yra Cathe
rine Feeley, 22 m. amžiaus. 
Jos motina yra miesto polici
ninkė.

Dr. N. Novorickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
. ... TORONTO...........
Telefonas MI 2003

Priėmimo vai. neto 9 v. iki j 
5 vv. ir pagal susitarimą, I

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
1 eiefonas EM. 6-4182

Toronto

John J.ELL1S,
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 
FIRMA ĮSIGIJO GERĄ VARDA 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.

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

K on traktorius K. TRUMP1CKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis, 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. Telefonas 9—2035. 
Toronte: 603 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

X LO ~2710
MICHAEL KOPR1VICA

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
g 1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto. g 
g pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, g 
$ mielai jums patarnausimi X

g

GYDYTOJ/ IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto.

!; Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Katu
: laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798.
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Veda sktn. *nž. J. Bulota
SKAUTŲ KALENDO RIUS 1954 METAMS.

ta pati — 50 et.
Kalendorių redaguoja 

sktn. Vyt. Skrinskas ir 
sktn. B r? Stundžia. Adminis
tratorius yra pasktn. J. Gaižu 
tis, 135 Gorevale Ave., To
ronto, Ont., Canada. Šiuo ad
resu prašoma rašyti visais ka
lendorių liečiančiais reikalais.

SKAUTŲ KALĖDINIS 
GERASIS DARBELIS.

„Skautų Aido“ Nr. 9 L.
B. Vadija paskelbė visiems 
skautų vienetams š. m. gruo
džio mėn. — Kalėdų Gerojo 
Darbelio mėnesiu Vokietijoje 
esantiems lietuviams skau
tams ir skautėms paremti. 
Šiam tikslui visi neuždirban
tieji L. S. Brolijos nariai au
koja nemažiau 10 et., o uždar
antieji bent po 25 centus.

Draugininkai surinktus pi
nigus perduoda tuntininkams- 
-vietininkams, o pastarieji juos 
išsiunčia taip, kad Vokietiją 
pasiektų iki gruodžio 15 d. 
Pinigai siunčiami LSB Vo
kietijos Rajono Vadeivai sktn. 
Adolfui Vetjclauskui, Hanno
ver, Hagelstr. 6, Germany.

Kartu primeenama skau
tams, kad peržiūrėtų savo 
spintas —— gal rąstų Vokieti-

Ateinantiems metams L. S. 
B. . dija *1 dronte 
džia kišenini kalendorių — 
„Tauta Budi” vardu. Kalen
dorius, kurio šiemetinė laida 

uvo išplatinta su nepaprastu 
pasisekimu, 1954 metams bus 
padidintas — per 200 pusla
pių apimties, gausiai iliustruo 
tas. Turinyje numatoma: 
kalendariumas, trumpa didžių 
jų Lietuvos miestų istorija, 
žinios apie Lietuvą, Lietuvos 
žemėlapis vaizdais, straipsniai 
— apie lietuvių laisvės kovas 
ii apie jūrą, pirmoji pagalba, 
juokai sportas, skautų skyrius, 
lietuviškųjų Įstaigų adresai, 
valiutos palyginamoji lentelė 
ir daug kitų praktiškų infor
macijų.

Susivienijimai, 
jos prekybininkai 
profesijų atstovai 
pasiskelbti šiame
je. Kiekvienos vietovės skel
bimai bus atspausti skirtingos 
spalvos popieriuje. Pilno pus
lapio skelbimo kaina — 10 d., 
d pusės puslapio — 5 dol. 
Laiko nedaug — suinteresuo
tieji kviečiami paskubėti, nes 
„Tauta Budi“ kalendorius rin 
koje pasirodys š. m. gruodžio 
mėn. pradžioje. Jo kaina liks

organizaci- 
ir laisvųjų 

kviečiami
kalendoriu-

vyr. 
jurų

s.

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

pas mus nemažesnis, negu kitur.

JUOZAS ŽEMAITIS
113 Norfolk St. S., Simcoe, Ont. Telefonas 1243M.

S. GERBAUZ REAL ESTATE.

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

I'el.- WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

BRONIUS AMBAKAS i
SPECIALISTAS IŠ 

BLOKSŲ — BRIKS Ų 
dėjime 

MALONIAI PATARNAUS 
Vakarais 3867 Henri Julien St.,

EUROPOS 
—PLYTELIŲ

jon siųstinų drabužių.
Vykdydami šią talką, mūsų 

skautai praktiškai Įgyvendina 
savo ketvirtąjį Įstatą: — 
,,Skautas draugas savo arti
mui ir brolis kitam skautui!“

SKAUČIŲ SESERIJOS 
PLĄNAI ATEIČIAI.

Šiomis dienomis skaučių se 
serijos Vyresnioji Skautinin
ke dr. D. Kesiūnaitė su sktn. 
S. Radzevičiūte iš Clevelando 
buvo onuvykusios Chicagon. 

tarėsi organizaciniais 
su vietos skaučių va 
ir akademikėmis skau 
Tarp kitko, nutarta 

vasarą Chicagos apy-

Ten jos 
reikalais 
dovėmis 
temis. 
1954 m. 
linkėse surengti JAV rajono 
liet, skaučių sąskrydi — sto
vyklą. Šią vasarą skautės Nia 
garos stovykloje buvo ne tik 
skaitlingos, bet pasireiškė di
deliu susiklausymu bei darbš
tumu. Turėkime vilties, kad 
ir šis iš kalno projektuojamas 
sąskrydis bus gausus dalyvė
mis ir našus darbais.

JIS LAIMINGAS — LIEKA 
LAISVAME KRAŠTE.

Liepos 24 d. savaitgaly Bos

SOTŪS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Bendrovė siunčia maisto siuntinius j 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. kiauh t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50 
5 sv. cukraus

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

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

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

tono amerikiečių spaudoje pla 
čiai paminėta jaunojo muziko 
Vytauto Strolios emigracinė 
byla. Jisai yra 52-sios DLK 
Gedimino vilkiuko draugovės 
draugininkas. Šią vasarą dir
bo amerikiečių skautų stovyk 
loję Loon Pond prie Middle- 
boro, Mass. Ten jj ir užklupo 
laimingas pranešimas, o sto
vyklautojai apipuolė entu
ziastingais sveikinimais.

Anot emigracinių Įstaigų V. 
Strolia 1949 m. atvažiavo į 
JAV ne savo kvota ir dėl to

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI

BIZNĮ, KREIPKIS Į

turėjo būti išdeportuotas atgal 
Vokietijon. Tačiau tarpinin
kaujant kongresm. McCor- 
mac ir O'Neill, buvo priimtas 
bilius ir leista jam legaliai ap
sigyventi JAV.

Laikraščiuose 
minėta, kad visa 
ma yra muzikai, 
kompozitorius Juozas Strolia 
gyvena su jaunesniu broliu — 
smuikininku Kalifornijoje. Ki 
tas brolis studijuoja bažnyti
nę muziką Romoje, Italijoje. 
O pats Vytautas, sunkiai pel
nydamas duoną vakarais fabn 
ke, lanko fagoto klasę Bosto
no Naujosios Anglijos konser
vatorijoje. Jo, Vokietijoje mi
rusi motina, buvo koncertine 
dainininkė.

taip pat pa- 
Strolių šei- 
Jo tėvas —

J. KARPIS
REAL ESTATE

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

J. KARPIS REAL ESTATE

1G09 DUNDAS ST. W. OL 7996-7. Toronto.

R LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
ė 408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que.
j) Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

TR 4321 |
I

g
b Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

J Jonas Zmuidzinas
& Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
$ 3420 Drummond, Montrea^P.Q.,Canada. Tel.: P L 6580

TAMSTOMS. H 3
Montreal. LA 9460. B 1 

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR. P 9

EXPERT CLiANING S DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AMD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCI i

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AMD DELIVERY
FUR AND GARMENT STORAGE

lIJS <[|
K- cz.

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

Vyresn. skilt. V. Strolia yra 
entuziastingas skautas nuo ma 
žų dienų Lietuvoje. Skauty- 
bės nepameta ir dabar, gražiai 
vadovaudamas Bostono DLK 
Gedimino vilkiukų draugovei. 
Taip pat jau antrą vasarą jis 
dirba amerikiečių skautų sto
vyklose, kur puikiai reprezen
tuoja lietuvius skautus ir gar 
sina pavergtą Tėvynę.

Pasikalbėjime su amerikie
čiais reporteriais V. Strolia iš
reiškė nepaprastą pagarbą ir 
padėką poniai T. Tattan, ku
ri tarnauja Bostono emigraci
nėje Įstaigoje. Tik jos nepap
rastos energijos ir rūpestin
gumo dėka V. Stroliai pavy
ko laimėti šią bylą.

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.

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

i i 
į

gMONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135 g
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7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
;< Kreiptis po 6 vai. vakaro, 

šeštadieniais — visą diena

MYERS COAL Co Lid. Hamilton
VISU RŪŠIŲ KURAS IR ĮVAIRŪS APŠILDYMO 

ĮRENGIMAI BEI PATAISYMAI.
Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, 

garantuota prekių kokybė. 
Kreiptis pas lietuvį atstovą.
JUOZAS KARUŽAS •

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

o. ' t s
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS P A L T U S. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

Duodame ir kreditan

'PARAMOUNT JEWELLERS
! 363 ST. CATHERINE St. W. netoli363 ST. CATHERINE St. W. netoli

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
1CYMA BLONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA

jp Šviesiai melsvi deimantai 
Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

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

Ruta

A. GAURYS.

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Telefonas: HE 0100

I

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

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI

PERKANTIEMS D A-g 
ŽUS GALONAIS, NA-f 

MŲ SAVININKAMS |
DUODAMA 20% |

NUOLAIDA. §

CROSLEY
RADIO ir TELEVIZIJA

RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

««EXTERIOR USE!

SEMI-GLOSS
^GLOSS^

FINISHES

C. C. M. DVIRAČIAI «

PASINAUDOKITE
SPECIALIA VISŲ |

PIRKINIŲ NUOLAI- |
DA, TAIKOMA |
LIETUVIAMS! į
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mitetas parėmė 50 dol.
i ST. CATHARINES LIET. PARAPIJOS KOMITETAS | Spalio mėn. 23 d.
« rengialinksmą

kuris įvyks lapkričio 7 d., šeštadienį, Slovakų salėje, 
Welland ir Page gatvių kampas.

GROS GERAS ORKESTRAS, bus BUFETAS su ALŲ
ČIU ir kitais GĖRIMAIS. PRADŽIA 7 VAL. VAK.

HAAAIf|LTOlV
KLB HAMILTONO APYLI

VISUOTINĮ
lapkričio mėn. 15 d. 17 vai., 
St. Michael salėje, 213 James 
St. N., šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirmininko 

ir sekretoriaus rinkimas,
3. Praeito susirinkimo pro

tokolo skaitymas,
4. Valdybos pranešimas,
5. Tautos — 

mas,
6. Šalpos 

pranešimas,
7. Vasario 

remti Komisijos pranešimas,
8. Revizijos Komisijos pra

nešimas,
9. Balsavimo Komisijos su

darymas,
10. Valdybos ir 

Komisijos rinkimai,
11. Klausimai ir 

mai,
12. Susirinkimo 

mas.
Nesusirinkus daugumai, to

je pačioje vietoje įvyks ant
ras susirinkimas 18 vai., kuris 
nežiūrint dalyvaujančių skai
čiaus, bus teisėtas. Pasibaigus 
susirinkimui bus rodomas įdo
mus filmas. Prašome visus da 
lyvauti.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

PAKVIETIMAS.
Maloniai kviečiame visus Ha 

miltono ir jo apylinkių lietu
vius į kun. dr. J. Tadarausko 
40 m. sukakčiai atžymėti pa
gerbimo vakarienę, kuri įvyks 
š. m. lapkričio 14 d. Tikslus 
laikas ir vieta bus paskelbta 
vėliau.

Vakarienės išlaidoms padeng

Fondo praneši-

Fondo Komiteto

16 Gimnazijai

Revizijos

sumany-

uždary-

sa-

NKĖS VALDYBA ŠAUKIA 
SUSIRINKIMĄ
ti jos dalyviai sumoka tą pačią 
dieną prie įėjimo 3 dol. asme
niui.

Tautiečius, norinčius savo 
dalyvavimu pagerbti sukaktu
vininką, prašome registruotis 
pas p. J. Mikšį, 18 Barton St. 
W., Hamilton, Ont. Telef. 
3-8593, iki lapkričio 8 d. 
Hamiltono lietuviškų Organi

zacijų Pagerbimui Ruošti
Komitetas.

LITERATŪROS VAKARAS 
rengtas T. Fondo Hamiltono 
sk. spalio 10 d. nesutraukė di
delio dalyvių skaičiaus, nors 
programoje be torontiečių —J. 
Kralikausko ir V. Kastyčio, da 
lyvavo ir mūsų žymusis akto
rius H. Kačinskas.

Prie progos, tektų pažymėti, 
kad H. Kačinskas New Yorko 
rusų teatre jau nebedirba, ka
dangi teatras dėl sunkios finan 
sinės padėties likvidavosi. Sek 
čių metų pradžioje H. Kačins
kas ir rež. Blekaitis numato pa 
statyti scenoje stiprų veikalą.

Visuotinis B-nės narių 
susirinkimas įvyks St. Michael 
salėje (213 James St. N.) lap
kričio mėn. 1 5d. Po susirinki
mo bus rodomos filmos. Pla
čiau — šio Nr. KLB Hamilto
no valdybos pranešime.

Sunkiai apdegusio, 
nuo sprogusio cinko katilo, V. 
Sakavičiaus sveikata 
Daktarų nuomone, ligonis 
6—7 savaičių bus grąžintas 
dymuisi į namus.

Į nelaimę patekusią 
p. Orvydų šeimą (9 asmenų) 
Hamiltono Šalpos Fondo Ko-

Hamiltono lietuvių parapijos 
klebonas kun. Dr. J. Tadaraus- 
kas atšventė savo 40 m. jubilė 
j M-

Įdomu, kad Tautos Fondo 
Hamiltono sk. ta pioga sveiki
nimą patalpino tik viename Ka 
nados lietuvių laikraštyje. Tek 
tų prisiminti, kad T. Fondas 
yra apolitinė organizacija,
v o eilėse jungianti įvairių pa
žiūrų ir įsitikinimų mūsų tau
tiečius. . .

Artimiausią linksmą 
parengimą Hamiltone rengia 
choras „Rūta“. Jis įvyks para
pijos salėje lapkričio 7 d.

Darbininkų streikas
Wallece Barnes fabrike, kuris 
tęsiasi nuo birželio mėn. 26 d. 
savo kulminacinį tašką pasiekė 
pereitą savaitę, kada taip vad. 
„scabai“ norėjo įeiti į fabriką. 
Įvyko susirėmimas net su poli 
cija.

Lietuvių Dierlos proga 
išleisto leidinėlio, KLB Hamil
tono valdyba virš 100 egz.. iš
siuntinėjo visų kraštų lietuvių 
organizacijoms, B-nių valdy
boms, redakcijoms ir tt.

Lietuviška patarlė
„laimė — nelaimėje“ pasitvirti
no Hamiltone. Apie 8-nių me
tų berniukas, Sherman g-vėje 
pakliuvo po „caru“, tačiau ka
da atvykus policijai į įvykio
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^Lietuviška moterų kirpykla

K. E. B. Wellando apylin
kės valdyba lapkričio mėn. 1 
d. šaukia visuotinį narių susi
rinkimą.

Susirinkimas įvyks St. Ma
ry's bažnyčios rūsyje, tuoj po 
lietuvių pamaldų, apie 11 va
landą. Susirinkimui yra nu
matyta sekanti darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimui pirmininko 

rinkimas.
3. Praeito susirinkimo pro

tokolo skaitymas bei priėmi
mas.

4. Revizijos komisijos pra
nešimas.

5. Revizijos komisijos rinki 
mas.

6. Tautos Fondo Atstovy
bės Wellando skyriaus rinki
mas.

7. Lietuviškosios šeštadieni 
nės mokyklos steigimo klau
simas.

8. Šalpos Fondo Komiteto 
rinkimas.

9. Vasario 16 gimnazijos rė 
mimas ir vieno mokinio išlai
kymui būrelio klausimas.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
vietą liudininkai pakėlė maši
ną vaikino išėmimui — berniu
kas greitai atsikėlė ir pabėgo į 
šalutinę gatvę! K'cr.

dalyvaujančių skai-
Apylinkės Valdyba.

LIUDESIO VALANDOI

KREIPKITĖS PAS

PADĖKOS

gerėja.
P° 
gy

I Laidotuvių Direktorių
|C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

P. SIDLAUSKAS^
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS. 

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

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

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

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

I
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA < 

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES
Šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius 
ir kitus maisto produktus galima gauti tik pas

P U N K R Į ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

g 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

I LE MIEUX LINGERIE
| VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.
« Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 

darbai sumažintomis kainomis.
H 5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 8 ' Ville Lasalle.

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

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

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

NEPRIKL. LIETUVĄ“ — 
REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ 1

MAMERTAS MAČ1LKAS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

—---  X ■■ — A

Jono LADYGOS 
baldu studijoje

g .
a n priimami užsakymai ir pa

taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Do- 
uis Textiles” medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
Av. Verdun-Regina kampas 

TR. 0952
— W-- --  .... ..Mį-—

W E L L AND, Out.
ŠAUKIAMAS VISUOTINIS WELLANDO LIETUVIŲ 

SUSIRINKIMAS.
10. Susirinkimo uždarymas 

— Tautos Himnas.
Wellando ir apylinkės lie

tuvius prašome galimai skait- 
liniau dalyvauti.

Susirinkimui neįvykus nu
rodytu laiku, nesant reikiamo 
narių skaičiaus, jis įvyks ir 
bus teisėtas už valandos, ne
žiūrint 
čiaus.

— Vykdomoji Taryba krei 
pėsi Į Amerikos Balso Europo 
je direktorių D'Alessandro, 
kad padidinti! lietuviškųjų 
transliacijų per Am. Balsą 
siuntimą.

— Spalio 10—12 dd. Ca- 
racaso mieste įvyko 5-sis Ve- 
necuelos lietuvių suvažiavi
mas.

LIETUVAITEI.
Nusibodo viengungio gyve

nimas. Rašyk vedybų tikslu, 
34 m. amž., 5 p. 8 in. augščio 
blondinui.

Turiu naują atidengtą ką
rą, porą skatikų banke. Am
žius, tikyba nesvarbu; foto 
biografija būtinai. Atsakysiu 
į rimtus laiškus.

S. Lincolnas.
General Delivery, Regina, 

Sask., Canada.

PARDUODAMAS 
plytinis pastatas tabako augi
nimo srityje su eikliu bizniu: 
3 ALEJOS BOWLING, 5 STA 
LŲ POOL-ROOM ir SNACK 
BAR. LEDAI, CIGARETĖS 
ir įvairios „NOVELTIES”. 

ŠEŠI APARTMENTA1 — 
SI

VI 
re-IŠNUOMOTI, vienas 

zervuojamas pirkėjui. 
Sutinka su 10.000 dol.

Įmokėjimu.
Dėl smulkesnių informacijų 

kreiptis pas:
ALEX PUZARA, P. O. BOX 

38, RODNEY, ONT., 
arba skambinti 131 M.

ŠIRDINGA PADĖKA.
Norime maloniai padėkoti 

visiems mūsų draugams už 
mums suruoštą sidabrinio ju- 
bilėjaus proga iškilmę.

Širdingai ačiū iniciatoriams 
PP. Skinkiams ir PP. Matu- 
laičiams, taip pat P. Vcrbylie 
nei už taip skanių valgių pa
gaminimą.

Visų kitų, katrie taip daug 
darbavosi, gal negalėsim var
dų suminėti, — tad kartu vi
siems svečiams, rengėjams, ini 
ciatoriams už suteiktas mums 
tokias vertingas ir gražias do
vanas tariame širdingą ačiū.

Petras ir Adelė Botyriai.
* *

LAS Montrealio skyrius 
reiškia nuoširdžią padėką š. 
m. spalio mėn. 17 d. koncerto 
dalyviams: p. p. J. Pauliūtei, 
M. Bielevičiūtei, E. Gailevi- 
išiūtei', J. Ciplijauskaitei, J. 
Rimkevičiūtei, broliams Lapi
nams, L. Morkūnui, V. Bruz- 
gelevičiui, A. Vičiui ir E. Bal 
tuoniui.

Ypatingai dėkojame p. Z. 
Lapinui, kuris daugiausiai pri
sidėjo savo nuoširdžiu darbu 
ii rūpestingumu prie vakaro 
programos parengimo.

Taipogi nuoširdžiai dėkoja
me visiems, kurie savo darbu 
ir triūsu prisidėjo prie šio va 
karo.
LAS Montrealio Sk. Valdyba.

* * *
Spalio 3 d. parengimui lote

rijos fantus paaukavusiems p. 
p. Krivinskui, Rudžiauskaitei, 
Piečaičiams, Kličiams, Kęsgai 
loms, Lukauskui, Dalmantie- 
nei, Narbutienei, Čekauskienei, 
Barčiauskienei, Bukauskams, 
Šukiui, ’Adamoniui, Draičiui, 
Pakščiui, Bagdžiūnui, Safro- 
neikienei, Stasui, Giršai, Vaši 
liauskui, Miliauskui, Gudui, 
Mačioniui, Blauzdžiūnams, 
Mockūnienei, Jocams, Kačer- 
giui, Intui, Balzarams, Luko
ševičiui, Pluščiauskui, Joku- 
bauskienei, Jokupauskajtei ir 
visiems kitiems reiškia sportiš
ką ačiū.

Sporto Klubas „Tauras“.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

A. J. Norkeliimas
PER SAVO AGENTŪRĄ

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITY SE.

5637 JEANNE D'ARC AV£., MONTREAL 36
Tel. CL 236 3

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

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS
MIESTE.

| * ♦
I PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS
į GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET 

KUR KITUR MIESTE.
K * *
| TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
t VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.
| * *
l TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR
į SKAMBINKITE
i Lietuvi ui atstovui
Į Mr. HENRY ADOMONIUI
? *r
? Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager
J 8945 L a j e u n e s s e, M o n t re a 1.
g Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681.
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10 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

JV' § Spalio

O REALh
Montrealio spauda paskel

bė požeminių traukinių (met
ro) projektus. Numatomos 
tuo tarpu 3 linijos: iš šiaurės 
nuo Cremazie bulvaro per St. 
Denis ligi Craig, čia pasukęs 
Įžambiai apačia centro eis ligi 
Atwater. Ši linija turės apie 
8 mylias ir atseis 117 milionų 
dolerių. Kita linija numato
ma iš Rytų per St. Catharine; 
trečia — bulvaru Decarie.

Įdomu, kad ryšium su tais 
projektais išryškėjo tūli ne
sklandumai miasto savivaldy
bėje. Asmuo, kuris 15 mėne
sių projektavo požeminį, pa
sirodė nesąs net inžinierius, ir 
jam miestas mokėjo po 1.500 
dol. mėnesinės algos,, davė au 
tomobilį ir kadrą darbininkų... 
Dėl to teisme yra byla...

MIRĖ LIETUVIS.
Netikėtai, kaip ir Jonas Bal 

takis, šeštadienį, spalio 24 d. 
1 vai. po pietų, mirė antras vii 
lasalietis — Kazimieras Pata
pąs, ramus, tylus ir darbin
gas vyras, Kanadon atvykęs 
apie 1928 metus, kilęs iš Či- 
vų kaimo, Skapiškio vai., Ro
kiškio apskrities. Būdamas 
darbštus, buvo pasistatęs be
ne dvejus namus. K. Patapas, 
kaip ir J. Baltakis, prisidėda
vo prie visuomeninių reikalų 
ir buvo rimtas demokratas. 
Pašarvotas Wilsono koplyčio
je, Verdune ir laidojamas šį 
trečiadienį, spalio 28 dieną. 
Liko našlė žmona §tasė, ku
riai reiškiame užuojautą.
VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ 
bus sekmadienį, lapkričio 1 d. 
Tą dieną Vėlinių pamaldos 
bus 7 vai. vakare: mišparai, 
pamokslas, maldos. Vėlinių 
dieną mišios bus laikomos ne 
tik ryte nuo 6.30 vai. ryto, 
bet bus trejos mišios ir vaka
re, kurios prasidės lygiai 7 va 
landą. Po pirmų dvęjų mišių 
bus giedamos egzekvijos ir ta 
da laikomos paskutinės mišios 
apie 8 vai. vakaro. (AV).
MONTREALIO LIETUVIŲ 

NAMŲ
klausimas su artėjančia žiema 
vėl aktualėja. Artimiausiu 
laiku bus valdybos posėdis ir 
po to seks išsamus komunika
tas.
KL TARYBOS MONTREA 

LIO SKYRIUS 
netolimoje ateity numatąs 
šaukti visuotinį narių susirin
kimą.

ANGLŲ KALBOS 
KURSUS

pradedantiems kalbos moky-

organizuoja savo
5550 Park Ave.

SKUBIAI IR PIGIAI 
parduodamas automobilis 1941 
Nassh Sedan. Labai gerame 
stovyje — tik 200 dol. Reta 
proga! Skambinti: HE 7039.

PARDUODAMAS 
automobilis PONTIAC — la
bai gerame stovyje. Teirau
tis: HE 2640.

TURKĖS - KALAKUTAI 
jau parduodami: 9035 Belve- 

der, Backriver, telef.: MO 
5—3462.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA 
priima: 9 a- m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

I
 NOSIES, GERKLĖS IR | 

AUSŲ
IR

Dr. R.

956Telel.: FR 7684, EX 8822.SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

PASKELBTAS MONTREA LIO POŽEMINIŲ 
PROJEKTAS.

tis YMCA 
patalpose,
Pirmoji pamoka bus spalio 28 
d. 8 vai. vak. Pamokos vyks 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. vakaro. Infor 
macijos duodamos telefonu: 
DO 4639.

Kiti kalbos kursai — anglų 
ii prancūzų — vyksta antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
8 iki 10 vai. vakaro 310 Roy- 
St.

Be to, čia pat vien anglų kai 
bos kursai veikia pirmadie
niais ir trečiadieniais nuo 8 
iki 10 vai. vakaro.
JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ 

DĖMESIUI.
Šį šeštadienį, 3 vai. po pie

tų, vyks jaunesniųjų skaučių 
sueigos Verdune, Ville Lasai 
le ir Ville Emard gyvenančios 
mergaitės renkasi AV salėje, 
o Rosemounte ir miesto cent
re gyvenančius — Rosemoun 
to šeštad. mokyklos patalpose, 
5937 — 9 Avė. Tėvai kviečia 
mi į šias sueigas atsiųsti visas 
mergaites nuo 6 iki 12 metų, 
kurios nori būti skautėmis.

NERINGOS TUNTO 
VAKARAS 

dėl susidėjusių aplinkybių, 
keliamas į lapkričio mėn. 
dieną, 
tysim: 
ir daug kitų įdomių numerių.

VAIKŲ DARŽELIO, 
kurį organizuoja vienuolės, iš 
kilmingas atidarymas bus lap 
kričio 1 d. 1476 Rockland Ave, 
Cote St. Paul. Informacija 
duodama telefonu PO 6-9397.

SEKMADIENINĖ 
MOKYKLA.

Ponios Įfvaškevičiūtės-Gave 
lienės iniciatyva Ville Jacques 
Cartier, šiemet pastatytame 
pranciškonų vienuolyne, sėk
mingai veikia lietuviška sek
madienio mokykla. Mokoma 
sekmadieniais nuo 4 — 6 vai. 
p. p. Mokyklą lanko apie 20 
vaikučių. Ponia Gavelienė yra 
užsimojusi pastatyti vaikams 
vasaros koloniją.

JUOZAS SKUČAS,
Petro Adamonio pavyzdžiu, 
imasi pardavimų agento-tarpi 
ninko darbo. Geros sėkmės!
STATYS PIGIUS BUTUS.

CCF pereitų parlamento 
rinkimų programoje statė pi
gių darbininkams butų staty
bos reikalavimą. Laimėjus 
daugiau atstovų parlamente, 
šią kovą perkėlė ten. Dabar 
ir valdančioji liberalų partija 
šiai programai pritarė, ir ne
trukus valstybės remiamos 
kompanijos ims statyti dar
bininkams namus. Jie bus duo 
darni išsimokėjimui 25 me
tams, įmokėjus 10 procentų, 
o nuo likusios sumos bus ima
ma 2Į4% metinių. S. P.

PO „PABUDIMO” 
PREMJEROS 

visuomenės tarpe dar vis yra 
aktuali šio pastatymo tema, 
kuri daugiausia sukasi apie vei 
kalo turinį ir pastatymą. Dau 
geliui nepatikę veikale pabrėž
tos seksuališkai nuspalvintos 
nuogybės ir realistinio, beveik 
natūralistinio, veikalo pastaty 
mo dirbtinumas. Kai kas 
no, kad reikėtų stipriau 
kalą pakoreguoti ir jis 
daug impozantiškesnis.

— P-nai Adomaičiai ir O. 
Stankūnaitė buvo išvykusi į 
Bostoną, lankyti sergančio tė
vo ir kitų artimųjų. 
X "XX ' "XX------XX X

PARDUODAMA 
GERŲ NAMŲ MONTREA
LIO VAKARŲ RAJONUO
SE, PARK EXTENTION ir 
ROSEMOUNTĘ. PRIEINA

MOS KAINOS, GEROS 
SĄLYGAS.

TEIRAUTIS VAKARAIS 
TEL. DU 1—1934.

nu
21

Šio vakaro metu pama 
„premjerą“ „Kavutę“

ma- 
vei- 
bus

I šokių vakarą

I
 Vakaro metu veiks stiprių ir silpnų gėrimų bufetas. 

Šokiams gros gera kapela.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

S M. L. B. D. TORONTO SKYR. VALDYBA.

ŠAUNIOS SIDABRINĖS 
SUKAKTUVĖS

Vilasaliečiams Onai ir My
kolui Šulmistrams sukako 25 
metai vedybinio gyvenimo. 
Brolio Jono Šulmistro ir duk
terų bei sūnaus iniciatyva O. 
ii M. Šulmistrams buvo su- ■ 
įuoštos puikios iškilmės, ku
riose dalyvavo pilna tautiečių 
salė. Pp. Šulmistrai susilaukė 
tikro siurprizo, nes tikrai nie
ko nežinojo, kas jiems ruošia
ma. Jubiliatus, kaip visuome 
ninkus, remiančius kiekvieną 
lietuvišką darbą, įvertino p. 
Rukšėnas, p. Dikaitis, p. Pa
rojus, p. Kačergius ir p. Kar
delis. Visi pabrėžė, ne tiktai 
pačių jubiliatų, bet ir visos jų 
šeimos visuomeniškumą ir pa
siaukojimą artimui ir visuome 
niškiems reikalams. Jubilia
tams linkėta gražios ateities 
ir giedota ilgiausių metų. Iš 
kilmė praėjo labai jaukioje at 
mosferoje, kupinoje nuoširdų 
mo ir gero ūpo.

LIGOS IR NELAIMĖS
J. Puniškai Arboraite įmo

nėje ranka pateko po volu ir 
stiprokai sužeidė didįjį ran
kos pirštą — nuplėšė au
dinius. Bet žaizda jau baigia 
gyti-

Ville Lasalle nuo laiptų bu
vo nukritęs p. Vaišvila, kuris 
dėl to turėjo pagulėti ligoni- ' 
nėję, bet dabar jau pasveiko.

JONAS BALTAKIS 
palaidotas labai gražiai. Kars 
tas skendo gėlių vanikuose. Į 
kapus palydėjo gausus kie
kis tautiečių. Religinį patar
navimą suteikė Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. J. Bo 
binas. 
PROF. SIMAS SUŽIEDĖLIS 
„Darbininko“ vyr, redakto
rius, atkviestas į religines AV 
parapijos iškilmes, lydimas 
kun. J. Kubiliaus, vizitavo 
„N. Lietuvos“ redakciją.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJOS 

Montrealio Skyr. nuoširdžiai 
dėkoja visiems vaikučiams ir 
jų tėvams bei svečiams, kurie 
dalyvaudami vaikų kaukių ba
liuje parėmė mūsų mažuosius 
Vokietijoje, nes maskarado 
pelną draugija paskyrė var
go mokykloms Vokietijoje.

Štai vėl š. m. lapkričio 14 
d. Police Hall, D-ja rengia 
kaukių balių su įdomia pro
grama, loterija, bufetu ir šo
kiais. Tikimės, kad ir šį kar
tą visuomenė supras mūsų dir 
bamą labdaros darbą ir ateis 
išsiblaškyti, nors minutei, ati 
trūkti nuo savo kasdieninių 
rūpesčių, tuo pačiu, išties 
duosnią ranką savo vargstan
čiam broliui. Šio baliaus pel
nas numatomas skirti naujos 
bažnyčios statybai ir varge pa 
tekusiems tautiečiams užjūry
je. Valdyba.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

AV parapijoje buvo atšvęsta 
iškilminagi, su iškilmingomis 
pamaldomis ir tai šventei pri
taikytu aktu, kurį vedė kun. 
Kidykas, pakvietęs aktą ati
daryti kleboną kun. Kubilių. 
Po to labai sklandžia literatu 
riškai filosofinę paskaitą skai
tė svečias iš Bostono, 
bininko“ vyr. red. prof, 
žiedelis. Lengva forma 
rytoje 
kintos 
tinėje 
mavo, 
jo solo ir parapijos choras, ve
damas muziko A. Piešines, iš
pildė kelias šventei pritaiky
tas giesmes.
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Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

„Dar- 
S. Su 
suda- 
išryš-paskaitoje buvo 

gilios mintys. Koncer- 
dalyje A. Dikinis dėklą 
p. Paškevičienė giedo-

Mielai padedu norintiems pirkti ir parduoti 
namus, sklypus ir farmas.

Atstovas J. SKUČAS
LAURENTIDE REALTIES CO. LTD.

7241—24th Avenue Ville St. Michel. Res. Tel. RA 2-6152

KARIUOMENĖS šVENTi.S MINĖJIMAS.
pas yra Dufferin ir Davenport 
Rd. kampe, turi 195X191 pė \i 
ir kainavo 15.000 dol. Su Baž 
nyčios statyba jau pradėta. Ti 
kimės greitu laiku turėti nuo
savą bažnyčią su 450 sėdimų 
vietų. Architektūrą veda sino 
do architektas p. Schmalzas iš 
Kitchnerio; statyba — mūsų 
parapijonis kontraktorius W. 
Rinas.

Kol kas mūsų pamaldos ir 
toliau bus laikomos kas antrą 
sekmadienį Šv. Jono Bažnyčio 
je, 247 Concord Ave, kampas 
Bloor ir Ossington. Per se
kančias pamaldas, t. y. sekma 
dienį, lapkričio mėn. 1 d. 2 v. 
p. p. mūsų parapija švęs refor 
macijos šventę. Speciales pa
maldas laikys parapijos klebo
nas Reverend Leonas Kostize 
nas. Į šias pamaldas kviečia
mi visi lietuviai evangeliką.

Šv. Jono Pirmosios lietuvių 
Evang. Liut. Parapijos 

Komitetas.
SPORTININKAI RUOŠIA 

STAIGMENĄ.
Sporto klubas „Vytis“ lap

kričio 7 d., šeštadienį, U. N. 
F. auditorijoje, 292 College 
St., ruošia šokius, kurių metu 
veiks bufetas su stipriais ir 
silpnais gėrimais ir užkan
džiais. Visa tai bus visiems, 
kas tiktai atsilankys. Vakaro 
foną sudarys gera muzika. Tau 
tiečiai prašomi tam vakarui 
skirti laiko. Niekas nepasigai 
lės, kas atsilankys.
MOTERŲ RATELIO SUSI

RINKIMAS.
Evang. liuterionių lietuvių 

parapijos moterų ratelis To
ronte spalių 1 8d. po pamaldų 
padarė savo narių susirinki
mą su kavute, dalyvaujant 
apie 30 narių ir pirmininkau
jant Elzei Jankutei. Nutarta 
savo tautiečiams Vokietijoj 
pasiųsti siuntinėlių.
Tuo tikslu parinkta aukų sa
vo tarpe ir apsidėta nario mo 
kesčių po 25 et. mėnesiiui. To 
kių jaukių susirinkimų pagei
dauta kas mėnesį. Ratelio ats 
tovės lankė susirgusią kasi- 
Kalėdoms pasiųsti siuntinėlių, 
ninkę Buntinienę, kuri po ope 
racijos guli ligoninėj. A.

'' Raštinė: OLiver 4451 S 
$ t

| Dr. P. MORRIS |
$ DANTŲ GYDYTOJAS |

lapkričio 23 d. sueina 35 
metai nuo paskelbimo Lietu
vos sostinėje Vilniuje pirmo 
įsakymo Lietuvos kariuome
nei organizuoti. Tą svaibią 
lietuvių tautai sukaktį KLB 
Toronto Apyl. V-ba iškilmin
gai minės lapkričio 22 d., sek
madienį, 3 vai. pp., Prisikėli
mo bažnyčios patalpose, Do- 
tvercourt Rd. ir College St. 
kampas, įėjimas visiems lais
vas. Bus oficiali ir meninė da 
lis. Smulki programa bus pa 
skelbta vėliau.

D^AINOS BAZARAS
ir loterija kalėdinėms siun
toms į Vokietiją ruošiama L. 
Namuose lapkričio 13—14 die 
nomis. Bus ir šokiai. Aukas 
loterijai prašoma įduoti p. Gri 
gaitienei „Tulpėje“ arba pra
nešti telefonu ME 8760 ir jos 
bus paimtos iš namų. Plačiau 
bus sek. n-ry.

LIETUVIŲ NAMAI 
vieton buvusio paprasto apšil
dymo anglimis dabar įrengė 
apšildymą alyva. Be to įreng 
tas elektrinis vandens šildy
mas ir praplėstos patogumų 
patalpos. Salės langams pa
darytos užuolaidos. Pačios sa 
lės bus menišaki išdekoruo- 
tos ir tam darbui nurodymus 
duos dailininkai Valius ir Do 
cius. L.
„TRIMITO“ KONCERTAS 

NIAGAROJ
šeštadienį praėjo su dideliu pa 
sisekimu. Dalyvavo mažiausia 
500 svečių iš Kanados ir Ame 
rikos. Orkestras išpildė gra
žiausias ištraukas iš operų 
Faustas, Carmen ir kitų. Sol. 
Br. Marijošius dainavo orkest 
rui pritariant. Orkestrui di
rigavo muz. St. Gailevičius. 
Tai bus bene pirmutinis toks 
didelis lietuvių subuvimas į 
bendrą abiems kraštams me
nišką parengimą. Energinga
sis Trimito orkestro vadovas 
p. Jokūbaitis visuomet randa 
būdų paskleisti muzikos meną. 
Už tai jam priklauso padėka.

L.
LIETUVIŲ EVANGELIKU 

DĖMESIUI!
Šv. Jono Pirmoji Lietuvių 

Evang. Liut. parapija Toron
te praneša evaneglikų visuo
menei, kad ji yra nupirkusi 
sklypą bažnyčiai statyti. Skly

PAMALDOS LIETUVIAMS ;
EVANGELIKAMS

Toronte, Šv. Andriaus liutero- | 
nių bažnyčioj, Carlton & Jar
vis gt. kampe, lapkričio 1 d.: ■ 
1) 1 vai. — Sekmadienio mo- j 
kyklos pamaldėlės, 2) 1,30 v. . 
— Lietuvių pamaldos, 3) 3 
vai. — Jungtinės pamaldos Re 
formacijos šventės proga, ku- \ 
rias laikys anglų, estų, latvių, 
lietuvių suomių, švedų ir vo- ' 
kiečiu kunigai.

Kun. Dr. M. Kavolis.
MAŽ. LIET. BIČIULIŲ D-JA 
įsikūrus Lietuvių Bendruome- ; 
nei, savo veiklą kielr sulėtino, j 
Pirmininkas pasidarė K. V. 
Šalpos Fondo Pirmininku. Ma 
žosios L. B. D-jos Valdybą da 
bar sudaro L. Tamošauskas ' 
pirm., p. Jankutė vicepirm., 
Liudžius sekr., A. Kuolas ižd., 
Br. Berneckas vald. nariu. \ 
Ateinantį šeštad. 31 spalių 
M. L. B. D-ja ruošia gerai lie 
tuviams žinomoj UNF salėje 
didžiulį pobūvį. Pelpas bus 
skiriamas šalpos reikalams. L.

TORONTO LIETUVIŲ 
JAUNIMO TEATRO 

GRUPĖ,
vadovaujama kun. B. Pacevi- 
ciaus, jau baigia pasiruošti sa- ’ 
vo antrąjai premjierai „Sūnus 
Palaidūnas“. Visi vaidintojai 
jau yra tinkamai įstatyti į sa- : 
vo vėžes, dekoracijos ir rūbai : 
pagaminti ir kiti parengiamie 
ji darbai jau visiškai prie galo. 
Pirmasis vaidinimąs įvyks lap , 
kričio 1 dieną Lenkų salėje 
Clarmont gatvėje,

JAUNIMO SANTRAVĖ.
Neseniai Toronte įvyko jau 

nimo susirinkimas. Jo daugu 
mą sudarė evang. liuterionių 
lietuvių parapijos jaunimo da
lis. Mažumą sudarė trijų skir 
tingų konfesinių ir pasaulėžiū 
rinių vienetų jaunimas. Šioj 
mažumos grupėj matėsi po 2 
—3 juanuolius, priklausan
čius : 1) Missouri liuterionių 
parapijai Toronte, 2) reforma 
tų parapijai Čikagoj ir 3) kon- 
fesiškai nepriklausomiem tau
tiečiam, neprisirašiusiem jo
kiai organizuotai parapijai. 
Konfesinių ir pasaulėžiūrinių 
atstovų ten nebuvo. Užside
gęs jaunimas nerado kliūčių 
sutartinai veikti. Tačiau li
ko nenustatyti šios jaunimo or 
ganizacijos pasaulėžiūrinis pa 
grindas, veikimo planas ir san 
tykis su sakytom skirtingom 
konfesinėm organizacijom ir 
pasaulėžiūrinėm srovėm. Vai 
dybon išrinkti: Nijolė Saikaus 
kaitė, Irena Šernaitė, Irena 
Ulickaitė, Jonas Kasiulis ir Po 
vilaitis. Ulickaitė yra pirmi- 
ninikė ir Šalkauskaitė sekre
torė. A.

ATVYKSTA MUZIKAS 
MALAIŠKA.

Iš Brazilijos, Rio de Janei
ro, atvyksta į Kanadą, Mont- 
realį muzikas timpanistas p. 
Malaiška, ten pagarsėjęs išra
dimu prietaiso, kurio dėka tim 
panai padaromi chromatiniais.

YRA ATLEIDIMŲ IŠ 
DARBO

Keliose Montrealio įmonėse 
yia atleidimų iš darbo, iš kai- 

. kurių net po didelį kiekį, kaip 
pav., iš geležinkelių darbinin
kų, bet kitos įmonės priima 
naujus darbininkus. Aišknia- 
ma, kad daugumas atleidimų 
esą laikinai.

— Iš Toronto Montrealy 
vieši su studentų ekskursija 
Inžinerijos fakulteto studen
tas Kostas Astravas, lankąs 
įvairias įmones.

ŠĮ SEKMADIENĮ,
lapkričio 1 d., 3 vai. p. p. Skau 
tų Būkle, 3703 De Bullion St., 
įvyks uždara Montrealio Skau 
tų tunto sueiga.

Montrealio savivaldybėj 
vien rugsėjo mėnesį išdavė 
\.4O5 leidimus naujoms sta- | Telefonas LO 2738.

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

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

tarimą tel. ME 2933

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

(
Margis Vaistine |

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

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

t JONAS J. JUSKAITIS |
x Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau c
v syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame a 
S Fakultete. »
6 932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
$ (Iš tolimesniu vietovių galima kreiptis laiškais). v>,

| PIRMOJI LIETUVIŲ |

S Real Estate įstaiga | 
t TORONTE. |
| NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA | 
| VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR | 
| BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO | 
| REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE | 
| OBLIGACIJOS. f
| ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER | 
I PASKUTINIUS 25 METUS. |

I AL GARDENS - Garbenis !
, | REAL ESATE and BUSINESS BROKER | 
t 1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. |

Vakarais HY 1543. f
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