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Žinios i i veiksnių
Didžiausis praėjusios savai

tės mums — lietuviams — po 
litinis įvykis buvo visuotinis

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS, 

kuriame dalyvavo apie 1000 
atstovui nuo 400 organizacijų 
ir kuriame pasisakė ne tiktai 
JAV Kongreso atstovas, mū
suose pagarsėjęs Ch. Kersten, 
bet ir aficialiai Amerikos vy
riausybė, nes šį Amerikos 
Lietuvių Kongresą ne tiktai 
pasveikino prezidentas Eisen 
howeris ir valstybės sekreto
rius F. Dulles, bet
OFICIALIU RAŠTU PASI
SAKĖ JAV VYRIAUSYBĖ. 
Tai yra didelis mums — lietu 
viams — įvykis, rodąs, kad 
lietuvių beldimasis į teisingu
mo duris susilaukia atsiliepi
mo, įvertinimo ir darosi pavyz 
džiu net ir didžiajai Amerikos 
tautai.

Ypatingu susidomėjimu pra
ėjusią savaitę buvo stebimas

DIDELIS POLITINIS 
ŽAISMAS EUROPOJE:

kai Prancūzija kankinosi per
svaros į tvirtesnius kelius ne
randančiame parlamente, Ru
sija griebėsi klastingo ginklo: 
ji, anksčiau atsisakiusi kalbė
tis su vakarais dėl Austrijos 
ir Vokietijos taikos sutarčių, 
dabar kaip tiktai tuo momen
tu, kada Prancūzijos parla
mente buvo laukiama Euro
pos ginklavimo sprendimo, 
staiga padarė suktą pareiški
mą, kad jau sutinkanti su va
karų pasiūlymu eiti į derybas.

Tuo tarpu keistu, ligšiol dar 
NEIŠAIŠKINTU SKAIČIA- 
ČIAVIMU PRANCŪZIJOS 

PREMJERAS PAREIKALA
VO ABSOLIUTINĖS 

DAUGUMOS 
balsų už pasitikėjimą vyriau
sybei, kai parlamente iš viso 
nebuvo, nėra ir negali būti ab 
soliutinės daugumos, jeigu ne 
dalyvauja komunistai ir de- 
golininkai. Premjeras La- 
niel gavo pasitikėjimą, bet ne 
absoliutinį. Tačiau ryšium su 
jo pareiškimu susidarė painia 
va, dėl kurios susijaudinimas, 
pasiekęs net Churchillį, nenu
slūgsta.

Politinė būsena komplikuo
jasi dėl to, kad ir pasitikėjimo 
klausimas buvo iškeltas turint 
prieš akis gruodžio 6 dieną pra 
sidedančią

TRIJŲ KONFERENCIJĄ

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
Ot, Vidiškėse tai gyvenimas!...

Labai gražiai prieš šventę— 
sako radijas — atrodė Švento
sios upė: bangelės maudėsi nu 
tolstančiuose saulės spinduliuo 
se, o radijo reporteris kamanti 
nėjo Vidiškių gyventoją Katrę 
Dūdienę prabilti apie tai, ko 
nebylė Šventoji yra liudinin
kė — apie vargą ir kančias, 
didelį sielvartą, kuriais buvo 
nuklotas Vidiškių gyventojų 
kelias. Dūdienei reporteris 
liepė perskaityti, kad visa tai 
pašalino „šlovingoji rusų tau
ta“. Šiandien už padėką Dū- 
dienė šeria kiaules „šlovin
giems“, pirma — buožėms.

Vidiškių Astrausko nebepa 
žinsi, išmoko darbadienius 
skaityti ir rašyti brūkšnius šie 
nojuose. Iš mokyklos per
traukai vaikai išsiveržia dai
nuodami :

„Oi, barė, motulė barė“. . . 
už ką į kolchozus suvarė. . .

Mokytoja Aldona Lapkaitė 
iš Kalinino kolchozo mokosi 
Ukmergės ped. mokykloj. Gy
dytojai anksčiau gyvendavo

BERMUDUOSE, 
kur turi būti apsvarstyti visi 
opieji klausimai, tebestovį di
deliu politiniu rakščių pasau
linėje opinijoje. Jeigu gi La- 
niel laikysis savo pirmykščio 
pasisakymo, tai tuo jis nebus 
gavęs parlamento pasitikėji
mo, negalės vykti į Bermudus 
ir Bermudų konferencija galės 
neįvykti. O tada tarptautinis 
įsitempimas neteks bet kokių 
perspektyvų susilaukti politi
nės elektros įtampos kaip nors 
jeigu jau neiškrauti, tai bent 
išretinti.

Maža to,
KORĖJOS PALIAUBŲ 

KRIZĖ
dar daugiau susipainios ir nau 
jas karas jau bus visai pr.bren 
dęs reikalas.
SOVIETINĖS UŽMAČIOS 

sutikimų dalyvauti naujose de 
rybose dėl Vokietijos ir Aus 
trijos dar nesibaigia ; Rusija 
vakarams padarė dar vieną 
,,taikos“ pasiūlymą — pasiūlė 
derybas

DĖL TAIKOS 
INDOKINIJOJE.

Esą komunistai sutinką derė
tis dėl paliaubų... Kadangi in 
dokinijoje kovoms su komu
nistais vadovauja prancūzai, 
tai, savaime aišku, kad toks 
Maskvos pasiūlymas turi tiks 
lo sugriauti ir tą paprastą dau 
gumą, kurią parlamente turi 
Laniel.

Tai taip sovietija „konkre
čiai“ siekia „taikos“, bandyda 
ma sugriauti Europos tautų 
vienybę ir pasiruošimą gintis- 
nuo sovietinės agresijos. . .
KANADOS LIETUVIAMS 

ĮDOMU, 
kad čia vėl keliamos sovieti
nio šnipinėjimo bylos. Ame 
rikos senato narys Jenner, ve
dąs saugumo bylas, pareikala
vo apklausinėti sovietinių šni
pų atidengėją Kanadoje Gu
zenko. Kanados vyriausybė, 
saugodama tūlas paslaptis, su
tiko leisti apklausinėti Guzen
ko, tačiau apribojo galimybes 
paskelbti tai, ką Guzenko pa
rodys. Dėl to kilo tūlas sąjū
dis, nes Jenner pasiūlė Dulle- 
sui kreiptis į Kanados vyriau
sybę nota, kurioje būtų parei
kalauta nieku nevaržomo klau 
sinėjimo. Dulles tai padaryti 
atsisakė. Įdomu, kad buv. Gu
zenko sąmokslininkas Rose jau 
yra už geležinės uždangos.

vien Ukmergė, dabar gyd. 
Kongresienė ligonius pataiso 
Vidiškėse. Nepasisekus, per
leidžiami akušerei, feldšeriui 
ar sanitarei. Tik V. Oželį ir 
Vacį. Lapiną teko danginti į 
Ukmergės ligoninę.

Reporteris į Vidiškių skai
tyklą be akordeono muzikos 
nėjo. Viduj sučiupo Kučiūnai 
tę repetuojant J. Paukštelio 
„Vaiduoklius“. Ten patyrė ir 
apie kom. Kelpšo energiją, su 
rado ir mokytojas Šiinkaitytę, 
Čerkauskaitę ir Žemaitytę. Bib 
liotekos vedėja Kolenkovaitė 
sakėsi leidžianti „semtis naujų 
žinių“ brig. Repečkai iš Gu- 
zevičiaus raštų ir latvių V. La 
cio „Audros“. Už tai jo briga
doj „gausūs derliai“. Ta pačia 
proga reporteris kalbėjosi su 
Grigaliūniene, Linkevičium 
praeities muzikos reikalais. 
Kolchozo pirmininkas Vaičins 
kas nusiskundė turįs rūpesčių 
su (pagal kompartijos rugsė
jo plenumo) „smarkiai padidė 
siančiais gyvuliais“ ir nauju 
keliu į „komunizmą”.

REIKŠMINGOS VISUOTINIO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO DIENOS ČIKAGOJE.

Šio mėnesio galas Čikagoje Kokia šia prasme yra Ame-
vyko po augštai iškeltomis 
Lietuvos laisvės vėliavomis. 
Vyko Amerikos Lietuvių Tary
bos posėdžiai, tarėsi kitos cent 
rinės ir necentrinės lietuvių 
organizacijos, ir pagaliau vis
kas užviršyta Visuotiniu Ame 
rikos Lietuvių Kongresu, ku
riame dalyvavo impozantiškas 
organizacijų — 364 — ir jų ats 
tovų skaičius — 816. Pridė
jus apie 500 svečių, susidaro 
tikrai didingas ir įspūdingas 
vaizdas.

Jau tas faktas, kad
KONGRESE OFICIALIAI 
DALYVAVO OFICIALŪS 

JAV ASMENS,
būtent — Amerikos Jungti
nių Valstybių pasekretorius, 
paskaitęs labai reikšmingą vy
riausybės pasiakymą ap^e Lie
tuvą ir Pabaltijo valstybes; 
kad Kongresą sveikino JAV 
prezidentas D. Eisenhoweris, 
— įrodo, kiek daug Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuri vado
vauja visam Amerikos lietuvių 
sąjūdžiui už Lietuvos nepri
klausomybę ir lietuvybę, yra 
padariusi užsibrėžtame savo 
tikslu ir siekių kelyje.

Nepaprastai imponavo ir
DIDELĖ AMERIKOS 

LIETUVIŲ VIENYBĖ, 
kurią sudaro keturios didžio
sios politinės srovės: krikščio
nys, Socialistai, Sandariečiai, 
Tautininkai ir dvi fraternali- 
linės organizacijos — Susivie 
nijimas Lietuvių Amerikoje 
(SLA) ir Lietuvių Romos Ka 
talikų Susivienijimas Ameriko 
je(LRKSA). Tai tvirčiausis

Amerikos lietuvių „nugarkau
lis“, sugebąs viską sutelkti 
Lietuvių tautos laisvei ir Lie- 
vos Nepriklausomybei.

SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS LIETUVIAMS.
Kaip jau daugelį kartų bu

vo skelbta, prie Montrealio 
Universiteto (Universite de 
Montreal) veikia lituanistinių 
studijų skyrius.

Praeitąjį (rudens) semestrą 
užsiregistravo toks negausus 
lietuvių studentų skaičius, kad 
paskaitos nebuvo skaitomos.

Nauji ryžtai pamidorų 
nokinime.. .

Tauralaukių sovehozo, šalia 
Klaipėdos, daržininkystės ir so 
dininkystės farmos vedėjas 
Ali. Kirvaitis nudulkina lan
gus, išmes ir iš duobių perde
gusį mėšlą, surūšiavo daržo
vių sekiojus. Kitais metais 
gaus iš Maskvos daržininkų 
tam tikrų dujų pamidorų no- 
kinimui. Nokimas tuomet už
truks 4 dienas.

Kitoj vietoj ll.XIvradija že 
mės ūkio darbininkams prane 
šė, kad arpais atskiriami grū
dai nuo pelų. Grūdams, ma
tuoti temperatūrą, kur nėra 
termometro, reikia imti geležė 
lę ir įkišti giliai. Nenauja, kad 
niekur nėra termometro, nau
ja — geležėlė. Labai įprasta: 
įkišti ranką į grūdus ir tuojau 
pajusi, ar grūdai kaista.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
1. Gautas platus praneši

mas apie dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje — iš visai neseniai 
atvpkusto iš Vilniaus lietuvio. 
Netrukus jį pradėsime spaus
dinti, — kai tiktai paaiškės ga 
limybės, nes atvykęs iš už ge
ležinės uždangos tautietis dar 
turi tūlų ribojimosi pasižadė

rikos lietuvių vienybė ir susi
derinimas, įrodo ir pasiaukoji
mo faktas.
KONGRESUI SUAUKOTA 

15.000 DOLERIŲ!
Jaudinantis įspūdis buvo, 

kaip visi Tarybos nariai, vie
nas po kito vedė kongresą, 
skaitė rezoliucijas, darė piane 
š.mus, skelbė informacijas. 
Kaip pavieniai nariai, kaip 
inž. Rudis, lydėjęs p. Kerste- 
ną į Vokietiją, savo ir žmonos 
vardu Kongresui paaukojo vi
są 1000 dolerių. Kaip paga
liau visos suminėtos sroves ir 
fraternalinės organizacijos be 
mažiausių nesklandumų suta 
rė Tarybą ir ši išrinko - per
rinko taip sėkmingai veikusį 
4-rių prezidiumą. Todėl buvo 
prasmingi virš prezid.umo iš
kelt Himno žodžiai: „Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi“.

OFICIALIŲJŲ ASMENŲ 
PAREIŠKIMAI.

Ypač prezidento D. Eisenho- 
werio, Valstybės pasekreto- 
riaus D .B. Lourie, kongres- 
mano R. J. Madden, Čikagos 
burmistro Kennely, Lietuvos 
ministerio p. Žadeikio, Konsu 
lo p. Daudžvardžo ir tt. Visi 
teigė: Lietuva bus laisva!

Labai įspūdingi pranešimai 
ir pasisakymai buvo ALTo pir 
mininko L. Šimučio, sekreto- 
naus P. Grigaičio, VLIKo įga 
liotinio L. Šmulkščio, LĖK 
pirm. V. Sidzikausko, K. Bie 
linio, Vaidylos ir kt.

Dvi dienas intensyvia posė
Dvi dienas intensyviai posė

džiavęs, Kongresas yra susi- 
iš viso pasaulio (ir iš Kana
dos) ir pats yra padaręs svar
bių nutarimų, apie ką teks pa
rašyti plačiau sekančiuose NL 
numeriuose.

naujas semestras prasideda 
1954 metų sausio mėn. 8 die
ną. Į jį klausytojai gali regis 
truotis jau dabar. Nuo mūsų 
pačių priklausys, ar išlaikysi
me vienintelę tokią augštųjų 
mokslų instituciją. Naujasai 
semestras yra, galimas daly
kas, paskutinė proga įsigyti 
akademinių mokslų diplomus 
Kanados universitete klausant 
paskaitų ir parašant diplomi
nius darbus savo gimtąja lie
tuvių kalba. O taip pat ir vie
nintelė proga įrodyti, jog mes 
domimės savo kultūrinių ver
tybių išlaikymu ir jų reprezen 
tavimu svetimtaučių tarpe.

Montrealio Universitete 
stiprius savo skyrius yra įkū
rę ir išlaiko lenkai, ukrainie
čiai, čekai, vengrai ir kitų tau 
tybių tremtiniai. Kiekvienais 
metais dešimtys šių tautybių 
studentų įsigyja diplomus ir 
doktoratus, parašydami dar
bus ir klausydami paskaitų sa 
vo gimtojom kalbom.

Kokia praktiška nauda lau
kia lietuvio, įsirašiusio Mont
realio Universiteto lituanisti
kos skyriun? Šis klausimas 
buvo dažnai keliamas. Atsa
kysime trumpai: 

jimų, laiko atžvilgiu.
2. Prašome atsiliepti Lietu

vių Enciklopedijos prenume
ratorius, kurie pageidautų En 
ciklopediją gauti per „Nepri
klausomą Lietuvą“, kadangi 
yra susidarę tūlų persiuntimo 
ir atsiskaitymo nepatogumų.

ORO PAŠTU IŠ TREMTIES.
Žinios iš VLIKo kelia opti 

mizmą: VLIKo nariai randa 
apčiuopemesnes ir konkretes 
nes sugyvenimo formas. Nors 
tūlų nesklandumų vis dar pa
sitaiko, tačiau bendras vaiz
das, k ek galima patirti, yra 
geras. Daug pusiausvyros pri 
duoda MLT rezistencinio ats 
tevo įvedimas į VLIKą.

Galima kalbėti dar optimis
tiškiau. nes VLIKas esąs nu
sistatęs susiformuluoti dar aiš 
kesnes gaires, kurios visai pa
šalins kai kieno mėgstamą 
,.sėdėjimą ant dviejų kėdžių“. 
Juk aiškumas niekada neken
kia tiems, kurie sąžiningai ei
na atviru ir viešu keliu.

Jeigu taip įvyktų, būtų svei 
kintina.

PABALTIJO VIENYBĖ.
Tai irgi realėjąs faktas. 

Ypač, kad jungtinė Europa iš 
teorijos pereina Į konkrečią 
realybę. O Jungtinėje Euro
poje Pabaltijo tautoms neabe
jotinai bus tvirčiau veikti tik
tai esant vienybėje.

IŠ VOKIETIJOS.
Hamburg-Altona. Pabaltie- 

čių stovykloje gyvena daugu
ma Hamburgo lietuvių. Visi 
jie yra bedarbiai. Kasdien jie 
laukia geresnių laikų sau ir 
kitiems. Sveikesni uoliai jieš 
ko darbo, o silpnesni triūsia 
apie namus - barakus. Mote
rys stengiasi savo rankdarbiais 
pasididinti savo, o kartais ir 
visos šeimynos pragyvenimo 
šaltinius.

Lietuviai čia yra susipratę 
ir viens kitam solidarūs, pa- 
vyzdngai sugyvena su savo 
kaimynais latviais, estais ir vo 
kiečiais.

XI. 18 d. visi vietos lietu
viai Latvių Nepriklausomybės 
šventės proga atatinkamai pa
gerbė savo kaimynus kultūrin 
gai kovojančius už savo tautos 
laisvę. Kun. V. Šarka atlaikė 
latvių katalikams iškilmingas 
pamaldas, o Homburgo lietu
vių apylinkės atstovas Z. Du 
seika iškilmingo akto metu vi 
sų vardu pasveikino.

1) Asmuo, įsigijęs Kana
dos universiteto diplomą, gali 
susirasti darbo valdinėse, 
mokslinėse arba kitokiose — 
artimesnėse savai profesijai— 
įstaigose.

2) Lituanistikos skyriuje 
studijuojantys asmenys gali ša 
lia lietuvių kalbos, literatūros, 
civilizacijos ir kultūros istori
jos išklausyti taip pat univer
siteto rėmuose skaitomų bi
bliotekininkų, vertėjų, eksper
tų kursų ir tokiu būdu pasi
rengti praktiškoms (akademi
nio diplomo reikalingoms) 
profesijoms.

3) Nebaigę studijų Lietu
voje arba Vokietijoje turi vie 
nintelę progą baigti humanita 
rinių mokslų studijas čia, Ka
nadoje, palengvintomis sąly
gomis ir lietuvių kalba.

Lituanistikos skyriun pri
imami klausytojais visi lie
tuviai. Baigę gimnazijas ar
ba lankę universitetus gali įsto 
ti reguliariais arba laisvaisiais 
klausytojais, o nebaigę — turi 
progos išklausyti įdomius kur 
sus laisvais klausytojais už la 
bai nedidelį mokestį (už vie
na kursą semestrinis mokestis 
— 10 dol.).

Kviečiame kiekvieną lietu
vį pasinaudoti šia progaa ir įsi 
rašyti Universiteto lituanisti
kos skyriun. Susidarius didės 
niam skaičiui klausytojų nu

Šia prasme tik ką praėjęs 
Latvijos nepriklausomybės 
šventės minėjimas išryškino 
tūlus Pabaltijo tautų santy
kių aspektus, kurie konsoli
duojasi Pabaltijo vienybės 
mintimi. Min. St. Lozoraitis 
neveltui priminė Romoje vy
kusiose Latvijos iškilmėse, 
kad jam teko būti glaudesnio 
bendradarbiavimo iniciatorum 
(D. J. Šliupas siūlė federaci
ją, atsikuriant nepriklausomy 
bei).

PAS POPIEŽIŲ.
Visi diplomatai turėjo spe

cialų pasimatymą su Popie
žium, Lietuvą atstovavo minis 
teris S. Girdvainis su sekre- 
torum p. Lozoraičiu.

Atstovai pareiškė Popiežiui 
apgailestavimą dėl Lenkijos 
kardinolo Vyszynskio suėmi
mo ir protestą prieš tokį ko
munistų smurtą.

Popiežius, priėmęs visus 
atstovus, dar tarėsi su delega 
cijų šefais. (hlj).

Apylinkės lietuviai išsirin
ko naują BALFo Šalpos Ko 
misiją. Hamburge vienas lie
tuvis norėjo pasiųsti į Lietuvą 
prel. Dr. F. Bartkaus maldak
nygę. Vokiečių paštas priė
mė, bet po savaitės grąžino, 
nes rusai, pasiremdami savo ,š 
leistais įstatymais tokių siun
tinių neįsileidžia.

Geesthacht. Prieš mėnesį 
atvyko iš JAV pas pp. Zie- 
nius jų jaunas giminaitis, bu
vęs DP Valius Norkūnas.

Luebeck. Visi lietuviai pa
gerbė Lietuvos Kariuomenės 
Šventės proga savo mirusius 
ir žuvusius.

Luebeck. Gustas, Endzmas 
ir Vieraitis vyksta į Hambur
gą draugiškoms stalo teniso 
žaidynėms su viena vokiška 
komanda.

Pinneberg. 1933. XII. 25 d. 
emigruos į Kanadą pas žentą 
Antanavičių Romą p. Kantaus 
kienė Agota su dviem vaikais. 
Vyras pasilieka Vokieti’oįe 
gydytis. K.V.Š.

matoma pakviesti ir svečių 
profesorių iš JAV-ių.

Dėl įsirašymo ir smulkes
nių informacijų prašome kreip 
tis kasdien nuo 7 iki 10 vai. 
vakaro telef. GR 7128.

Montrealio Universiteto 
Lituanistikos Sk. Vadovybė.

DAKTARAS
JONAS ULDUKIS

kurią savaitę viešėjo Mont- 
realy. Prieš tai jis lankėsi Ang 
lijoje, kur sutvarkė visus savo 
dokumentus, kaip gydytojas. 
Dr. J. Uldukis yra akių, geik- 
lės, nosies ir ausų ligų specia
listas. Ligšiol jis dirbo Kana
dos Vakaruose, bet dabar yra 
nusistatęs persikelti į Montre 
alį ir čia jau turįs pakvietimų 
iš tūlų gydyklų.

Spėjama, kad jeigu Dr. J. 
Uldukis persikels į Montreal}, 
tai čia jau bus bent keturi skir 
tingų specialybių lietuviai gy 
dytojai ,kurie galės drauge tu 
rėti savo polikliniką.

S L.eščinskienei iš Monarch 
už išsiuvinėtą gobeleną Edmon 
tono 75-tos metinės mugės pa 
rodos teisėjai paskyrė premiją. 
Gobelenas įvertintas 1.500 dol. 
/Jame vaizduojamas žaidimas 
— slapstymasis Habsburgų rū 
muose Austrijoje. Jo nuot
rauka buvo atspausdinta laik
rašty „Edmonton Journal“.
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Tvirtai laikykime vėliavas!
Visi gerai žinome, kad iš 

pavardės dažniausia esti spė
jama jos ture.tojo tautybė, o 
pagal tautybę — ir apie žmo
gaus kultūrą. Tokiu bildu, 
pavardė asmeniui yra tartum 
jo asmeninė ar jo giminės vė
liava. Pagal tą vėliavą spren
džiama apie jos savininką.

Mes, lietuviai, savo tauty
be galime tiktai didžiuotis. 
Mes galime didžiuotis ir savo 
kalba, nes ji Europoje yra pri
pažinta seniausia, ligsiol išlai
kiusia seniausias lytis. Pa
gal lietuvių kalbą naujasis kai 
bu mokslas orentuijasi apie 
kitų kalbų kilmę bei kitimus 
amžių bėgyje. Lietuvių kaiba, 
kaip ir lietuvių tauta, dabar 
yra visuotinio stebėjimo cent 
re. Visų šalių garsieji moks
lininkai, kalbų žinovai, lietu
vių kalbą laiko kaip pagrindi
nį studijuojant lingvistiką. 
Kol kas nėra žinoma kita Eu
ropoje tauta, kuri būtų už lie
tuvių tautą senesnė, Lietuviai, 
mokslininkų teigimu, Nemu
no upyne ir aplink jį gretimai 
gyveno jau 5 tūkstančiai me
tų, kai kitos Europos tautos 
yra atsikrausčiusios į savo vie
tas Europoje žymiai vėliau. 
Taigi, lietuvis gali didžiuotis 
ne tiktai savo kalbos gražu
mu, originalumu, bet ir senu
mu. Ir todėl lietuviu būti yra 
likimo duota garbė.

Dabar daugelis mūsų tautie 
čių yra sąlygų verčiami keisti 
pilietybę. Ta proga daugelis 
gauna pasiūlymų, gaunant do 
kumentus, keisti pavardę. M o 
tyvų visokių išgirstama: gir
di mūsų pavardės perilgos, 
sunkiai ištariamos ir t. t. Tai 
yra jokie motyvai. Mums ir
gi nelengva kitos kalbos mo
kytis ir susiprasti su nauju 
kraštu, naujomis gyvenimo 
sąlygomis, bet, jeigu reikia, 
jeigu kitos išeities nėra, mes 
su kantrumu ir mokomės ir 
taikomės prie naujų sąlygų. 
Kad pavardės ištarimas suda
rytų nenugalimą sunkumą, tai 
gali kalbėti tiktai jau visai at
silikę ir visiškai negabūs žmo
nės. Pagaliau, mums nebus

labai svarbu, kad kas nors mū 
sų vardą ir pavardę ištars kiek 
ir neteisingai. Juk patys ang
lai, ir net prancūzai, dažnai ne 
moka ištarti savo tautos pa
vardžių ir prašo jas „paspė- 
linti“. Tat, kodėl jie nekeičia 
pavardžių, o laikosi jų labai 
garbingai ir jas brangina? 
Jiems tai yra garbės dalykas. 
Taigi, ir mums mūsų lietuviš
ki vardai ir pavardės yra gar
bės dalykas. Mes savo pavar
des turime ilgus amžius ir mes 
jų ne tiktai negalime, bet ri 
neturime teisės išsižadėti.

Bet, kaip visur, tai ir šiuo 
atveju yra išimčių.

Lietuvius juk beveik visi 
kaimynai prievarta norėjo nu 
tautinti ir nutrinti nuo žemės 
veido. Ypač mums daug ža
los pridarė lenkai. Sulindę į 
valsčių raštines, jie spaudė 
mūsų žmones keisti pavardes, 
jas sulenkinti. Daugumai lie
tuviškų pavardžių jie priker
gė lenkiškas galūnes — ovič, 
jevič, jewski, oje ir ft. Gali
ma tiktai pasakyti, kad ir tas 
sulenkintas pavardes musų 
žmones vis dėlto ištardavo lie
tuviškai, prie sulenkintųjų pri 
dėdami dar lietuviškas galū
nes... Tai geras reiškinys.

Daugelis tokių sulenkintų 
pavardžių nepriklausomybės 
laikais buvo atlietuvintos. Bet 
ne visos. Ir dabar tremtyje 
ar emigracijoje yra lietuvių 
su sulenkintomis pavardėmis. 
Taigi, šie tautiečiai sudaro 
lyg ir išimtį. Gaunant pilie
tybės dokumentus, viena ga
lima, ir net patartina, pada
ryti — tai sulenkintas, ar su
vokietintas, ar surusintas pa
vardes atlietuvinti. Bet ne 
daugiau. Tikrai bus gražu, 
kad visi lietuviai turės gry
nas lietuviškas pavardes.

Taigi, tautiečiai, kam liki
mas lėmė gauti naujus doku
mentus, jokiu atveju neišsiža
dėkime savo pavardžių, kurios 
yra mūsų kilniosios vėliavos.

Tautiečiai, tvirtai laikykime 
savo garbės vėliavas!

J. Kardelis.

Ką rašo kiti
URVAI PO LIETUVYBĖS PAGRINDAIS 

BRAZILIJOJE.
Mūsų gyvenimo sąlygose Paprastai, dėl visų negero- 

bažnyčia ir mokykla turėtu bū vių kaltiname greita lietuvių 
ti tivrčiausi lietuvybės rams- istautėjimą, sumaterialėjimą, 
čiai, nes viena ir antra arti- atšalimą savo tautai ir kuitū- 
mai susijusios su šeimomis ir, tai. Bet, kodėl šis procesas 
po tėvų, užima pirmą vietą, taip sparčiai vyksta ir taip 
paveikiant ir nuteikiant jauną skaudžiai reiškiasi musų kolo- 
ją kartą. Mes, S. Paulo lietu- nijoje? Tai klausimas, kurį 
viai, turime ir bažnyčių ir mo turėtų aptarti ir mūsų koloni- 
kyklų. Ir iš tikrųjų atrodo, jos galvos, nes man atrado, 
kad sava bažnyčia, savos mo- kad kaltininkai yra jos pačios, 
kyklos turi taip nuteikti mū- Tik pažvelkime į mūsų ,,lie 
sų koloniją, kad lietuvybe jo- tuviškas“ mokyklas ir turėsi- 
je klestėtų. Juk lietuviukai, me susirūpinti, kam jos stovi 
kurie kalba, meldžiasi ir skai- ir tą vardą niekina. Tos mo
to lietuviškai, turi būti veiklūs kyklos, gal išskyrus Dr. J. Ba 
mūsų organizacijų nariai, gau sanavičiaus (Anastazijaus vi
sus laikraščių bendradarbiai, loję, kur gyvena mokyt. St. 
Trumpai sakant, turint tiek Kubiliūnas), su lietuviais tė- 
savų įstaigų, galėtų mums nie vais, su jaunimu, su šeimomis, 
ko netrūkti. Bet tikrovė yra neturi jokių ryšių. V. Beloje, 
kita ir labai liūdna. tuose puikiuose D. L. K. Vy-

Mūsų organizacijos benarės tauto mokyklos rūmuose, kur 
ir tingios. Mūsų laikraščiuo- seniau, kada ten visada rasda- 
se dirba tik žiupsnelis bendra vom mokytoją, lietuviai tie- 
darbių, o ir tie daugiausia iš siog bangavo, dabar apgyven 
senųjų tarpo. Ir jau kuris lai- dinti įnamiai pašaliečiai. Ne
kas mūsų' kolonijoje nėra jo- ra mokytojo nė Mokoje. Su 
kio dide‘pio organizuoto dar- kuo gali pasikalbėti lietuviai 
bo. Visas džiaugsmas, jeigu tėvai apie savo vaikų aklėji- 
didesnis tautiečių būrys atsi- mą, kas sutrauks j mokyklos 
lanko į gerai išreklamuotą va- kiemą gatvėse žaidžiančius 
karą ar viešas metines šven- vaikus? — Lietuviai, tuo bū
tos, kur būna meninė progra- du atstumti, nustojo lankytis 
mą, o nereikia mokėti už įėji- šiose įstaigose, o tėvus pase
ntą. Gi pastaruoju metu ir ka ir vaikai. Pasamdyti mo- 
šios rūšies lietuvių subuvimai kytoją ir neleisti jo į mokyk- 
pradeda išsigimti. lą yra tik mokytojo ir mokyk-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA "

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB ŠVIETIMO KOMISU OS INFORMACIJA Nr. 14.
Komisijos narių papildymas.

Komisijos ir bibliotekų sky
riaus vedėjui p. J. Kralikaus- 
kui dėkai darbo toliau nebega 
imt Komisijoje pasilikti, nau 
ju Komisijos nariu ir bibliote
kų skyriaus vedėju pakviestas 
ii sutiko dirbti p. Aug. Kuo
las, Toronto Liet. Namų bi
bliotekos ir skaityklos vado
vas.
Pradžios mok. skyriaus darbų 

planas.
Šiame skyriuje dabartinėje 

kadencijoje numatyti tokie 
darbai:

a) Imtis iniciatyvos atgai
vinti arba naujai įkurti šešta
dienines mokyklas mažesnėse 
KLB apylinkėse. Skyriaus va 
dovas p. V. Matulaitis apsi
ėmė susisiekti su tokių apy
linkių valdybomis ir, jei būtų 
reikalo, nuvykti į apylinkes.

b) Aplankyti jau veikian
čias mokyklas susipažinimo ir 
informacijų pasikeitimo tikslu, 
iš anksto su mokykloms susi
siekus.

c) Toliau judinti mokyto
jų atlyginimo klausimą, kad 
šiemet, kaip ir pernai, moky
tojai būtų bent dalinai atly
ginti.

d) Vasario ir kovo mėnesį 
suruošti Toronte Kanados Mo

aail. T. Valius ir muz. V. Ve- 
rikaitis.

KLB Švietimo Komisija.
Dehliečiai pirmieji.

Sąryšyje su Š. Fondo skeib 
tuoju spalių mėnesio vajum 
Vokietijos lietuviškų mokyk
lų reikalams, pirmieji atsiliepė 
Delbi lietuviai, atsiųsdami 40 
dol. auką. Tai neskaitlingų 
tabako ūkininkų nuoširdumas 
ir lietuviškų švietimo reikalų 
supratimsa.

Dehliečiai lietuviai, užbai
gę tabako darbus, yra pasiry
žę dar labjau įsitraukti į šal
pos organizavimą. Neabejo
jame, ka jie savo pasiryžimą 
ištesės ir išlaikys ne tik jiems 
pavestą Jietuvišką mokyklą, 
bet paroms ri kitokiu būdu sa 
vo brolius, patekusius į skur
dą.

Ačiū Dehli apylinkės lietu
viams ir jų energingam Šalpos 
Fondo Komitetui.

Ta pačia proga dėkojame 
torontiečiui p. St. Čepui už 10 
dol. auką šalpos reikalams.

K. L. B. Šalpos Fondo 
C. Komitetas.

Padėkos laiškai pasipylė.
K. L. B. Šalpos Fondo Vo 

kietijon pasiųstasis cukrus 
jau pasiekė tikslą. Pastaruo
ju metu į Centro Komitetą
ateina daugybė pade.kos laiš
kų. Ypatinga padėka skiria
ma aukotojams: „Sunku įsi
vaizduoti, koks likimas ištik
tų tuos, kurie dėl silpnos svei 
katos, ar senatvės yra likę Vo 
kietijoje, jei ne Jūs“ — rašo 
J. Dūda iš Britų zonos. „Lai 
Augščiausias Jums visiems at 
lygina. . .” — sujaudinta dė
koja Gurvičienė iš Hanau. „Jū 
sų dovana buvo priimta su di 
dėlių džiaugsmu ir dėkingu
mu. . . Drįstume reikšti vil
tį, kad ir ateityje nebūsime už 
miršti“ — Dillingeno lietuvių 
vardu kalba J. Širvinskaitė. Ir 
Ir taip kiekvienas laiškas pil
nas padėkos, džiaugsmo ir nu 
siskundimų. Yra laiškų, pa
sirašytų net kelesdešimties 
tautiečių.

Taigi kanadiečių lietuvių 
aukos nors laikinai nušluostė 
ne vieno mūsų tautiečio ašarą. 
Tikimės, kad ir mūsų nusiųs
tas rūbas, ar kita gerybė, ku
rių rinkimas šiuo metu vyksta, 
jiems suteiks daug džiaugsmo.

Šalpos Fondo C. Komitetas, 
dėkodamas visuomenei už jos 
duosnią ranką, ragina ir atei
ty nepamiršti savo užjūrio 
brolių.

K. L. B. Šalpos Fondo 
C. Komitetas.

kytojų Dieną, tikslu duoti pro 
gos mokytojams pasidalinti 
mintimis bei plačiau iškelti vi 
suomenėje lituanistinio švieti 
mo reikšmę.

e) Paruošti bent kelis ra
dijo vaidinimus vaikams. Juos 
įrašyti (plokšteles ir leisti pa 
naudoti radijo painokose lie
tuviškų programų metu.

Bibliotekų skyrius.
Konstatuota, kad bibliote

kos jau yra Toronte ir Mont- 
realyje. Hamiltone bibliote
kos steigimo reikalą išjudinti 
pavesta p. Mikšiui. Be to, nu
tarta įsteigti vieną kilnojamą
ją biblioteką, mažesnėms On
tario apygardos apylinkėms, 
lųo reikalu pasiūlyti minė
toms apylinkėms prisidėti 
prie bibliotekos finansavimo. 
Taip pat pasiūlyti Winnipego 
apylinkės švietimo vadovui iš 
tirti sąlygas dėl kilnesnio
sios bibliotekos steigimo va
karų apygardoms.
Augšt. lituanistinio švietimo 

skyrius
Sudaryta komisija augšt. Ii 

tuanistinių kursų progra
moms paruošti. į komisiją 
sutiko įeiti mokytojai: K. Ge 
čas, Iz. Matusevičiūtė, O. Gai 
liūnaitė, kqn. dr. Gutauskas,

MERGINOS IR NAŠLĖS 
skaitykite šj 

PIRŠLIO SKELBIMĄ!

Daug jaunų, gražių ir pasiturinčių lietuvių kavalierių yra 
pasmerkti likti viengungiais todėl, kad neturi progos ir ga
limybės susirasti sau žmonų, nes likimas juos nubloškė gy
venti tose vietose, kur lietuvaičių nėra, o kitataučių jie ne
nori vesti. Rimtas piršlys yra pasirengęs Jums ir Jiems pa
tarnauti - patarpininkauti. Todėl, panos ir našlės 23—35 me 
tų amžiaus, rašykite piršliui savo trumpą biografiją ir su 
fotografija, jei yra galima, kad piršlys iš karto galėtų numa
tyti tinkamesnes poras ir surišti tolimesniam susirašinėji
mui, siųskite šiuo adresu: Mr. T. BALSYS, Azilda, Ont. 
Kanadoj gimusios galite rašyti Anglų ar Prancūzų kalbo
mis. Piršlys tarpininkavimą atliks labai sąžiningai. Paslap 
tis garantuota, laiškai ir fotografijos bus sugrąžinta. Sku
bėkite! Jūsų Piršlys.

ženklo. Nebuvo rasta ne tik iliuzijos. Statomoji stebykla 
nukritusio lėktuvo, bet net ma turės įvairius elektroninius 
žiausios to lėktuvo skeveldros prietaisus tokioms lėkštėms 

ĮttmttnttttutttMnmmnnntmttmmntmnMttunttmmtmMttmmmmtmtu ar gabalėlio. Vienos mažos susekti ir joms stebėti.
.... , , . , . , . . , vietovės gyventojai matė tą Observatorijos statybos pla

los išniekinimas, yra tos bran oet ir melstis mokinami, ka- lėktuvą skrendant maždaug no rėmėjai ir bendradarbiai, 
giosios mūsų kultūros įstaigos tekizuojami, jau ne savo tėvų i2.000 pėdų augštumoje ir Kanados Gynimo Tarybos pir 
griovimas! Kalba. teisinti, kad lietuvių įskrendant j debesį, iš kurio mininkas dr. O. M. Solandt ir

Grįžkime prie bažnyčios, vaikus lietuviškai katekizuoti niekas nebematė išskrendant... nacionalinės tyrimo tarybos 
Prie tautiškai kultūrinių jstai- dabar negalima, yra nesąmonė, Po igtįsu metu jieškojimo ir &uv. prezidentas dr. C. M. 
gų priskyriau ir ją.^ Juk ten- Ues Katalikų Bažnyčia gimtą- lyrimo liko trys prielaidos: Maikenzie taip pat rimtai Žiū
kai per katalikų bažnyčią su- ją kalbą visada gerbė, o jokios viena, kad lakūnas Small ri j skraidančiu lėkščių klau- 
lenkino pusę Lietuvos. Mums demokratinės šalies valdžia į galėjo patekti į smarkią oro simą. J. Pr.
tokios pastangos svetimos, bet bažnyčias nelenda. Net caro 
svetur_ mūsų bažnyčios mums iaikais lietuviai kunigai, jei 
IvkiJ^kim^ri^TeniTii^t- lik norėj°’ bažnyčiose vaikus KALĖDINIAI IR NAUJAMETINIAI SVEIKINIMAI 
kyklos. kui ne tik senieji at mokė lietuviškai. Tada bažny . . „ „ . . J , ..
karkina rožančių, bet kur bent iįetuviškai mokinausi ii Tautiečių patogumui, arti- Kas pats užeis j redakciją 
melstis lietuviškai turi but iš- ag Tįesa prieš porą metų Bra nant’s Kalėdoms ir Naujiems kortelių pasiimti, galės įsigyti 
mokomi ir lietuvių vaikai. 2į]įj0je buvo kažkoks sąjūdis Metams, „Nepriklausomos Lie ir kitokiais kiekiais.
Juk kada buvo dedamos au- . . ‘ tuvos“ leidykla išleidžia svei Kortelių tekstas nepasens,
kos, kada buvo statoma mūsų Pnes tauTlI)es kalbas bazny- kinimų korteles su Kalėdų todėl jeigu kam jų liks nesu- 
bažnyčia V. Zelinoje, ir mes Close> JC nesusi on ietį- §ventįmįs įr Naujausiais Me naudotų šiemet, tai jas bus ga 
tikėjome, kad ji bus mūsų ko zavo> ° P<.’l’lczlus ?JUS. ®a tais, vienoje kortelėje, kurios Įima panaudoti sekančiais me- 
olnijos, mūsų tautinės parapi- vo enciklikoje išleistoje 1952 formalas yJra maždauJg 3 coliai tais.
jos bažnyčia. Bet per kelio- In‘ rugpjūčio ., ais lai pasi aug§gjo įr 4 5 coliu pločio, ge Pinigus už sveikinimo kor- 
liką kun. P. Ragažinsko klebo- e ,uz *aubnes rame baltame popiety. teles galima siųsti ir su prenu
navimo metų, ji sunyko. Žiu- ūsų kunigai tai Kaina su persiuntimu paš- merata už „Nepriklausomą
go ir lietuviškos parapijos idė turetl-‘ žinotl ir vadovautis . fu. * H Lietuvą“ sekantiems metams
ja. Čia lietuviai netik įrašo- Simas Bakšys. (jž 1 dolerį —30 kortelių, adresu: 7722 George St., Ville
mi ir išrašomi nelietuviškai, (Žinios). už 2 dol. — 60 korteliu ir t t. T aralle, Montreal 32. P. Q.
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PAVERGI OJE L1E1 E VOJE
Visos žinios imtos iš sovie tinio oficiozo — „Tiesos“.

SOVIETAI BANDO GELBė TI SUBANKRUTAVUSI 
TARYBINJ ŽEMĖS ŪKĮ.

Faktas, kad Malenkovas Ru nas čia įvykdytas vos keliais 
sijos soviete iškėlė žemės Ūkio procentais. Daugelyje rajonų 
klausimą ir atvirai prisipažino, kaip Vievio, Smėlių, Neinen- 
kad komunistų vedamas prie- činės, blogai vykdomas bulvių 
vartinis kolchozinimas ir va- kasimas, o tuo pačiu ir jų pa- 
dinamas „priešakinis agrotech ruošos.
nikos“ komunistinio ūkio Ru- Respublikoje yra rajonų, 
sijoje ir jos pavergtose valsty kurie nors ir turi galimybes 
bėse yra priėjęs liepto galą, pa vykdyti valstybines pieno pa
rodė visą sovietinės valdymo ruošas, tačiau jų nevykdo, o 
sistemos bankrotą. Ir štai, praktikuoja žalingą kolūkiams 
kad kaip nors išsikaparnojus būdą — ūkinio sviesto gamy- 
iš to bankroto; sovietniė vai- bą. Tokia padėtis yra eilėje 
džia griebėsi visokių priemo- Kybartų rajono kolūkių. „Ži
nių ligi nusižeminimo ūkiniu- lupės“ kolūkis, gamindamas 
kui imtinai. Dėl to keliamos ūkišką sviestą, šiais metais ne- 
prievarta nusavinamų produk- teko apie 2 tonas pieno. Ūkis 
tų kainos. Bet..., žinoma, iš ko sviesto gamyba reikalauja 
to nieko neišeis, nes vergai sunaudoti žymiai daugiau pie- 
niekada nesugebės tinkamai no ir kolūkiams šis būdas yra 
pastatyti žemės ūkio ir bank- nuostolingas. Šio kolūkio pir 
rotas eis gilyn. O kad bank- mininkas drg. Lagauskas u fer 
rotas baisus, štai pati Vilniaus mos vedėjas neužtikrino tei- 
,,Tiesa“ spalio 3 d. Nr. 834 singos karvių priežiūros ir pie 
(3217) rašo: no ūkio tvarkymo. Augštai

„Tačiau, reikia pasakyti, produktyvios karvės neatskir 
jog, kai kuriuose rajonuose gy *os nV° bendros bandos, ne- 
venama nusiraminimo nuotai- organizuotas papildomas jų se
komis. Štai, pavyzdžiui, Klai tintas ganykloje. Pienas fei- 
pėdos, Panemunes, Radvilis- in°je košiamas per nešvarų 
kio ir eilėje kitų rajonų, mė- koštuvą, pilamas į nešvarius 
sos produktų paruošos palik- indus. DėJ. to kolūkiui šiais 
tos savieigai ir todėl vykdo- metais giąžinta iš punkto apie 
mos blogai. Panaši padėtis 800 litrų surūgusio pieno.
yra su su grūdinių kultūrų pa Pieno iššvaistymas, neatli- 
ruošų vykdymu Tauragės, kus privalomųjų pristatymų 
Klaipėdos, Sedos ir eilėje ki- valstybei nustatytais termi
tų rajonu. Minėtų rajonų vyk nais, yra tiesioginis Žemės 
domieji komitetai visiškai pa ūkio artelės įstatų pažeidimas“, 
miršo šį itin svarbų klausimą. Betgi, bankrotas neabejoti- 
Grūdinių kultūrų paruošų pla na. Bet kas už tai atsakys?

WINNIPEG
WINNIPEGO „TRIBŪNE“ SENSACIJA APIE 

„LĖKŠTES“.
Winnipego „Tribūne“ tik 

lapkričio 17 d. nr. paskelbė 
sensaciją, kuri, pasirodo, Ang
lijoje jau nuo pereitų metų 
rugsėjo mėnesio kėlė nemaža 
susirūpinimo, tik buvo slepia
ma. Tai sensacija apie britų 
karinio lėktuvo „Vampire“ 
jet su lakūnu karininku Ed
ward Smiall dingimą.

Aviacijos karininkas Ed
ward Small, savo laiku treni
ravęsis Kanadoje, tą minėtą 
mgsėjo dieną Anglijoje pasi
kėlė į dausas ir dingo be ži
nios. Pakilęs į orą jis padarė 
tris pranešimus per savo radi
jo siųstuvą. Pirmas praneši
mas gautas per pusantros mi
nutės jam pasikėlus, kai jis 
pranešė skrisiąs į 10.000 pėdų 
augšt j. Antras pranešimas 
aviacijos bazėje buvo gautas 
po 33 minučių, pranešant apie 
skridimo planą. Trečias pra 
nešimas buvo gautas 65 minu
tėms praslinkus po pasikėlimo, 
bet tai buvo pranešimas, kurs 
visą bazę sukėlė į kojas. Per 
radijo priimtuvą staiga gau
tas traškantis šauksmas gel
bėti ir bandymas nurodyti lėk 
tuvo poziciją. Galima buvo 
suprasti, kad lakūnas randasi 
kažkur viduryje Anglijos, bet 
tuo pačiu momentu pasigirdo 
trumpas išgąščio kupinas riks 
mas ir viskas staiga nutilo.

Išsiųsti lėktuvai nieko dau
sose nerado ir per ilgas savai 
tęs po visą Angliją daryti jieš- 
kojimai nedavė mažiausio

srovę, kuri jo lėktuvą sutrynė 
į dulkes; antra, kad lakūną 
Small galėjo debesyse iš paša 
lų užpulti „skraidančioji lėks 
tė" ir pasigrobti sykiu su visu 
lėktuvu; trečioji, kad jis ga
lėjo paklysti ir per radiją pra 
nešti klaidingą poziciją, fak
tiškai būdamas kur nors vir
šum Atlanto, į kurį ir nukrito.

Tačiau, kaip iš žinios maty
ti, tą dieną oras buvo skais
tus ir tik vietomis buvo debe
sų slenksčiai. Antra, kaip iš
aiškinti lakūno staigų išgąstin 
gą riksmą ir bandymą šauktis 
pagalbos?...

Kanada stato „lėkščių“ 
observatoriją.

NYHT praneša iš Ottawos, 
kad Kanados vyriausybė nu
tarė statyti arti Ottowos ste- 
byklą (observatoriją) skrai
dančioms lėkštėms danguose 
stebėti. Ta observatorija bus 
pirmoji savo rūšies pasaulyje 
ir jai vadovaus valdžios moks
lininkai su Kanados transpor 
to departamento inžinierium 
Wilbert B. Smith priešakyje.

„Yra labai daug tikros ga
limybės, kad „skraidančios 
lėkštės” yra tikri objektai", 
pareiškė inž. Smith, „ir yra 66 
nuošimčiai galimybės, kad jos 
yra skraiduoliai iš kitur (alien 
vehicles)“. Inž. Smith be to 
pareiškė, kad iš visų Kanado
je pastebėtų „skraidančių lėks 
čių“ pasirodymų, didžiumoje 
atvejų negalima buvo daryti 
išvados kad tai būtų buvę tik
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Svarbus mimsterio R- Liepinš pasisakymas
Lapkričio 18 d. visame lais

vajame pasaulyje esą latviai 
minėjo Latvijos Nepriklauso
mybės 35 metų sukaktį. Ta 
proga jiem(s geriausios sėkmės 
palinkėjo mūsų tautiečiai ir 
laisvinimo veiksniai. ELTA, 
norėdama supažindinti su lat 
vių laisvinimo organizacija, jų 
veiksniais ir veiklą, kreipėsi 
tuo reikalu į latvių min. R. Lie 
pinį, kuris vadovauja Vyriau 
siojo Latvių Laisvės Komiteto 
Ctntro Europoje užsienio rei
kalų tarnybai, atstovauja Lat 
vių valstybei prie federalinės 
vokiečių vyriausybės Bonno- 
je ir yra Latvių Raud. Kry
žiaus direktorius. Min. R. Lie 
pins yra buvęs latvių finansų 
ministeriu, Rygos vyr. bur
mistru ir ilgą metų eilę Lat
vijos pasiuntiniu Lietuvoje, Es 
tijoje ir Sov. Sąjungoje.

— Kaip yra susiorganiza
vęs Vyr. Latvijai Išlaisvinti 
Komitetas, kokie jo santykiai 
su diplomatais ir kt. veiks
niais?

— Šiuo metu laisvąjame pa 
šaulyje esą latviai rūpinasi su
kurti globalinę politinę latvių 
organizaciją, kuri organizuo
tai rūpintųsi krašto išlaisvini
mu ir koordinuotų visų laisvi
namųjų veiksnių darbą. Šiuo 
metu Europoje veikia Vyr. Iš 
laisvinimo Komiteto Centras, 
kuris ją visą ir apima. Kituo
se žemynuose veikia kontinen 
tinės atstovybės: Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje ir ki
tur, kurios čia yra centrinės 
latvių organizacijos. Dabar rū 
pinamasi visas jas apjungti į 
globalinę organizaciją. Šiuo 
metu tuo reikalu vyksta pasi
tarimai. Kyla klausimas, kur 
tokios globalinės organizaci
jos turėtų būti, centras. Esa
ma dviejų projektų: vienu no
rima tokį centrą įkurti JAV- 
se, nes ten yra didžiausias lat
vių emigrantų skaičius (apie 
50.000 senųjų ir apie 40.000 
naujųjų), antru — Europoje, 
nes tokia organizacija, kaip 

kovos organizacija, turinti bū
ti arčiau tikrojo fronto, juo 
labjau, kad europinė politika 
ateityje bus vykdoma ir lemia 
ma pirmoje eilėje Europos že 
myne. Reikia tikėtis, kad šiuo 
reikalu bus taip pat susitarta. 
Tada greičiausiai latvių lais
vinamieji veiksniai turės dvi 
delegatūras: vieną — Vakarų 
hemisferoje, o antrąją — Eu
ropoje. Laisvinimo darbui 
praktinį modus vivendi nebus 
sunku surasti.

Vyr. Latvijos Išlaisvinimo 
Komiteto Centras Europoje 
palaiko tamprius santykius su 
latvių diplomatinio ir konsu- 
larinio korpo nariais užsieny
je, ypač su min. Zariniu Lon
done, kuris iš paskutinės lat
vių nacionalinės vyriausybės 
yra gavęs cpecialius įgalioji
mus tam atvejui, jei latvių na
cionalinė vyriausybė negalėtu 
atlikti savo funkcijų. Toks at
vejis įvyko 1940 m., Sovietams 
okupavus Latviją, — ir nuo to 
momento jis įsigaliojo. Nese
niai ministeris Zarinš, pasirem 
damas tam tikslui turimais 
specialiais įgaliojimais, įsteigė 
Latvijos diplomatinę atstovy
bę Madride, kur Mr. R. Kam
pus, anksčiau dirbęs Latvijos 
pasiuntinybėje Londone, da
bar ten eina charge d'affaires 
pareigas. Latviai įsteigė sa
vo atstovybę, be to, Australi
joje ir Kanadoje. Bendradar
biavimas užsienio politikoje 
vyksta tvarkingai ir sklan
džiai. Reikalingas kontaktas 
palaikomas ir su Maseno va
dovaujamu Latvijos Laisvės 
Komitetu JAV-se, kuris, veik 
damas Free Europe rėmuose, 
turi daugiau specialių uždavi
nių. Abu komitetai kovoje dėl 
Latvijos išlaisvinimo vienas 
kitą papildo ir paremia.

— Kaip vyksta bendradar
biavimas su Baltų Taryba?

— Baltų Taryba kitais me
tais galės minėti 10 metų su
kaktį. Šios rūšies bendradar
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biavimui pagrindai buvo pa
lieti 1934 m. Ženevoje suudiy- 
tąja Pabaltijo valstybių šutui 
timi, kuria bendradarbiavimu, 
pagilinti ir sustiprinti buvo 
numatoma kviesti periodines 
konferencijas ne tik tarp tri
jų Pabaltijo valstybių užsie
nių reikalų ministeriu, bet ir 
tarp kitų veiksnių. Šia sutar
timi grindžiamas ir politinių 
veiksnių .bendradarbiavimas 
laisvąjame pasaulyje. Bendra 
darbiavimą pertraukė rusų ir 
vėliau iš dalies vokiečių okupa 
cija, bet su laiku jis buvo mė
ginamas vėl atstatyti. 1944 m. 
sausio ir kovo mėn. Rygoje bu 
vo sukviestos baltų pogrindžio 
organizacijų politinių atstovų 
dvi konferencijos. Per pasku
tinę iš jų buvo nuspręsta atei
tyje stengtis sudaryti Baltijos 
valstybių konfederaciją. Bet 
užėjus bolševikams, šis kon
taktas buvo nutrauktas ir vė
liau buvo atgaivintas Vak. Vo
kietijoje. Tarp latvių ir lietu
vių šis kontaktas buvo užmegz 
tas išsyk su VLIKu, tuomet 
įsikūrusiu Wurzburge. Kiek 
vėliau į bendrą darbą įsijungė 
ir estai, kurių svarbiausieji lais 
vinimo veiksniai yra įsikūrę 
Švedijoje, nes ten ypač daug 
susispietę estų tremtinių. Taip 
ilgainiui bendradarbiavimas 
Baltų Federacijos rėmuose vėl 
įėjo į visai normalias vėžes. 
Darbas buvo sustiprintas 194 7 
m. pirmuoju statutu. Tarybą 
sudaro pati Baltų Taryba ir 
Baltų Biuras, kuris atlieka vyk 
domąsias funkcijas. Reikia vi 
sai objektyviai pripažinti, — 
sako min. R. Liepinš, — kad 
mūsų bendros pastangos ir 
bendra kova nepriklausomy
bėms Baltijos valstybėse atsta 
tyti įgavo daug daugiau svo
rio, kai dirbama bendrai. Tai 
konstatuoja ir patys užsienie
čiai, dažnai mus statydami net 
pazyzdžiu.

— Kaip šis bendradarbiavi
mas turėtų reikštis ateityje, 
Pabaltijo valstybes išlaisvinus?

— Be pastangų pavergto
sioms mūsų tėvynėms išlaisvin 
ti, tai turėtų būti vienas iš svar 
biausių uždavinių. Tam ir dir
bama. Baltų Taryba prieš me 
tus laiko paprašė visų trijų 
kraštų Laisvės Komitetus, vv 
kiančius prie Laisvosios Euro
pos, kaip turinčius tam priemo 
nių ir specialistų, šias proble
mas studijuoti toliau ir paruoš 
ti reikalingus projektus. Tai 
yra problema, reikalinga dide
lio pasiruošimo ir labai apdai
rių studijų. Tačiau mes nesu
stosime pusiaukelyje ir atsidė 
ję dirbsime toliau. Mūsų kon
cepcija — kad mes, siekdami 
savo paskutinio tikslo, galėtu
me įsijungti į integruotą Euro 
pa ne kaip atskiros tautos, bet 
kaip lygios valstybės. Jei pa
vyks Europos integraciją 
įvykdyti anksčiau, kol paverg 
tieji kraštai bus išlaisvinti, ta
da mažesnės problemos atkris 
savaime. Bet jei tat įvykdyti 
nepavyktų, tada tektų realizuo 
ti baltų federaciją, konfedera
ciją arba uniją — iš anks
to formą tam nustatyti būtų 
sunkiau : mūsų vieta yra inte
gruotoje Europoje taip kaip 
lygių su Vakarais valstybių. 
Pastaruoju laiku iš tam tikrų 
sferų buvo mesta mintis, kad, 
norint išvengti sunkumų išve
dant ateityje sienas. reiktų 
valstybes už geležinės uždan
gos visai panaikinti ir jų tau
tas priimti į integruota Euro
pos bendruomenę, Tačiau to
kia koncepcija mums nepriim
tina, nes ten būtume laikomi 
piliečiais tik antros ar trečios 
kategorijos.

— Kokie santykiai su Bon- 
nos vyriausybe?

— Federalinė Vak. Vokie
tijos vyriausybė Bonnoje lai
kosi pažiūros, kad Pabaltijo 
valstybės tėra tik laikinai ka
riškai okupuotos ir kad kaip to 
kios tarptautine teisine pras
me jos ir toliau egzistuoja. Bet 
kadangi I Vokieti jos federalinė 

lesi ublika dai neturi pilno su 
verenumo, tai ji negali santy
kių su Baltijos valstybėmis 
plėsti. Santykiai yra su Bon- 
na geri.

Gyventojų niu.siaty. uj į 
pabėgėlius iš Pabaltijo valsty
bių yra palankesnis nei į kilus 
pabėgėlius. Šis skirtumas elg
senoje ypač išryškėja tarp vo
kiečių įstaigų ir buv. UNR- 
ROS arba IRO. Kada pabėgę 
lių masė, stengdamasi ištrūkti 
nuo bolševikų pavojaus, iš 
Pabaltijo valstybių pasuko į 
Vakarus, niekas jų neklausė, 
nei kokie jų plaučiai, nei ko
kie kiti organai, ar jie darbin
gi, ar ne ar įsileistini kaip eisi 
grantai, ar paliktini vietoje, 
kaip, deja, vėliau pasirodė ki
tur. Tai yra didelis skirtu
mas: nepaisant senumo, svei
katos ar giminystės — visiems 
buvo stengiamasi padėti, kad 
galėtų ištrūkti nuo bolševikų, 
visiems buvo suteikta Vokieti
joje politinė priegloba. Nėra 
žinoma jokio atsitikimo, kur 
vokiečių įstaigos būtų grąži
nusios bolševikams no.s vieną 
latvį. Socialine parama esan
tieji Vak. Vokietijoje naudo
jasi visi, nepaisant, ar jis bū
tų vokiečių kilimo, ar nevokie- 
čių, nors socialiniams reika
lams skiriamos sumos nepa
prastai Vokietijos biudžetą ap 
sunkina. Nė vienoje valstybė 
je vyriausybė, nebent išskyrus 
Švediją, tiek nepadeda pabė
gėliams, kaip Vokietijoje.

— Koks latvių Įnašas į 
Kersteno komisijos darbus?

— Išsyk tenka pažymėti, 
kad JAV kongreso nutarimą 
pravesti Pat altijo valstybių 
okupacijos tyrinėjimus visi bal 
tai sutiko su dideliu pasilenki 
nirnu. Jį tenka tik pasveikin
ti. Mes esar/ie įsitikinę, kad 
objektyvus tardymas, kaip ru
sai įvykdė agresiją prieš Bal
tijos valstybes ir jas sovietina, 
išeis į naudą ne tik mums, bei 
ir visam pasauliui. Tardymas 

atskleis, kokių velniškų mėto
mi bolševikai griebėsi Pabalti
jo valstybėms pavergti. Tų pa 
čių metodų jie imasi savo ag
resijai plėsti ir kitur. Liudinin 
kų parodymai, daiktinė įrodo
moji medžiaga ir kt. eina dide 
liais kiekiais, nušviesdama ru
sų politiką Baltijos valstybėse 
ir baltų tautose. Mes turime 
raud. armijos gen. štabo 1939 
m. vasario mėn. originaiinį že
mėlapį, kuriame Baltijos vals
tybės jau tada atžymėtos kaip 
sovietinės respublikos. Tai 
yra akivaizdus įrodymas, kad 
Maskva savo agresinius pla
nus prieš Baltijos valstybes bu 
vo sudariusi jau seniai dar 
prieš prasidedant karui. V ė- 
liau Baltijos valstybėms prie
varta primesti vad. pagalbos 
paktai, karinių bazių įsteigi
mas ir tolimesni įvykiai tėra 
tik etapai šią agresiją bevyk
dant.

— Kokios paskutinės žinios 
iš pavergtos tėvynės?

— Turimais duomenimis, 
apie 10 proc. visos gyventojų 
masės yra deportuoti arba su
naikinti. Prieš kiek laiko Skan 
dinavijos spauda, pasiremda
ma suomių šaltiniais, pranšė 
apie naujas latvių žvejų de
portacijas į Kaspijos pajūrį ir 
į Sibirą. Kokia šių deportaci
jų apimtis, tuo tarpu tikslių ži
nių dar neturima. Šį kartą bu
vo paliesti latviai. Prieš me
tus buvo turima žinių, kad bol 
ševikai deportuoja iš estų sa
lų estų žvejus į Tol. Rytus. 
Svarbiausias tokių deportacijų 
pagrindas — hermetiškai šiuos 
kraštus uždaryti nuo Vakarų, 
kiek galint daugiau sunaikinti 
jų autochtonų gyventojų ir 
juos pakeisti komunistais. No 
rėdami savo tikrąąjį veidą pa
slėpti bent prieš užsienį, bolše 
vikai šias deportacijas stengia 
si pavaizduoti kaip „savano
rių pasisiūlymą prisidėti prie 
socialistinės kūrybos“.

Gyvenimo lygmuo yra labai 
Nukelta į 5-tą puslapį.

Jyodeji ranica
RICHARD SORGE.

9.
Wenneckeris pramatė, kad japonų laivynas, puls Sumat

ros ir Borneo salas (abi salos yra svarbūs naftos šaltiniai). 
Sorge jo nuomonei pilnai pritarė. Po keturių mėnesių Wen- 
neckerio spėliojimas pasiteisino faktais.

Rugpjūčio mėnesio gale Sorge pasiuntė Maskvai tokį 
pranešimą: „Mobilizacijai pasibaigus, apie 30 divizijų buvo 
sukoncentruota Mandžiūrijoje. 30 divizijų sudaro trečdalį 
visų naujai sumobilizuotų pajėgų. Jos atvyko į paskyrimo 
vietą rugpjūčio mėnesiui įpusėjus, vadinasi, per vėlai, kad 
galėtų pradėti karą su Rusija prieš šios žiemos pradžią. Ja
ponija nesirengia kariauti su Rusija, bet bandys išstumti 
anglus ir amerikiečius iš jų užimtų pozicijų pietuose“.

Kai Sorge įsitikino, kad japonai nesirengia pulti Rusi
jos, jis nenuilstamai pradėjo tuo ir Maskvą įtikinėti. Rug
sėjo mėnesį jis pranešė, kad japonų laivynas jau yra užbai
gęs visus pasiruošimus, bet, kadangi armija dar nebuvo ga
lutinai pasirengusi, karo paskelbimas yra atidedamas ir ku
nigaikštis Konoye bandys pasūlyti Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms taikos derybas, kad užmaskuotų japonų invazi
jos kryptį.

Spalio mėnesio 15 dieną Sorge triumfuodamas pranešė 
Maskvai: „Japonija galutinai yra nusistačiusi pulti pietuose. 
Savietų Sąjungai grėsęs pavojus yra praėjęs“. Jo slaptoji 
misija tuo ir pasibaigė.

Kremlius, gavęs šį pranešimą, žaibo greitumu išleido 
įsakymus: „Sibire esančius kariuomenės dalinius kuo sku
biausiai permesti į vakarų frontus ir Maskvai į pagalbą". 
Gruodžio mėnesio 6 dieną (vieną dieną prieš Pearl Harboro 
puolimą), nacių patruliams pavyko įsibrauti į komunistų 
Meką. Iki Raudonosios Aikštės jiems beliko vos 7 mylios. 
Hitleris triumfavo. Maskvą užėmęs, jis planavo sunaikinti 
Rusiją dar žiauriosios žiemos pradžioj. Jo džiaugsmas ta
čiau neilgai tetruko. Gruodžio mėnesio 6 dieną, vokiečių ka
riuomenė buvo pasiekusi savo zenitą II-jo Pasaulinio Karo 
eigoje. Jų šansai karą laimėti buvo šių kelių dienų būvyje 
didžiausi. Gruodžio mėnesio 8-tą Maskvos įgula, sustiprinta 
šviežiomis Sibiro divizijomis, jau kontraatakuoja vokiečius 
ir atmuša juos nuo Maskvos vartų.

Pasiuntęs spalio mėnesio 15-sios dienos pranešimą, Sor
ge pajuto, kad jis yra savo užsibrėžtą tikslą pasiekęs. 23 
savo gyvenimo metus jis buvo pašventęs revoliucijos idė
joms įgyvendinti, kiekviename žingsnyje rizikuodamas savo 
gyvybe. Jau susilaukęs 49 metus amžiaus, jis panoro grįžti 
Maskvon pasigėrėti savo darbo vaisiais. Jo motina, kurią 
jis labai mylėjo, gyveno Rusijoje. Sovietų vyriausybė buvo 
padovanojusi jam puikius namus, kurie pritiko jo generolo 
laipsniui ir socialinei padėčiai. Užsėdęs dar kartą ant moto
ciklo, jis nudūmė pas Klauseną į transliacijų palėpę. Pasi
ėmęs Vokietijos Statisitnių Duomenų Metraštį, jis šifruoja 
pranešimą, reikalaudamas atšaukti jį Maskvon. Bet tas pra
nešimas niekada nebuvo pasiųstas. Klausenui pavyko Sorgę 
perkalbėti ir įtikinti, kad Japonijoje jiems dar buvo pakan
kamai darbo.

Tačiau nei Sorge, nei jo padėjėjai nenujautė, kad japo

nų policijai po S-nių nevaisingų jieškojimo metų buvo pasi
sekę surasti pažeidžiamą šnipų tinkle vietą.

Prieš kelis mėnesius į policijos rankas buvo pakliuvęs 
japonas komunistas Ito Ritsu, kuriam Maskva buvo pavedu
si atgaivinti sugniuždytą, nelegalią komunistų partiją Japo
nijoje. Ritsu jieškodamas pagelbininkų, kreipėsi į nebejau
ną Tokio mieste gyvenančią siuvėją, kuri prieš partijos už
draudimą, buvo aktyvi jos nore. Jos vardas buvo Kitabayas- 
hi Tome.

Pastaroji tačiau griežtai atsisakė jam padėti, pareikš
dama, kad ji esanti išsižadėjusi komunizmo ir dabar esanti 
karšta Krikščionių Moterų Blaivybės Drauiijos ir Septintos 
Dienos Adventistų religijos pasekėja ir narė. Nežiūrint viso 
to, ši siuvėja, teikdavo informacijas Sorges agentui Miyagi. 
Laikydamosi svarbiausio Sorgės veiklos principo, būtent, 
vengti ryšių su vietiniais japonų komunistais, ji to fakto ne
išdavė Ito Ritsui.

Ito Ritso tardymo protokole, labai „mandagiai“ yra pa
žymėta, kad jis buvo griežtai tardytas. Jis prisipažino ir 
atsižadėjo komunizmo. Jo atsisakymas buvo visgi labai ne
nuoširdus, kadangi šiandieną jis yra vienas iš didžiausių ja
ponų komunistų partijos vadų. Gelbėdamas savo kailį, jis 
ne tik prisipažino, bet iš keršto ir gal būt tikėdamasis, kad 
policija jį greičiau paleis, išdavė dar kelis kitus asmenis, ku
rie buvo komunstai. Viena iš jo aukų buvo ir siuvėja.

Kai policija ją suėmė ir pradėjo tardyti, ji tuoj prisipa
žino ir įdavė Miyagį. Spalįo 10 dieną Miyagi butas buvo po
licijos apsuptas. Susijaudinęs Miyagi padarė stambią klai
dą bandydamas nusižudyti. Nepasisekęs jo savižudybės ban
dymas įtikino policiją, kad Miyagi buvo padaręs daug dides
nį nusikaltimą, kaip ji iš pradžių manė. Miyagi buvo suim
tas ir tardymo metu išdavė draugus. Panaudodama jo namus 
kaip spąstus, policija slaptai sekė. Spalio 14 dieną policija 
labai nustebo, kai prie Miyagi namų durų prisiartino neofi
cialusis japonų ministeriu kabineto patarėjas Hozumi Ozaki. 
Kai jis paspaudė durų skambutį, policija jį čia pat suėmė.

Sorge nieko nežinojo apie šiuos įvykius. Tačiau jis pra
dėjo nerimauti, kai Ozaki ir Miyagi neatėjo į sekančios die
nos posėdį. Jis pasitarė su Klausenu ir abu vyrai nutarė 
kiek palaukti, kad galėtų geriau susigaudyti susidarančioj si
tuacijoj. Ilgai jiems laukti ir neteko. Spalio 17 dieną Kiau- 
senas pastebėjo specialios policijos divizijos valdininką be
slampinėjantį netoliese jo namų. Argi tai buvo supuolimas? 
Klausenas instinktyviai norėjo sudeginti visą kompromituo
jančią medžiagą ir užkasti radijo priimtuvą bei siųstuvą so
de, bet pagalvojęs nutarė dar kiek palaukti. Mažai temiego
jo tą naktį. Kitą rytą dar saulei nepatekėjus, japonų polici
ja apsupo jo namus ir areštavo jį lovoje. Sorge ir Vouke- 
litchas buvo tuo pačiu metu suimti.

Nei japonų visuomenė, nei spauda nieko apie šią milži
nišką šnipinėjimo aferą nesužinojo. Vokiečių ambasada ta
čiau buvo tuoj pat painformuota. Ambasadorius Ottas rau
do ir dūko iš pykčio, kai japonų policija jam pranešė, kad 
jo spaudos attache ir geras draugas Richardas Sorge buvo 
suimtas ir įtariamas kaip komunistų šnipas. Jis griežtai pa
reiškė, negalįs tikėti tokiam dalykui, vildamasis, kad japonų 
policija, pagarsėjusi savo kvailystėmis, ir vėl bus apsirikusi. 
Jis tuoj ėmėsi žygių Sorgei išlaisvinti. Bet šį kartą japonai 
pasirodė atkaklūs. Jie tvirtino, kad jiems pavyko atidengti 
didžiausią šnipų organizaciją visoje Japonijos istorijoje. Ne
maloni buvo Ottui ta mintis. Jei pasirodytų, kad policija yra 

teisi savo tvirtinimuose ir Sorge, tasai nuoširdus ir karštas 
nacis, tikrai yra komunistų šnipas, tai kokioje šviesoje jis, 
vokiečių ambasadorius, pasirodytų?!

Bandydamas išsigelbėti iš susidariusios situacijos, Ot
tas pasiuntė Berlynui trumpą pranešimą apie Sorges suėmi
mą. Pranešimas buvo taip suredeguotas, kad atrodytų, jog 
jo santykiai su Sorge buvo labai nežymūs. Laimei, Berlynas 
neįsigilino į šį reikalą. Po Naujų Metų vienas vokiečių kont- 
rašpionažo agentas vnaroinc, išgirdęs iš Tokio šaltinių apie 
šią aferą, painformavo Berlyną. Nuo Sorgės suėmimo jau bu
vo trys pilni mėnesiai praėję, kai voikečiai staiga sukruto ir 
užsienių reikalų ministeris von Ribbentropas pasiuntė Ottui 
griežtą notą, reikalaudamas daugiau žinių. Gestapas grie
bėsi jieškoti Sorgės bylos archyvuose. Gestape dirbąs Sovie 
tų agentas nebuvo perspėtas ir nebegalėjo paslėpti Sorgės 
bylos. Geštapas, pamatęs tikrąją Sorgės bylą, griebėsi už 
galvos. Deja, tai įvyko net aštuonerius metus pavėluotai.

Ottas buvo atleistas iš pareigų. Jo diplomatinė karje
ra buvo baigta. Jis negalėjo grįžti Vokietijon, kadangi bri
tai buvo užblokavę visus kelius. Jam buvo Įsakyta persikel
ti į Peipingą ir ten laukti karo galo. Po karo jis grįžo į Va- 
terlandą, išėjęs į pensiją, dar ir dabar tebegyvena.

Sorge ir jo padėjėjai buvo pavieniui ir slaptai tardomi. 
Japonai pravedė bylą labai objektyviai. 1942 m. gegužės mė
nesį japonų visuomenė buvo trumpai apie šią bylą painfor
muota. Sekančiais metais, rugsėjo mėnesį, Tokio Vyriausias 
Karo tribunolas sprendė bylą. Iš 33 vyrų ir 2-jų moterų — 
Anna Klausen ir siuvėja Kitabayashi Tome, 17 buvo pripa
žinti kaltais. Moterys gavo 3-jų ir 5-rių metų kalėjimo baus
mes. Aliantams užėmus Japonjią, jos abi buvo paleistos. 
Miyagi, kuris prieš aštuonerius metus buvo apleidęs Kali
forniją, kaip jis manė „vienam mėnesiui“, mirė bylos eigos 
metu. Voukelitchas ir Klausenas buvo nuteisti kalėti iki gy
vos galvos. Prancūzas foto mėgėjas mirė savo kameroje 
1945 metais, o vokietis radijo technikas buvo Alijantų paleis
tas iš Akita kalėjimo 1945 metais spalio 9 dieną. Dabartinė 
jo gyvenamoji vieta yra nežinoma.

Richardas Sorge ir Ozaki Hozumi buvo nuteisti mirties 
bausme. Neoficialusis ministeriu kabineto patarėjas nujau
tė, kad jo veiksmų gale bus mirtis. Patekęs šio fakto akivaiz- 
don, jis pajuto ypatingą meilę savo šeimai, kurią jis ir anks
čiau labai mylėjo. Iš kalėjimo jis parašė savo žmonai aibes 
meilės laiškų. Po karo jie buvo surinkti ir atspausdinti 
knygos pavidale. Ši knyga, pavadinta „Meilė- buvo kaip 
krintanti žvaigždė“, nepaprastai išpopuliarėjo ir yra vienas 
iš daugiausiai perkamų veikalų.

Kada visi Sorgės padėjėjai prisipažino, jis taip pat pa
sekė jų pavyzdžiu.

1943 m. lapkričio 7 dieną mirties bausmės įvykdytos. 
Jie buvo pakarti. Ozaki mirė pirmas. Vos tik budelis spė
jo ištraukti Ozakio kūną iš kilpos, kai kalėjimo viršininkas 
paskutinį kartą aplankė Sorgę. Stovėdamas prieš nutęstąjį, 
jis atliko visus formalumus, paklausdamas Sorgės pavardės 
ir amžiaus. Po to jis priminė Sorgei, kad mirtų ramiai ir drą
siai. Baigdamas jis pasiteiravo jo paskutinio pageidavimo 
Sorge trumpai atsakė: „Leiskite man padėkoti už jūsų ge
rumą“. Po tų žodžių Sorgės gyvenimo uždanga nusileido.

Toks buvo galas daktaro Richardo Sorgės, vokiečių ko
munisto, filosofijos daktaro, angliakasio, meno kritiko, gene
rolo leitenanto ir su nepaprastu pasisekimu veikusio Sovietų 
šnipo. Galas.
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Kaip ir kada skrisime i Venerą
PARUOŠĖ J. KNYSTAUTAS.

KULTŪRIVėjfKROATE  A
KNYGOS BARE.

1953 METŲ LITERATŪROS NOBELIO PREMIJOS 
LAUREATAS.

RAŠO DR. G. I. Ž1DONYTĖ.
Siu metų Literatūros Nobe

lio premijos paskyrimas yra ne 
maža staigmena literatūriniam 
pasauliui. Britų valstybės vy
ras Sir Winston Churihill yra 
gerai visiems žinomas kaip drą 
sus karys, gabus ir atkaklus po 
litikas, temperamentingas kal
bėtojas, istorikas, biografas, 
pagaliau tapytojas, sportinin
kas, visokių gyvenimo gėry
bių mėgėjas, tačiau mažiausia 
apie jį buvo kalbama kaip apie 
literatą, nors jo raštai sudaro 
apie 50 tomų, kurių daugelis 
po 500—1000 puslapių.

Winston L. S. Churchill, tie 
sioginis I-ojo Marlborough ku 
nigaikščio ainis, gimė 1874 me 
tais, lapkričio 30 d., jo prose
neliui karalienės Onos dovano 
toje Blenheimo pilyje. Jo tė
vas buvo Anglijos Finansų mi 
nisteris, o motina — amerikie 
tė, „New York Times“ leidėjo 
duktė. Iš mažens Winston 
Churchill neparodė jokio pra
našumo. Buvo mažo ūgio, silp 
nos sveikatos, rudaplaukis, šia 
kuotu veidu, truputi šveplas. 
Mokykloje nerodė jokių gabu 
mų. Nors jau tuomet jis pasi
žymėjo kunigaikščių ainiui de 
rančių išdidumu, tačiau niekas 
jame tuo tarpu negalėjo įžiū
rėti busimojo geležinės valios 
Britų Imperijos vairuotojo, 
audringo, klausytojus užbu
riančio, oratoriaus.

Būdamas 12 metų, Winsto- 
nas tik per didelius sunkumus 
pateko augštesniojon mokyk
lon, neišlaikęs egzaminų iš lo
tynų kalbos, kurios jis tiesiog 
neapkentė. Patenkinamai mo 
kėši tik anglų kalbą. Matyda
mas menką Winstono pažangą 
mokykloje, jo tėvas neteko 
anksčiau puoselėtos vilties tu 
rėti sūnų advokatą. Winstonas 
buvo nukreiptas į karo mokyk 
lą. Tačiau ir čia jam tepavyko 
išlaikyti įstojamuosius egzami 
nūs tik iš ketvirto karto.

Kartu su amžiumi augo 
Winstono ambicija ir užsispy
rimas. Atostogų metu, klai
džiodamas po Blenheimo pilies 
rūmus ir stebėdamas savo gar 
šių prosenelių paveikslus, 
Winstonas pasiryžo tapti jų 
vertu ainiu. Karo mokykloje 
labai uoliai, tiesiog Aistringai 
pradėjo mokytis karinių daly 
kų, ypač taktikos ir fortifika
cijos. Dideliam tėvo nustebi
mui ir pasitenkinimui 1894 me 
tais Winstonas baigė karo mo
kyklą aštuntuoju iš pusantro 
šimto auklėtinių.

Paskirtas jaun. leitenantu į 
gusarų pulką, Winstonas Chur 
chill’is nerado savo ambicin
gai dvasiai pakankamai peno 
taikos meto karininko tarnybo 
je. Vos metus teišbuvęs pul
ke, jis nusprendžia jieškoti 

nuotykingesnio gyvenimo. 
Tuo metu Kuboje vyko sukili
mas prieš ispanų priespaudą. 
Ispanai siuntė ten savo kariuo
menę sukilėliams malšinti. Su 
siradęs draugą Churchillis 
išvyksta 1895 metais lapkri
čio 3 d. Kubon karinių opera
cijų stebėtoju. Čia pirmą kar
tą pasireiškia Churchillio žur
nalistinis talentas: jo įspū
džiai iš Kubos, išspausdinti 
Londono „Daily Graphic”, įdo 
mūs ir gyvi.

Grįžęs iš Kubos, gusarų lei
tenantas Winston Churchill 
siunčiamas tolimesnei tarny
bai Indijon. Čia vėl ta pati ypa 
tingo aktyvumo nereikalaujan 
ti taikos meto įgulos tarnyba, 
prie kurios ambicingam ir verž 
liam Churchilliui neįmanoma 
priprasti. Laisvalaikiais, ku
riuos kiti karininkai leidžia 
lošdami ar girtuokliaudami, 
Churchillis imąsi uoliai studi
juoti istoriją ir filosofiją.

1897 metais prie Afganista
no sienos sukyla prieš anglus 
potamiečiai, Organizuojamam 
žygy prieš sukilėlius leitenen- 
tas Churchillis žūt būt nori da 
lyvauti. Ekspedicijoj neatsi
radus laisvos karininko vietos, 
jis susitaria su Londono „Dai
ly Telegraph“ bei „Allahaba- 
no „Pioneer“ ir vyksta šių laik 
raščių korespondentu. Iš šio 
žygio Churchillis parašo pir
mąją savo karinių atsiminimų 
knygą „The Story of Mala- 
kand Field Force“ (1898). Šio 
je knygoje autorius pasireiš
kia kaip akylus įvykių stebėto 
jas, subtilus jų vertintojas ir 
aštrus kritikas. Anglų visuo
menėje pirmasis jauno Chur
chillio veikalas sukėlė didelio 
susidomėjimo. Waleso Prin
cas (vėliau Edvardas VII), 
perskaitęs šią knygą, paiašė 
Įeit. Churcilliui specialų laiš
ką, labai šiltai atsiliepdamas 
apie jo knygą. Vien tik karo 
vadovybė Churchillio knygai 
nebuvo palanki, nes autorius 
iškėlė aikštėn ir pasmerkė dau 
gelį jos klaidų.

„Pioneer“ taip pat iš šio pa 
ties žygio rašytus Churchillio 
straipsnius išleido atskira kny 
ga „The Risings on the North 
-West frontier“ (1898).

(Daugiau bus).

— Muzikas Bronius Jonu
šas atidaro pučiamųjų muzi
kos instrumentų studiją Chi- 
cagoje. Bus mokoma: fleitos, 
obojo, klerneto, fagoto, sakso 
fono, triūbos, korneto, valtor
nos, trombono ir kitų tos rū
šies muzikos instrumentų. Ad 
resas: 6943 S. Peoria St., Chi
cago 21, Ill., tel. HUdson 
8-1686.

II.
Likusioji saulės sistemos pla 

lieta, turinti atmosferą, yra 
Venera (Venus). Apie jos pa 
viršių visiškai nieko nėra žino 
ma, nes ji yra apsupta tirštais 
debesimis - rūkais, pro kuriuos 
toliau įžvelgti nėra įmanoma. 
Ar jos atmosferos sudėtyje 
yra medžiagų, reikalingų gy
vybei palaikyti, nėra tikrai ži
noma, tačiau esą nustatyta, 
(galbūt spektro analizės ke
liu), kad joje yra anglies dvi
deginio (carbon dioxide).

Daugumos astronomų nuo
mone, Veneros paviršius esąs 
dar per karštas, kad ten galė
tų egzistuoti panašios žemėje 
esančioms gyvos būtybės. Ta
čiau yra galvojančių ir kitaip, 
kad būtent, Venerą supą tirš
ti debesys žymiai sušvelnina 
karštį, spinduliuojamą nuo ar
čiau esančios saulės ir todėl 
ten temperatūra gyvybei ga
lėtų būti dar pakeliama.

Kaip ten bebūtų, bet
dr. v. Braun pirmuoju bū 
simos tarpplanetinės ke

lionės tikslu pasirinko 
Venerą

ir jo, ta prasme yra padaryti 
apskaičiavimai. Tokiam pasi
rinkimui turėjo gal šiek tiek 
įtakos ir nuotolių nevienodu
mas, nes Venera mums yra ar
čiau (25.700.000 mylių), negu 
Marsas (48.600.000 ’m.).

Prieš susipažįstant su skri
dimo prietaisu — raketa ir su 
tos kelionės eiga, dar vertėtų 
nepamiršti vieno fakto, kad, tu 
rint galvoje milžinišką žemės 
traukos jėgą, nė vienas iš bū
simos tarpplanetinės kelionės 
pijonierių nesitiki ir net nepri
leidžia, kad galima būtų ištrūk 
ti iš Žemės gravitacijos lauko 
ir pasiekti norimą planetą, pa
siseks vienu impulsu, t. y. be 
tarpinių nutūpimų. Tą ypač 
gerai žino ir dr. v. Braun, to
dėl jis pagrindinį dėmesį, gal
būt, ir skiria tam, kaip ištrūk
ti iš žemės traukos lauko, ką 
jis tikisi įvykdyti sudėtinės, 3- 
jų atskirų stadijų (impulsų) 
raketos pagalba. Tokios rake
tos pagalba

pasiekus 1.075 mylių augs 
tį, būtų įrengta pirmoji 
tarpplanetinė bazė-žemės 

satelitas.
Antrasis kelionės etapas būtų, 
pakilus nuo tos bazės, pasiek
ti mėnulį, o tik po to, parin
kus tinkamą laiką, leistis į pa 
grindinę kelionę — be nutū
pimo į Venerą,

Kaip dr. v. Braun visa tai 
tikisi įvykdyti, čia papasakos 
jis pats.

„Erdvę”, sako jis, „galime 
sau vaizduotis, kaip ramų eže 
ro paviršių su kur-ne-kur pasi 
taikančiais sūkuriais - verpe
tais. Tie verpetai — tai dau
giau ar mažiau stiprūs dangaus 
kūnų traukos laukai, (tai pri 

klauso nuo to kūno masės, nes 
juo didesnis dangaus kūnas — 
juo stipresnė jo trauka). -

„Po tok įežerą, (suprask - 
erdvę), astronavigatorius gali 
„irstytis“ be jokio pavojaus, 
tačiau jam būtų fatališka per
daug priartėti prie tų sūkurių, 
(t. y. patekti į kurios nors pla
netos gravitacijos lauką), nes 
jį toks sūkurys bematant 
„įsiurbtų“ (prisitrauktų).

„Deja“, sako jis toliau, „iries 
randamės tokio sūkurio cent
re, todėl ištrūkti iš jo (žemės 
traukos-gravitacijos lauko) į 
erdvę, reiktų išeikvoti milži
niškus energijos kiekius“.

„Specialistų apskaičiavimu, 
siekiant kūną išvesti iš žemės 
gravitacijos lauko, tektų jam 
suteikti 25.000 mylių per va
landą greitį. O tokio greičio, 
dar toli gražu, nepasiekė nė 
viena ikišiol bandytų ^raketų“.

Šią kliūtį dr. v. Braun, sa
ko, jau bandęs įveikti II-ro pa 
saulinio karo metu, kai jis, ki
tų balistikos specialistų pade
damas, buvo sukonstruktavęs 
sudėtinę arba daugiafazę, (t. 
y. keliais atskirais impulsais 
varomą), raketą.

Pasinaudodamas savo anks
čiau toje srityje įgytų patyri
mu ir rezultatais, pasiektais 
šiuo metu J. A. V-bėse, ban
dant 2-jų fazių raketas, dr. v. 
Braun, daug ką atitinkamai pa 
keitęs ir pritaikęs naujam už
daviniui,

suprojektavo 3-jų stadijų 
raketą - prototipą

ir sukonstruavo jos modelį. Ši 
tokios raketos pagalba jis ir 
tikisi pasiekti tokį greitį, kuris 
įgalintų jį iš žemės gravitaci
jos lauko ištrūkti į erdvę,

Grįžtant vėl prie Žemės sa
telito, kurį dr .v. Braun numa 
to įrengti kaip tarpinę bazę sa 
vo tolimesnei kelionei į erdvę, 
bus pravartu nors paviršutinis 
kai susipažinti su to

satelito struktūra ir 
paskirtimi.

Pasak jo, kalbamas satali- 
tas turėtų būti pagamintas iš 
plastinio, impregnuoto nylono 
ir pripūstas dujomis, eventua
liai oru. Jo diametras būtų 250 
pėdų, išvaizda — skridinio for 
mos. Žiūrinčiam paprasta aki
mi (be optinio prietaiso) nuo 
žemės, jis atrodytų, kaip pir
mo didumo žvaigždė.

Kad toks satelitas galėtų pa 
stoviai išsilaikyti erdvėje, (1. 
075 mylių ąugštyje), nenu
krisdamas atgal žemėn, jąm 
tektų suteikti 15.840 mylių 
per valandą greitį ir jo kursą 
pakreipti lygiagrečiai su že
mės cirkuliacine orbita, Tuo 
atveju toks satelitas be palio
vos skrietų aplink žemę beorė
je erdvėje pastoviu greičiu tol, 
kol jis nieko nors deliberątiš- 
kai nebūtų pakreipiamas kito
kiu kursu, nes jo greitis ir ly-

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos Lietuvybei Išlaikyti 
Tarnybos išleistas V. Čižiūno 
„Tautinis auklėjimas šeimoje“. 
Šis veikalas, kaip K. Žalkaus- 
kas savo žodyje į skaitytoją pa 
žymi, turi uždavinį „palengvin 
ti tėvams išauklėti žmogų, ne 
tik žinantį savo vietą bendruo 
menėje, bet ir suvokiantį savo 
tautinį priklausomumą“. Ki
tais žodžiais tariant, šios kny
gos paskirtis yra padėti tė
vams svetimoje aplinkumoje 
išugdyti lietuvį. Turėdamas 
šį tikslą prieš akis, autorius 
rėmėsi daugiau savo paties il
ga mokytojo ir tėvo patirtimi 
mokykloje, namuose, išeivijo
je.

Visą medžiagą padalino į 
dvi dalis. Pirmoje — vaiko 
psichologijoj — autorius vaiz 
duoja įvairius žmogaus brendi 
mo laikotarpius su jo specifi
niais jausmais ir protavimais. 
Antroje dalyje, pavadintoje šei 
mos pedagogija, autorius svar 
sto būdus ir priemones, kuriais 
galėtų vykti vaiko tautiškas 
auklėjimas, taip pat duoda 
praktiškų patarimų tėvams 
apie jų pritaikymą šeimoje. Ši 
knyga savo gražia, gyva ir 
lengva kalba patraukia skaity
toją, supažindina jį su tautinio 
auklėjimo klausmais ir verčia 
ji veikale iškeltus ir rekomen
duojamus metodus taikyti sa
vo šeimoje.

Veikalo apipavidalinimu ir 
spaudos priežiūra rūpinosi 
„Tremties“ leidykla Vokietijo 
je.

Dr. A, Šapoka yra parašęs 
naują „Lietuvos istoriją”, kuri 
bus netrukus išleista. Terra 
perspausdino Dr. V. Sruogie
nės 1938 m. laidos „Lietuvos 
•jsssseagsesesssassseassees 
giagreti žemės sukimosi orbi
tai skridimo kryptis visiškai 
neutralizuotų žemės traukos 
jėgą.

Tokia bazė, sako dr. v. Bra
un toliau, be savo tiesioginės 
paskirties, dar būtų ir ideali 
stebėjimo stotis, nes, įrengus 
joje 100 colių diametro teles
kopą, iš jos būtų galima atskir 
ti žemėje esančius objektus iki 
16 colių dydžio. Tai įgalintų, 
kalba jis pusiau rimtai, pusiau 
juokaudamas, J. A. V. stebė
toją, esantį tenai, pranešinėti 
apie sargybų pasikeitimą prie 
Kremliaus kas 2 valandas, 
(nes satelitas per tokį laiką ap 
skrietų Žemę). Stambesni ob
jektai, kaip rųsų aviacijos ba
zės, iš satelito būtų matomos 
aiškiausiai iki pačių smulkme
nų.

Karo atveju, 
tokia bazė, sako v. Braun, bū
tų vertinga ir nepakeičiama 
platforma televairuojamais 
sviediniais priešo teritorijai 
bombarduoti.

Daugiau bus. 

istoriją”. Dabar ji rašo popu 
liarią Lietuvos istoriją, skirtą 
platesniems gyventojų sluogs- 
niams. Dr. Z. Ivinskis baigė 
istorinę studiją apie Mindau
gą ir vysk. M. Giedraitį. Prof. 
K. Pakštas paruošė lietuvių ir 
anglų k. „Istorinę Lietuvos ge 
ografiją“. Veikale daug senų 
problemų sprendžiama pasi
naudojant autentiškais pačių 
vokiečių ar lenkų žemėlapiais, 
paremiančiais teisėtas lietuvių 
aspiracijas. Nemunas perspaus 
dino M. Springborno parašy
tą romaną „Paskutinis Prūsų 
sukilėlis Herkus Montė“, Ter
ra leidžia J. Blekaičio eilėraš
čių rinkinį „Vardai dienoms ir 
vandenims“. Įgytaisiais lie
tuviškais rašmenimis atspaus- 
inta pirmoji lietuviška kny

ga Venecueloje — iš italų kal
bos A. Sabaliausko išverstas 
Gpareschio—„Don Kamiliaus 
mažasis pasaulis“.

V. Mincevičius išvertė į ita 
lų kalbą J. Jankaus premijuo
tą novelę „Velnio bala“. Rū
pinamasi jos išleidimu. Netru 
kus išeis Rytų Europos Vado 
vo (Osteuropa-Handbuch) pir 
masis tomas. Jame apie Lietu 
vą rašo doc. M. Hellmannas. 
Šveicarų Encyclios leidykla 
pirmą kartą leidžia „Moterų 
leksikoną“. Jam apie Lietuvos 
moterų literatūrą ir veiklą me
džiagą paruošė prof. Eretas. 
Pirmas tomas jau atspaustas, 
antrasis — pasirodys 1954 m. 
pavasarį.

Dr. M. Alseikaitė-Gimbutie
nė šiuo metu baigia ruošti Har 
wardo un-to užsakytą didžiulį 
veikalą apie Rytų Europos pro 
istorę. Spausdinamo veikalo 
bus du ar trys tomai. „Bendri
jos“ leidykla Vokietijoje lei
džia Dr. A. šešplaukio paruoš
tą „Pratiminę lietuvių kalbos 
gramatiką“, pritaikytą lituanis 
tinėms vargo ir namų mokyk
loms. J. Aistis JAV-se baigė 
tvarkyti knygą „Apie laiką ir 
žmones“. „Australijos Lietu
vio” ledykla spausdina M. Ra 
dzevičiūtės Žemaičių knygne
šių romaną „Žemelė šventoji“ 
ir Dr. Pr. Jatulio „Po tūkstan. 
čiais kaukių”.

NAUJI RįAŠTAL
Amerikos lietuvių VARDY

NAS, I knyga. Jungtinių Ame 
rikos Valstybių žinomesnių lie 
tuvių biografinės žinios, su 
prof. K. Pakšto įvadu. Išleido 
„Lietuvių Dienų“ leidykla, 
1953 m. Los Angeles, 9204 
So, Broadway, Calif. USA. 
Kaina 5dol., kietais viršeliais 
7 dol.

Vardyne yra apie 7.000 pa 
vardžių, iš numatytų 20.000. 
Knyga išleista labai gražiai ir 
įrišta labai gerai.

„AIDAI“ 9(65) nr. Gražiai 
išleistas ir įdomus numeris.

M. SPRINGBORN

Paskutinis Prusą sukilimas
II.
Klauzas pasijuto ankštoj, beveik tamsioj patalpoj; vie

name pasienyj stovėjo paprastas žvėrių kailiais apklotas pa
talas. Ar tai buvo Nomedos miegamasis? Jis neturėjo laiko 
tokiems klausimams. Atidžiai klausėsi triukšmo, kuris buvo 
girdėti lauke. Jis girdėjo ginklų žvangėjimą ir daugelio bal
sų neaiškų klegesį. Jis nugirdo vieną drūtą klausiamą balsą 
ir kitą jauną, atsakinėjantį. Staiga jis girdi sunkius kario 
žingsnius ir Nomedos lengvą eiseną. Jie įėjo į vidurįnį pir
kios ruimą ir kažką karštai kalbėjo; tai buvo tas drūtasis bal
sas, kuris lauke klausinėjo ir Įsakinėjo. Jų kalbos Klauzas ne
galėjo suprasti, tik vėliau karys pridūrė vokiškai: — Na, jei
gu jis tavo svečias, tebūnie. Svečią visuomet siunčia dievai.

Ir tuojau jis išėjo iš pirkios, o Nomeda priėjo prie uždan
gos. Laumė ėjo iš paskos. Klauzas atsisakė tęsti pertrauktą 
vakarienę ir sėstis prie židinio. Jis esąs nuvargęs ir nenorįs 
jos ilgiau trukdyti. Moterys paklojo jam patalą ir linkėjo 
gerai pasilsėti.

Lauke viskas nurimo: kartkartėmis buvo girdėti tolimi 
balsai.

— Tamstos patalas jau paklotas, — tarė ji, atsigręžusi 
į Klauzą. — Tamsta gali ramiai miegoti. Jokio pavojaus tams
tai nėra šioje pastogėj. Rvt anksta Laumė tamstą pažadins, 
tuomet aš išvesiu tamstą i tikrąjį kelią.

Tai tarusi, ji išėjo.
Kurį laika Klauzas girdėjo ją dar triūsiant. Paskui gri

žo Nomedos tėvas, bet kadangi nieko nebuvo įtartino, paga
liau susirado patalą ir greit užmigo ramiu miegu.

Jis pabudo rytą. Prie jo stovėjo Laumė žadindama jį 
ir stengdamasi paaiškinti, kad jau metas keltis. Rausva auš
ros šviesa skverbėsi pro dvi sienos angas ir skelbė, kad diena 
jau prasidėjusi. Jis žvaliai pakilo ir nuėjo su senele į. vidurinį 
kambarį, kur jo laukė Nomeda su dubeniu garuojančios sriu
bos. Jis turįs pasiimti kelionei kąsnelį šaltos mėsos, nes ligi 

pietų neprijosiąs artimiausios ordino pilies. Tai tarusi, pa
prašė sekti paskui ją. Netrukus abudu jau buvo lauke,

Dar saulė nebuvo ' patekėjusi, o rytmetinė aušra per skur
džiai švietė miško viduryje ir riteris negalėjo gerai įsidėmėti 
aplinkos. Ramų. Jokios gyvos dvasios aplinkui, tik pirkelės 
pasienyje stovėjo kokia žmogystė, nejudėdama, netardama 
žodelio. Tai buvo gerokai pagyvenęs vyras, kaip aiškiai rodė 
baltomis gijomis išraižyta barzda ir plaukai, kurie ilgomis 
bangomis kūpėjo iš po meškinės kepurės; vieną ranką laikė 
pakabinęs ant kaspino, antrą — parėmęs ant kardo rankenos. 
Jis stovėjo it akmeninis stulpas ir iš po gauruotų antakių ži
bančiu žvilgsniu sekė svetimšalį,

Klauzas stabtelėjo ir valandėlę stebėjo šią žmogystę. 
Nomeda jį spyrė eiti ir po keleto žingsnių juos vėl apgaubė 
miško šešėliai. Kurį laiką jie ėjo greta vienas antro, tylėda
mi, pagaliau iš Klauzo lūpų išsiveržė klausimas:

— Kas jis?
— Mano tėvas.
— Jis buvo vienas iš jūsų vadų?
— Jis yra šeimininkas, kurio pastogėj tamsta miegojai.
— Tamsta nenori jo vardo pasakyti?
— Ne, tamsta juk esi kryžiuotis.
Vėl abu nutilo. Jos žodžiai keistai jį skaudino. Jis, kry

žiuotis, čia, greta jaunos mergaitės, klajoja su ja miško tank
mėje; koks negirdėtas nuotykis!

Šiuokart Nomeda pertraukė tylą.
— Vakar tamsta kelis kartus tarei Marijos vardą. Aš 

žinau, tai yra moteriškas vardas Vokietijoje. Kas ji, tams
tos Marija? — paklausė ji.

— Švenčiausioji Mergelė, Dievo motina, — iškilmingai 
atsakė Klauzas. — Jai mes, riteriai, esame prisiekę tarnauti. 
Nors' ir šios žemės moterys vadinamos tokiu vardu, bet kry
žiuotis neturi savo širdyje kurstyti žemiškosios, meilės jaus
mo.

— Vadinas, deivė, — tarė lengvai atsidususi Nomeda, 
— aš maniau. . . — bet ji nebaigė sakinio ir ėjo toliau galvo
dama.

Netrukus keleiviai pasiekė skardžių. Nomeda vėl dingo 

tankmėje, perėjo per gulinčio ąžuolo kamieną ir po keleto mi 
nučių grįžo riterio žirgu vedina.

— Aš rodysiu tamstai kelią, — tarė ji ir lengvai žengė 
priekyje, kildama skardžiaus krantu. Ties vienu siauru ta
keliu, kuris ėjo skersai upelio, ji sustojo.

— Šio takelio tamsta neturi pamesti, — tarė ji, rodyda
ma į vakarų pusę. ■— Jis išves tamstą iš miško. Laikyk te
kančią saulę užpakalyje, kol josi mišku, paskum pasuk į žie
mius ir taip pasieksi Karaliaučiaus pilį. Nesuk miške į deši 
nę, — tad būtų tikra mirtis. Tai šventas miškas ir neturi 
kelių; čia įkėlęs koją svetimšalis — nukankinamas. Šven
tųjų dievų būstinės kaimynijoj, tamsta nakvojai; jei kas bū
tų sužinojęs apie tamstą, tikriausiai mirties būtų neišvengęs.

Ji kalbėjo įimtai. Susijaudinęs Klauzas griebė jos ran
ką.

— Tai tamsta mane iš mirties išgelbėjai? Kaip aš ga
liu tamstai atsidėkoti už tai, ką tamsta savo priešui pada
rei? ‘n

— Man nereikia padėkos, — tarė ji tyliai. — Padariau, 
ką turėjau padaryti.

Ji nurišo nuo kaklo ilgą, ploną raištį, prie kurio buvo 
pritvirtintas kąsnelis dailia išdirbto gintaro.

— Pasiimk atminimui, — prašė ji. — Tai yra mano 
motutės dovana. Laikyk ją saugiai; gal kada jos tamstai 
prireiks. Raištis ilgas ir tvirtas, nors toks plonas rodosi; jis 
laiko veno žmoigaus svorį. Ir jeigu tamstą sugautu mūsiš
kiai, tai parodyk jį ir ištark mano vardą Nomeda.

Klauzas paėmė papuošalą iš jos rankų ir abejodamas jį 
žiūrinėjo: ar jis gali jį priimti? Bet ji taip maldaujamai žiū
rėjo į jį. Čia tikrai jokios nuodėmės nemuš. Užsirišo ant 
kaklo ir paslėpė gintarą po šarvais.

— Dėkoju, Nomeda; aš jį saugosiu ir tamstą atminsiu. 
Sudiev.

— Sudiev. Nepamiršk Nomedos.
Dar kartą pamojo ranka į jos pusę; paskum ji susivertė 

atgal ir dingo krūmuose. Klauzas žiūrėjo įkandin, šoko ant 
žirgo ir smagia ristele nujojo sakytąja linkme.

(Iš knygos „Paskutinis prūsų sukilėlis“).
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— MĖNESIŲ KLAUSIMAS, 
mų). Tai daro televiziją pri
einamą tik didmiesčių gyven
tojams. Ekonominiu atžvil
giu televizija yra ne tiek 
brangi įsigyti, kiek ją taisyti. 
Atokesnėse vietose reikalin
gos geros antenos, siekian
čios iki pusės aparato kainos. 
Kultūriniu atžvilgiu televizi
jos komercinės programos yra 
dažniausia labai žemo lygio. 
Išvadoje — laiko gaišatis, daž 
nai negeistina įtaka vaikų auk 
Įėjimui ir didelės išlaidos. Ša
lia šių neigiamybių, nuolati
nis ekrano stebėjimas atsiliep.a 
į regėjimą — akis. Kai ku
rie televizijos erkanai neap
saugo nuo elektronų sroves ar 
u sėdinčių žiūrovų. Bombar
davimas iš ekrano prasiver
žiančiais elektronais, atitinka 
silpnam Rentgeno pobūdžio 
spinduliavimui, kurio pasėko
je griaunamos kūno ląstelės.

Šie samprotavimai skatina 
susilaikyti nuo televizijos įsi
gijimo bent tol, kol transliuo
jamos programos bus augštes 
nio kultūrinio lygio. (g).

NAUJI MAISTO ŠALTINIAI
Carnegie institutas, JAV- 

bėse, tyrinėdamas žmonių iš- 
maitinimo galimybes, nustatė, 
kad apie pusė proteinui (balty 
mų), reikalingų viso pasaulio 
žmonių išmaitinimui, būtų ga
lima išauginti nedideliame že
mės plote, kaip paz. JAV-bių 
Rhode Island. Institutas tai 
tvirtina, turėdamas galvoje ga 
limybes išgauti maistingas me
džiagas iš mažyčių vienos ląs
telės gyvių, vadinamu algae. 
Šie gyviai yra kiek panašūs į 
stovinčiose kūdrose pradedan
čius augti žalumus. Moksiinin 
kai tvirtina, kad didesni auga
lai teišnaudoja tik dalį žemės, 
kur jie auga ir tik dalį krintan 
čios ant jų saulės šviesos. Be 
to, nevisos augalų dalys tinka 
maistui. Tų augalų kultūras 
tektų auginti plokščiuose, pla
čiuose plastiniuose vamzdžtuo 
se, kuriuose tie gyviai judėtų 
vis gaudami naujo deguonies 
ir gautų saulės spindulių, ku
rie jiems tėra reikalingi trum
pą laiką, bet vis pakartotinai. 
Jų skonis kiek panašus į žalių 
pupų skonį. Išdžiovinti turi 
apie 50 proc. baltymų. Viena
me akre jų gali išaugti 17,5 
tonos džiovintų baltymų, kai 
tuo tarpu sojos pupų teužau
ga tik apie 650 kg. Du netur
tingi, bet pažangios technikos 
kraštai — Japonija ir Izrae
lis — jau planuoja sau jieš- 
koti maisto iš šio šaltinio. (L)

SPALVINĖ TELEVIZIJA
Komisija, tyrinėjusi pramo

nininkų pasiūlytus metodus, 
atliko didelį darbą. Tyrinėji
mų išvados sudaro 16 tomų ra 
portą, kurio ruošimas radijo ir 
televizijos pramonininkas bei 
inžinieriams kainavo per milio 
ną darbo valandų. Šis, du su 
puse metų užtrukęs darbas, 
apytikriai kainavęs apie 10 mi 
lionų dolerių.

Kam buvo reikalingos to
kios milžiniškos išlaidos? J. 
A. V. Radijo-Televizijos sis
tema yra griežtoje valdžios 
priežiūroje. Ruošiantis spal
vinės televizijos programoms, 
reikėjo išspręsti daug klausi
mų, pradedant nuo pramonės 
pasiūlytų metodų nagrinėjimo 
radijo bangų derinimo, trukdy 
mų kitiems ryšiams ir ban- 
giant imtuvų gamybos bei 
turimų Juoda - Balta imtuvų 
pritaikomumo klausimais. Ga 
mybos ir pardavimo kainos 
taip pat turėjo būti negrinėja- 
mos, jieškant geriausios išei
ties. Patvirtinimo laukiąs pla 
nas, ir yra šių didelių išlaidų 
ir pastangų vaisius.

Spalvinės televizijos galima 
laukti pasirodant rinkoje jau 
sekančiais metais. Kelios bend
rovės rengia pasiruošimus ma 
siniam spalvinės televizijos ro
dymui: NBC tinklas paruošė 
300 vietų New Yorke kiną 
spalvinės televizijos rodymui 
dideliame ekrane. Laukiama, 
kad Kalifornijos futbolo varžy 
bos (Rose Bowl) bus rodo
mos New Yorke spalvose 
Naujų Metų dieną.

Filmų perdavimo televizijo 
je irgi keičiami metpdai. Vie 
toj dabar vartojamų filmų no
rima vaizdų programą įrašyti 
magnetinėn juoston, kurios re 
produkavimas ir pradinė ga
myba yra daug pigesnė už fil
mų.

Visi ženkli rodo, kad spal
vinė televizija neužilgo bus 
rinkoje. Kadangi pradžioje 
imtuvai atsieis maždaug tiek, 
kiek atsiėjo juoda-balta imtu
vai apie 1948—1949 metus, 
augšta kaina vistik gali dar 
daug ką sulaikyti nuo spalvi
nių aparatų įsigijimo.

Rašinio autoriaus nuomone, 
nors techniškai, yra augštame 
stovyje, dai- toli gražu nėra 
patenkinanti ir verta įsigiji
mo. Didžiausi triūkumai tech 
nikos atžvilgiu yra jos nepri
einamumas toliau nuo siųstu
vo gyvenantiems (per 50 — 
200 mylių, programos toli gra 
zu nėra laisvos nuo trukdy-
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Atkelta iš 3-čio puslapio, 
nusmukęs, kraštas ūkiškai su
nykęs. Kiek plati rusifikacija? 
Gautosiomis žiniomis, rusifika 
ciją daugiausia vykdo valdžios 
aparato, karinių pajėgų, poli
cijos etc. pareigūnai ir jų šei
mų nariai, MTS ir kan. institu 
cijų personalas. Tačiau įdo
mu konstatuoti, — pastebi 
min. R. Liepinš, — kad sveti
mas elementas — atėjūnai — 
krašte jaučiasi labai blogai ir 
naudojasi kiekviena proga, 
kad tik galėtų iš kaimo vėl grįž 
ti į miestus. Tai, iš kitos pu
sės, tik parodo tikrąsias gyven 
tojų nuotaikas, — jie nekenčia 
okupantų, kurie jaučiasi izo
liuoti ir stengiasi laikytis tik 
ten, kur dominuoja jų valdžios 
aparatas. Visa gyventojų ma
sė, nors ir netiesiogiai, daly
vauja rezistencijoje.

— Kiek ir kur yra Įsikūru
sių latvių tremtinių?

— Šiuo metu latvių tremti
nių Europoje drauge su Angli
ja yra per 30.000. Iš jų 12.000 
yra Vak. Vokietijoje. Daugu
mas naujųjų latvių ateivių yra 
įsikūrę JAV-se, po jų eina Ka
nada ir Australija. Švedijoje 
yra 4.500, P. Amerkioje ir ki
tur — mažiau. Iš užjūrmių 
kraštų geriausiai yra įsikūrę 
JAV-se, o iš Europos — Šve
dijoje.

Tokios centrinės šalpos or
ganizacijos, kaip lietuvių BAL 
Fas, latviai neturi. New Yor 
ke veikia Latvian Relief, be to, 
globos ir šalpos reikalais rūpi
nasi Latvijos Raud. Kryžius, 
Dauguvos Vanagai, bažnyčios, 
religinės bendruomenės, lat
vių centrinis komitetas ir kt. 
Milionininkų neturi. lenką 
verstis mažomis aukomis ir pa 
tiems kietai kovoti dėl savo 
egzistencijos užsienyje.

Latviai turi savą gimnaziją 
Augustdorfe, Vak. Vokietijo
je. Stengiamasi ją plėsti ir tiki 
masi, kad ilgainiui pasiseks pa 
lankiau išspręsti ir materialinį 
gimnazijos išlaikymo klausi
mą. Jos atestatus vokiečių įs
taigos pripažįsta.

— Ką rodo pasaulinių Įvy
kių konsteliacija: ar ji artina 
išlaisvinimą, ar tolina?

— Tenka pasakyti, — pas
tebi min. R. Liepinš, — kad ka 
ro metu padarytosios Vakarų 
politinės klaidos visą laiką at

Sotus alkanam padėk!
Kas šiandien sotus, tegul ne 

pamiršta ir alkanų. Dar dau 
gelis iš mūsų turmie užjūry ar 
timųjų, kuriems dar trūksta 
maisto. Tad artėjant Kalėdų 
šventėms, nusiųskime jiems po 
ryšulėlį maisto — tegul jie dar 
pasidžiaugia, tegul žino, kad 
ju dar visai nesame pamiršę.

' AID OVERSEAS, Inc. 
bendrovė jau šešti metai kai 
siunčia maisto siuntinius į vi
sas Europos šalis (išskiriant 
Rusiją). Jau daug tūkstančių 
asmenų yra pasinaudoję jos 

siliepia, kaip tat įrodė daugy
bė sunkumų pokariniais me
tais. Vakarų tautos jaučiasi 
karo nuvargintos ir nori gyven 
ti taikoje. Santarvininkų ka
ro metu užmegztieji su Sovie
tais ryšiai atsiliepia net ir da
bar, trukdydami Vakarti ini
ciatyvą reikšmingiau pasirū
pinti pavergtųjų išlasivimmu. 
Visa, kas pastaraisiais metais 
Vakaruose buvo daroma, visą 
laiką buvo vykdoma atsižvel
giant į Maskvą ir skaitantis su 
Kremliaus užimtąją pozicija. 
Deja, pasaulyje vis dar tebėra 
naivių žmonių ir nepataisomų 
iliuzionistų, abiem kojom ka
bančių ore, kurie vis neįsten
gia pramatyti tikrųjų komuniz 
mo ir Sov. Sąjungos kėslų. Ir 
įeikia pripažinti, jog ši žmo
nių kategorija yra kaip tik pa
ti pavojingoji, ji net daug pa
vojingesnė laisvinimo darbui, 
negu atviri komunistai, tikri 
kp nariai. Vakaruose vis dar 
atsiranda tokių, kurie tiki, jog 
komunistinis pasaulis gali gy
vuoti šalia laisvojo demokrati 
nio pasaulio. O tai primena pa 
saką apie vilką ir ėriuką, kaip 
jie drauge prie vieno upelio 
gėrė ir kas iš to viso išėjo. Ap 
sukrūs Kremliaus politikai, 
kaip tikri savo užmačių meni
ninkai, stengiasi gudriais ma
nevrais jas paslėpti ir pavaiz
duoti visai kitokia šviesa. De
ja, dar ne visi įstengia supras
ti, jog Maskva visai neatsisa
ko savo kėslų galutine sąskai 
ta užgrobti visa pasaulį. Mūsų 
viltis — kad vis dėlto vieną 
dieną po tiek daugybės bandy 
mų ir pastangų Vakarų ir Ry
tų pasauliams taikiai išspręsti 
visus skirtingumus bus galų 
gale įžvelgtas tikrasis bolševi
kų Januso veidas ir iš to pada 
rytos reikalingos išvados. Ta
da su Rytais bus pradėta visai 
kita kalba.

Neseniai britai paskelbė są
rašą užsienio valstybių, kur jų 
piliečiai gali vykti ir pasiimti 
nustatytąsias devizų normas. 
Tarp tų valstybių yra pažymė 
tos ir Baltijos valstybės. Tai 
yra, mano nuomone, — sako 
baigdamas pasikalbėjimą min. 
R. Liepinš, — dar vienas įro
dymas, jog ir D. Britanija vi
są laiką laikosi pažiūros, kad 
Pabaltijo valstybės yra laiki
nai kariškai okupuotos. Tai 
yra svarbus įrodymas.

patarnavimu ir jie visi buvo pa 
tenkinti. Aid Overseas, Inc., 
3133 So. Halsted St., Chicago 
8, Ill. bendrovė siuntinius siun 
čia iš Europoje esančių sande, 
lių, todėl tas duoda galimybę 
greitai pristatyti siuntinius. 
Maistas tik pirmos rūšies. Pil 
na pristatymo garantija.

Tad neužmirškite pasiliku
sių senelių, ligonių, mokinių ir 
šiaip savo tautiečių. Prašyki
te pilno siuntinių sąrašo: AID 
OVERSEAS, Inc., 3133 So. 
Halsted St., Chicago 8, Ill.

OTTAWA
APYLINKĖS

Gruodžio 13 d. įvyks apy
linkės metinis susirinkimas, ku 
riame bus renkama nauja apy
linkės v-ba ir kontrolės konnsi 
ja. Susirinkimas įvyks Sister 
of Service patalpose, 4878 Al
bert St., 6 vai. vakaro.

Latvių Nepriklausomybės 
Šventės minėjime, kuris Įvyko 
tos šventės Išvakarėse, mus 
atstovavo v-bos pirmininkas 
inž. Paškevičius, pasveikino 
brolių tautą jųjų kalba.

Minėjime pagrinidnę kalbą 
pasakė Latvijos Konsulas Ka 
nadai p. Tomsons. Meninėj 
daly pasirodė dainininkė po
nia Karlson iš Montrealio. Ot 
tawoje yra susidariusi tradici
ja, kad Pabaltės tautų atsto
vai visada dalyvauja vieni ki
tų minėjimuose Nepriklauso- 
somybės paskelbimo švenčių 
proga.

Lapkričio 23 d. paminėta 
itin skaitlingai susirinkus Sis
ter of Service patalpose. Pra- 
dėta ,,O, Canada...“ giesme; 
pagrota „Tykiai, tykiai Nemu 
nelis teka“ ir po to sekė V-bos 
pirmininko atidaromasis žodis. 
Jo priminta ryškieji Lietuvos 
Kariuomenės kūrimosi ir ko
vų Įvykiai. Žodį baigus, nu-

W E L L A
MEDŽIOTOJAMS IR

Š. m. gruodžio mėn. 6 d., 
apie 11 vai., St. Mary‘s bažny
čios rūsyje, tuoj po lietuvių 
pamaldų, Wellando ir apylin
kės lietuvių medžiotojų ir me
škeriotojų klubo „Lituanica“ 
valdyba šaukia visuotiną narių 
susirinkmą.

Susirinkimo dienotvarkė nu 
matyta sekanti:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko 

rinkimas,
3. Praeito susirinkimo pro

tokolo skaitymas,

D r. DORA GORDON 8
» Dantų gydytoja $
» Kalba lietuviškai »

?: Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Monfrel |

i 
ji 
£1

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

Jonas Zmuidzinas >
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: Pl. 6580 '«

SUSIRINKIMAS.
skamba maršas „Į kovą“. Se 
ka Prof. Paplausko paskaita, 
išryškinusi tremtinių proble
mą istorijos šviesoje. Jam bai 
gus, grojama maršas „Į Vil
nių“.

Pirmininkaująs pakviečia 
Kr. Taryboj narę Dr. A. Šid
lauskaitę nesemai dalyvavu
sią Krašto Tarybos posėdy, pa 
kalbėti aktualiaisiais b-nės 
klausimais. Kalbėtoja savo žo 
dyje užakcentuoja ypač lėšų 
kaupimo reikalą: sumoketinas 
solidarumo mokestis, remtini 
šalpos reikalai, neužmrištinas 
švietimas.

Po to, seka meninė dalis, ku 
rioj pasirodo Birutė ir Vikto
ras Žilinskai paskambinę pia
ninu ir Alina Čečkauskaitė de
klamavusi..

Pasibaigus minėjimui pava
karieniauta : pasišnekučiuota 
ir pasiklausyta p. Čečkausko 
parūpintų gražių lietuviškos 
plokštelių muzikos.

Išvyko. Ponia Nina Kislaus- 
kienė išvyko iš Ottawos į To
ronto ir ten ištekėjo.

Gimė Ponų Noreikų šeima 
džiaugiasi pirmagimiu sūne
liu. Svekiname! A. P.

N D, Ont.
MEŠKERIOTOJAMS.

4. Veiklos pranešimas,
5. Statuto priėmimas,
6. Parengimų apyskaitų tvi 

rtinimo klausimas,
7. Naujų narių priėmimas,
8. Klubo valdybos rinkimas,
9. Revizijos komisijos rin

kimas,
10. Klausimai ir sumanymai,
11. Susirinkimo uždarymas - 

Tautos Himnas.
Narius ir norinčius būti na

riais, bei prijaučiančius malo 
niai kviečiame atsilankyti.

Klubo valdyba.

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERS CO.

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

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREAL1S 2832 ALLARD TR 1135

Siuvėjas

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

MONTREAL

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co.
Gerard Cool Alcide Blais, |

4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av„ Ville Lasalle. a 
YO 3323 TR. 7849. 1

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

JŪSŲ PATARNAVIMUI
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville Lasalle.

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

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

| J.R.RIENDEAU
H KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis. 

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

! 8

LIETUVIS LAIKRODININKAS S

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

Kreiptis vakaraus po 6,30 vai. S

Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA ■ LONGINES gfgJSe ■ BULOVĄ ■ OMEGA

jį! Šviesiai melsvi deimantai 
Mokame augščiausias katinas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGA!

S

,5
s*

Mann & Martel
REAL TORS

1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne) Te’. OL.84811
Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo- ©

Saugu—Patikima

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

k KAL ESTATE LIMITED

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

$2.500 įmokėti. Dundas-Man 
ning, 6 k., nepereinami, 2 
virtuv. Kaina apie $10.000.

$2.900 įmokėti. Parkdale. 8 
k., garažas, geri morgičiai. 
Kaina $11.800.

$3.000 įmokėti. Emmerson- 
Bloor. 6 k., nepereinami, 
mūrinis, 2 virt., gar. vieta.

$3.50j įmokėti. St. Clarens 
g-vėje. 7 k. atsk. namas,van 
dens-alyvos šild., puikiai 
aliejum dekor., did. gara
žas, kuriame įrengta dirbt.

$14.900 pilna kaina. Bloor- 
Grace. 8 k. atsk. mūr. na- ; 
mas, vand.-alyva šildymas, ; 
garažui vieta.

$10.000 pilna kaina. Centr. < 
rajone, 7 k., nepereinami, , 
garažui vieta, reiks „iš- į 
krapštyti“ nuomininkus. I 
Nėra skolų.

X daujamuose rajonuose ir 
X$10.000 pilna kaina, Beres- 
X ford-Bloor. Atskiras 6 k. 
j? namas, alyv. šild., garažas. 
& Įmokėti apie $3.000. 
&$12.000 pilna kaina. Indian 
x Rd.-Bloor. 7 k. puikių ply- 

tų namas, moderni virtuvė, 
$ alyvos šildymas, garažas. 
*x$13.500 pilna kaina. Mount- 
>5 view-Bloor. 8 k., mūr., van 

dens-alyv. šild., labai gera- 
me stovyje.

x$16. >00 pilna kaina. Bloor- 
x Windermere. Atsk., 8 k., 
v modernus mūro namas, van 
Idens šlidymas, garažas.

$14.500 pilna kaina. H. Park 
Roncesvalles. 8 k., mūrinis, 
3 virtuv., nepereinami, švie 
sus ir jaukūs kambariai.

$15.400 pilna kaina. Parkda- 
x le. 9 k., atskiras mūro na- 
X mas, nepereinami k., didelis 

sklypas.
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

8

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI

BIZNI, KREIPKIS Į

J. KARPIS

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

J. KARPIS REAL ESTATE

1609 DUNDAS ST. W. O L 7996-7.

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. K1RSON1S V. MORKIS 
OL 7511 

Dufferin)
Telef.: OL 7511 Telef.:

1460 DUNDAS St. W. (prie

B. SERGAUT1S I
Telef.: OL 7511

TORONTO. I
visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės Į šios įstaigos ats-

J. Valevičius ir A. Pranckevicius Visookeriopas informacijas suteiks bei 
patars namų problemose nemokamai. Skambnikite ar užeikite į įstaigą 913 MAIN ST. E. HAMILTON—TEL. 9-4121

tovus Hamiltone

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Į $ SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH £ 
t © x

ė e

I
R VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS

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

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

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir Įvairins vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDEL. 5 PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ ;r sunkvežimių, be to greitai ir 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

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. J U O Z A P A I T 1 S

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

NEO-KANADIEČIŲ PATAR 
NAVIMO SĄJUNGOS 

(new Canadians service as
sociation) PROGRAMA 

IŠPLEČIAMA

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

PATARNAUS MOŠŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO OL 6321, BUTO LA 6338

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.

| KE 1118 &

x J. GREEN
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

x 933 Bloor St. W. Tornoto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 

\ mumis — mielai Jums patarnausimi

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.

— Daugiau negu 50.000 
žmonių susirinko Philadeiphi- 
jos Fairmount Parke, kur sa
koma, kad Marija antrą kartą 
pasirodžiusi. Maži vaikai ne
va matė kokį nors apsireiški
mą rugsėjo 18 d. Nuo to lai
ko prasidėjo maldininkų ir mi 
nių lankymasis. Bažnyčia 
tų tariamų apsireiškimų 
nėra tarusi savo žodį.

— Lietuvių tautodailės 
$ rodą ruošia Čikagos akademi- 
X kės skautės lapkričio. 28 d. Mu 
0 seum of Science and Indus- 
© try patalpose.

dėl 
dar

pa-

New Canadian Service As
sociation Toronte, išplečia sa
vo veikimo programą. Priva
tus mokinimas ir patarimas, 
ypatingai ponioms ir pane
lėms, vyksta kas pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį iš ryto nuo 9,30 
vai. iki 11 vai. prieš Diet. Yra 
susitarta, kad vaikai bus pri
žiūrimi St. Andrews House ir 
motinoms tuo būdu suteikia
ma galimybė dalyvauti. Du 
kartu per mėnesį bus arbatė
le neo-kanadiečiams piliečiams, 
kuri seka po dokumentų įteiki 
mo miesto rotušėje. Neo-kana- 
diečių patarnavimas taipogi 
planuoja ponių pasikalbėjimo 
grupes, kurios susitiks du kart 
mėnesyje. Taipogi suplanuo
ta bendro intereso paskaitų se 
riją. Kiekvienas, kuris tuo 
yra suinteresuotas, gali ž- 
megzti ryšį su Nčw Canadians 
Services, 415 Jarvis Street, To 
ronto ,telefonas Randolph 
5581 arba RAndolph 8331.

(CS).

W. A. L E N C K I, Dr. N. Novošickis
B. A., L. L. B. DANTŲ GYDYTOJAS

TEISININKAS — (Lietuvis)

Advokatas — Notaras
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron)
100 Adelaide St. W. ........... TORONTO ............

Room 107 Telefonas MI 2003
Itriefonas EM. 6-4182 Priėmimo vai. nuo 9 v. iki

Toronto 5 vv. ir pagal susitarimą.

I JOHN J. ELLIS I
g REAL ESTATE j
i 1072 BLOOR St. W. TORONTO ME 2471 j

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams 
mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje 
ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis naujus sky
rius. Šiuo metu pas mus dirba virš 
agentų. Į 
mui. Tai

100 įvairių tautų 
dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi- 
faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai 
didelis. Štai tikkeletas pavyzdžių:

NAMAI
512.800. 8 kamb., pusiau at
skiras. 2 garažai. Kietos 
grindys. High Park rajone. 
Įmokėti apie $4.000.

$18.500, įmokėti $6.000. Be
• atrice - Dundas. Mūrinis 9
• kambarių namas, alyva šil- 
i dymas, dvi virtuvės, gara- 
E žas.

$9.500, įmokėti $3.000. Ryti 
niame Toronte. Mūrinis, ne 
pereinamų 7 kambarių na
mas.

$13.500, įmokėti tik apie $ 
3.500. 8 nepereinamų dide
lių kambarių mūrinis na
mas. 2 garažai — naujai at
remontuotas, galima dar nu 
derėti.

t Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų imokėjimą.

R. ŽULYS
B
ii 1072 Bloor St. W. Telef.: ME 2471. Buto EM 3-6711.
H

LO 2710
MICHAEL KOl’RIVICA

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

pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, 
mielai jums patarnausimii

*5-^4.

(
HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys Į naujas, moder
niška® 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: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

ĮDr. A.Pacevicius |
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

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

K
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HAMILTON
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ.

Hamiltone buvo atžymėta 
dviejose vietose: pamaldomis 
lietuviu parapijos bažnyčioje 
ir vakare, vengrų salėje, iškil
mingu minėjimo aktu.

Įnešus į sceną vėliavas, grie 
žiamas Kanados himnas, po 
kurio Vyties Kryžiaus kava
lierius pulk. J. Giedraitis Į gar 
bės prezidiumą kviečia V. K. 
kavalierių gen. P. Plechavičių, 
maj. N. Zabulionį, maj. J. Ša
rūną, pusk. J. Mačiulaitį, la
bai turtingą paskaitą laikė sve 
čias iš Čikagos, gen. P. Ple
chavičius, kuris dažnai yra 
pertraukiamas garsiais ploji
mais.

Po oficialios dalies sekė me 
ninė programa atlikta Leit, 
op. sol. Pr. Radzevičiūtės, sol. 
Marijošiaus ir Hamiltono tau 
tinių šokiu grupės.

Prie Įėjimo buvo renkamos 
aukos mūsų karo invalidams. 
Iš viso surinkta 169,81 dol. 
Šią sumą, be jokių atskaity

mų, B-nės valdyba pasiuntė 
ka>o invalidams, o visas mi
nėjimo išlaidas padengė iš sa
vo kasos.

Minėjime dalyvavo virš 400 
asmenų.

Ši sekmadienį
visi atvykstame į lietuviškas 
filmas! Kaip jau esame ra
šę, filmai užtruks apie 2 vai. 
ii be Lietuvos garsiųjų vaiz
dų, ekrane matysime Karo 
Mokyklos šventę, pradžios mo 
kyklų šventę ir t. t.

Dar šį sekmadienį, po pa
maldų, pas K. Baroną galima 
bus nusipirkti bilietų po 75 
et. (prie Įėjimo po 1 dol.), 
o iki šeštadienio vakaro — nu 
rodytose vietose šio laikraščio 
skelbime.

Filmai bus rodomi žinomoje 
lietuviams St. Michael salėje 
(213 James St. N.). Pradža 
7 vai. v. Vaikams bilietai po 
25 et. bus gaunami prie Įėjimo.

T. Fondo priešadventinis 
balius

įvykęs lapkričio mėn. 21 d. 
yra vienas geriausiai pavyku- 
Sių lygiai kaip ir svečių gausu 
mu (per 350), taip ir gautu 
virš 400 dol. pelnu.

Pobūvyje atlikta trumpa 
programa, kurioje jauna, bet 
daug žadanti Baleto Studijos 
mokinė S. Lukoševičiūtė atli
ko du šokius ir L. Šukytė pa
skambino piano.

Lietuvių gydytojų šeima 
Kanadoje didėja: Medikų Rū
mai lapkričio mėn. 22 d. pra
nešė, kad reikalingus egzami
nus išlaikė hamiltonietė O. Va 
laiteinė.

Hamiltono lietuvių kolonija

MAMER1AS MAČ1LKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

SFEC1AL1ZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU 
(mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių. 

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

i< iii įas 4504 Brebeuf St. Tel FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

$
! HAMILTONE! HAMILTONE! j
Į I
I LIETUVIŠKI FILMAI! f
I . i'
v Š. m. gruodžio mėn. 6 d. (sekmadienį) St. Michael sa- 
v* Įėję, 213 James St. N. bus rodomi BROLIŲ MO I UZŲ <£g SPALVUOTAME FILME

I UtTUVOS VAIZDAI
x Bilietai iš anksto gaunami pas Niagara Restaurant sa \ 
$ vininką J. Girdvainį, 244 James St. N. maisto prod, v 

krautuvėse; Peoples Market sav. A. Steigvilą, 231 Ja- $ 
Įmes St. N. ir 344 Main St. W. ir sekmadieniais po pa- % 

maldų .parapijos salėje pas K. Baroną. &
Įėjimas suaugusiems 1 dol. Iš anksto nusipirkus 75 et. V 

o 
Vaikams 25 et. v

HAMILTONE TIK VIENAS SEANSAS 7 VAL. V. 
BROLIAI MOTUZAI RENGĖJAI. |

sveikina mūsų tautietę, dirbau 
čia St. Joseph's ligoninėje, lin 
kėdama jai greito privataus ka 
bineto atidarymo. •

Didžiausią auką 
vykusiame T. Fondo vajuje 
įteikė V. Bugailiškytė, žino
mų visuomenininkų p. p. Bu- 
gailiškių dukrelė, paaukodama 
15 dol. Ši jau Kanadoje gi
musi lietuvaitė, gerai kaiba lie 
tuviškai ir turi moterų grožio 
salioną „Ayrains beaut}' sa
lon", 1280 King St. E.
J. E. arkivyskupo J. Skvirecko 
80 m. sukakties minėjimas yra 
rengiamas A-kų kuopos atei
nanti sekmadieni, parapijos sa 
Įėję. Programoje numatoma 
paskaita ir meninė dalis.

Darbininkų atleidimas 
palietė ir Hamiltono lietuvių 
„tvirtovę“ (čia dirba apie 200 
mūsų tautiečių) The Steel Co 
of Canada. Išgriovus vieną 
krosnį, atleista buvo apie 150 
darbininkų. Paskutinę savai
tę, kai kurie skyriai atleido 
taip pat išdirbusius tik po ke
lis mėnesius.

Kad būtų netekusių darbo 
lietuvių — negirdėti, nes dau 
gumoje jų jau yra išdirbę po 
5 m. ir turi taip vad. seniority.

Buv. JAV prezidento 
Roosevelto

sūnus F. D. Roosevelt, perei
tą sekmadienį buvo atvykęs į 
Hamiltono Žydų Cammunity 
Centre, pasakydamas per iškii 
mingus pietus prakalbą.

Jo vizitas čia buvo surištas 
ryšium su platinimu Izraelio

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojambe p. 

G. Balaišiam, p. E. Tuinylic- 
nei, p. O. Stradomskienei ir p. 
S. Jakniūnams už nepaprastai 
puikiai suruoštą mums poves
tuvini shovverį.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems prisidėjusiems prie su
ruošimo ir už visų vardu 
mums įteiktą labai vertingą 
dovaną.

Tas visas įvykis atliks mū
sų širdyje amžinai.

Julia ir James Elliott.
1070 Robert St.
Niagara Falls, Ont.

valstybei paskolos lakštų.
Latvių kolonija

Hamiltone, Nepnklausomybės 
šventę, tą pačią deiną minėjo 
dviejose vietose: ruoštame 
Latvių Sąjungos Dalvvood mo 
kyklos salėje ir Daugavas Va 
nagi organizacijos Royal Con 
naught Hotel, Normandie sa
lėje su minėjimo aktu ir šo
kiais. Pirmame dalyvavo apie 
120 asmenų, antrame apie 240.

Latvių S-gos minėjime mū
sų brolišką tautą, Hamiltono 
L. B-nės vardu sveikino vi
ce pirm. K. Baronas.

Kaip teko patirti, šis skili
mas į dvi dalis įvyko tik dėl 
asmeninių nesusipratimų. I'ai 
yra geras įradymas (ruošiant 
net didelę šventę) prie ko ga 
Ii privesti kelių asmenų savo 
„aš“. Kbr.

MONTREAL1O LIETUVIAI!
Jei Jums yra reikalinga siuvamoji mašnia — nauja ar varto 
ta, ar savo seną mašiną sumoderninti bei pataisyti ir norė

tumėt susikalbėti lietuv.škai, 
bei pageidautumėt patarimo, kreipkitės

SINGER SEWING CENTRE
mūsų parduotuvėje 4717 Wellington St. Verdun, telefonas 

YO 4252 j p. A. GASIŪNĄ,
kuris, turėdamas ilgametę praktiką, tikrai jums padės, nes 
jums bus lengviau susikalbėti ]ūsų gimtąja kalba.
Parduodame grynais ir išsimokėjimui iki 24 mėn. Paliekame 
jūsų namuose susipažinimui kelioms dienoms veltui, be įsi 
pareigojimo pirkti, jei nepatinka.
PERKANT NAUJAS MES PRIIMAME I IMOKĖJIMĄ 

JŪSŲ SENĄ MAŠINĄ.
MES IR NUOMOJAME MAŠINAS.

Reiškiame pagarbą

SiNGER Sewing Machine Co.
4717 Wellington St. Verdun. Telefonas: YO 4252.

j::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::: 
♦» a

f Admonis ir Budriunas Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemount: 24-ta Av. Dup
lex. Naujas. 5-5 kamb. Cen 
tralinis šildymas. Kaina 16. 
000. Įmokėti 5.000.
NDG. Regent St. Triplex 5- 
5-5 kamb. Naujas. Kaina 18. 
•700. Įmokėti 8.000.
Verdun: Valiquette St. Dup 
lex 4-5 kamb. 4 metų. Kai-
NORĖDAMI PARDUOTI
J PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE IŠTAIGĄ.

M Ū S Ų T I K S L A S — J U M S PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro. 

Telef. LA 7932 ir PO 6—6495.
177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal.

na 14.500. Įmokėti 7.500.
Sklypai:

Papineau North rajone: Bru 
chesi, Vienny, Fleury St. Pa 
vieniui ir didesniais gabalais. 
25 et. kv. pėda. Kaina 540- 
900. Vanduo ir kanalizacija 
yra. Gatves asfaltuos atei
nantį pavasarį.
AR PIRKTI KREIPKITĖS

I J. GRAŽYS
1 SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
I KAILINIUS PALTUS. 
Įduodu gerą kailių 

;;; PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

Įkainos pigesnės 
kaip kitur.

:Į: 7437 BLOOMFIELD,
;į Park Extension.

CRescent 2279.
i: Kreiptis po 6 vai. vakaro, 

ii; šeštadieniais — visą dieną.

I
i; DIDELIO PATYRIMO VAI YMAS - TAISYMAS | 

D E LUXE CLEANERS 
Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. «

Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. |

I
> 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 £

t ::
::

Dr. Roman Pniewski j
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. 8 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. ;> 
!| 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.
:•<: Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
 LIŪDESIO VALANDOJ t

KREIPKITĖS PAS ! !

Laidotuvių Direktorių į
C. Halpin Funeral Home Reg’dJ:KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM | 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 $ 
v

| Lietuviška moterų kirpykla | 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 
j LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
J 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 H
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

iiitmtitttttttitittttttittitsttttttttunttttittsttitttttttttttttttttttittttHttinnttttttzttv.
I” 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 |

LE MIEUX LINGERIE I
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI. |

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO Hdarbai sumažintomis kainomis.5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą. g

I
 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

D. E< BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE $

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

i
 l
A. J. NorkeliimaslI

PER SAVO AGENTŪRĄ |

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA f
J VISOSE DRAUDIMO SRITY SE. $ 
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 f 
| Tel. CL 2363 £

I
 SAMUEL’S

CAR MARKET INC. {
MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO- £ 
MOBILI ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGS- Į 

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS $

MIESTE. >:

* * b

PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS | 
GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET £ 

KUR KITUR MIESTE. I

* ♦ <

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME ė

VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ. |

★ ♦ X

TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR | 
SKAMBINKITE |

Lietuvi ui atstovui y

Mr. HENRY ADOMONIUI |

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager J8945 Lajeunesse, Montreal. aTelefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681.
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Lietuvos vaizdai Motuzų spalvotame filme•č

Gražūs Lietuvos vaizdai, kurie niekuomet nepasens ir amžinai pasiliks gyvi musu širdyse,
BUS RODOMI Š. m. gruodžio m. S ir 6 d. Toronto Liet. Namuose (235 Ossington St.) SEANSŲ PRADŽIA: Šeštadieni 3 vai., 6 vai. ir 8.30 vai. pp. Sekmadienį, 3 vai.

Gerb. Toronto visuuomenė, dėl aprėžto vietų skaičiaus, yra prašoma bilietais pasirūpinti iš anksto. Įžanga: $1.00; Iš anksto nusipirkus-$0.75; vaikams $0.25.
Bilietai gaunami T. L. N. raštinėje 6—9 vai. vakaro. BR. MOTUZAI RENGĖJAI.

r ■ - ■ir im ......ir-------------— ie—-ir— — ir — i- — ir ——sr ——-1 ♦ , M -- — - m ” w w t*— *■-— .m.. j*

MAŽ. LIETUVA ŠVIESOS PAVEIKSLUOSE
MLB D-jos Montrealio sky

rius rodys šviesos vaizdų iš 
Maž. Lietuvos. Matysime 
Klaipėdą, Tilžę bei kitas Maž. 
Lietuvos vietoves, žavingąją 
Kuršių Neringą, elnius, lietu
viškus jūros laivus, žvejus, kai 
kuriuos svarbesnius nepriklau 
somo gyvenimo krašto įvy-

ją lietuvių kartą ir Maž. Lie- 
tuvso draugus, kurie, nors ir 
ne visi yra tą kraštą matę, ta 
čiau yra lietuviškąjį pajūrį pa 
milę ir karštai remia mažlietu- 
vių rezistencijos kovas.

Skyraius Valdyba.
— H. Jermalinskas susižie

davo su L. Smitaite.

I
! 1953 m. Gruodžio mėn. 6 d. 3,30 vai. p. p. įvyksta $

BIRUTĖSVAITKŪNAITĖS |
RITMINĖS MANKŠTOS IR MODERNAUS ŠOKIO |

STUDIJOS MOKINIŲ PASIRODYMAS. |

> 220 Pine Ave, d’Arcy Me Gee salėje. ;>
> Programoje: pavyzdinė pamoka ir grupiniai šokiai, ;į;Į Įėjimas: 50 et, į

TARPTAUTINIS PRIEŠKOMUNISTINIS MITINGAS 
TORONTE.

ORGANIZACINIS
Gruodžio 13 d. sekmadienį, 

4 vai. po pietų, skaptų būkle, 
3703 De Bullion Sa., kviečia
mas jūros skautų rėmėjų - bi

SUSIRINKIMAS.
čiulių susirinkimas. Tikslas - 
-sudaryti jūrų skautų rėmėjų 
būrelį, Prašome tėvus ir pri
jaučiančius atsilankyti.

Gruodžio 6 d., sekmadienį, 
2 vai. 30 m. p. p. kino salėje 
Viktory Dundas-Spadina kam 
pas, ruošiamas visų tautų, 
esančių už geležinės uždangos, 
milžiniškas, prieškomunistinis 
protesto mitingas, paminėji
mui bei pagerbimui visų krūvi

nų komunistinio teroro aukų, 
pradedant nuo 1917 m. Spalio 
m. revoilucijos iki dabar.

Mitinge savo gimtąja kalba 
pasisakys kiekvienos tautos 
vienas kalbėtojas, tame skai
čiuje ir lietuvis. Bus priimta 
komunistų terorą smerkianti

kius, min. Urbšį ir Ribentro
pą, Hitlerį Klaipėdoje, nacių 
okupaciją, bėgimus iš Maž. 
Lietuvos, dabartinę MLT-bos 
veiklą, kovą su „dampfbooti- 
ninkais“, keletą vaizdų iš da
bartinės okupuotos Maž. Lie
tuvos ir tt.

Bus renkamos laisvos aukos, 
kurių pelnas skiriamas Maž, 
Lietuvos politinei kovai vesti 
prieš lietuviškųjų žemių nugin 
čijančius ir politikuojančius 
vokiečių mokslininkus bei ki
tus germanizatorius.

Tat lietuvi-e, jei kada nors 
buvai Klaipėdoje, Kuršių Ne
ringoje ar šiaip kurioje žy
mesnėje šiaurinės Maž. Lietu
vos vietoje ir norėtai dar kar
tą pasigėrėti šio krašto vaiz
dais, esi širdingai pakviestas-a.

Taip pat kviečiame jauną-

Visi pamatykite Maž. Lietuvą paveiksluose
g Šį m. gruodžio mėn. 6 d. (sekmadienį), 4 vai., Aušros Vartų parapijos salėje 377 Willibrord gatvėje M. L. B. D-jos

!
 Monrealio skyrius rodys keletą šimtų šviesos vaizdų iš Maž. Lietuvos. Paveikslus rodys ir trumpą Maž. Lietuvos isto 
rinę apžvalgą duos MLB D-jos Montrealio skyriaus pir mininkas A. Lymantas. Platesnės informacijos Mont 
realio kronikoje. MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DR-JOS MONTREALIO SKYRIUS.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŠĖR1NINKŲ DĖMESIUI
Šį sekmadienį, gruodžio 6 

d., nuo 3 iki 6 vai. po pietų, 
klubo patalpose Sus renkami 
nauji klubo vedėjai ir tvarky
tojai. Visi, kaip vienas, daly 
vaukime rinkimuose ir išrin
kime geriausius. Dalyvauki
me būtinai visi, netingėdami 
ir surasdami laiko paduoti bal 
sus, nes komunistai tikrai visi 
dalyvaus, ir mes, sudarydami 
šėrininkų daugumą, galime at 
sidurti komunistų valdžioje ir 
prarasti klubo laisnį. Nesnaus 
kįme, nepratingėkime ir nepra 
miegokime klubo, kurio mes 
esame steigėjai. šermonas.

L1UTERIONIŲ 
SUSIRINKIMAI

International YMCA patalpo
se, 5550 Park Ave, šešt. gruo 
džio 5 d.: 7 vai. vak. lietuvių 
parapijos Bibliotekos valandė 
lė ir 8 vai. Jaunimo ir 
Ratelių susirinikmai.

Šv. Jono Uuteronių 
čioj Jeanne Mance ir

SUAUGUSI MERGAITĖ 
jieško darbo; pageidauja būti 
vaikų prižiūrėtoja — aukle. 
Teirautis telef. FA 0342, 

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Verdune. Teirautis po 6 vai.

vakare. Tel. HE 4685.

IŠNUOMOJAMAS didelis 
kambarys 6580—20 Avė. 

. . Rosemount, Apt. 1. 
Tel. RA 2-7248.

IŠNUOMOJAMAS 3 KįAMB.
butas nuo gruodžio pradžios. Arthur gt. kampe, 

Teirautis HE 3119.
PARDUODAMA

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

MOS KAINOS, GEROS 
SĄLYGAS.

TEIRAUTIS VAKARAIS 
TEL. DU 1—1934.

Moterų

.......... " XX

| Dr. J. Š E G A M O G A S
I CHIRURGINĖ h- BEND-

I
ROJI PRAKTIKA

.office 4906 Wellington
į VERDUN. Tel. YO 3611.
> vai.:

šeštadieniais 11—1

į arba pagal susitarimą.namy 1038 Osborne Av.j VERDUN. Tel.PO 6-9964

11—12, 2—4, 6—9,

-------- ‘XX

jį DANTŲ GYDYTOJAS į

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR
Dr. R.

956
Telel.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

bažny-
■ Prince 
sekmad. 

gruodžio 6 d. 12 vai. lietuvių 
pamaldos su šv. komunija.

Kun. Dr. M. Kavolis. 
PRAŠO REZERVUOTI 

DIENĄ,
Kadangi yra sunku su salė

mis, Montrealio jūros skautai 
praneša, kad 1954 m. bal. 24 
d. jie yra išnuomavę salę savo 
vakarui. Kitos organizacijos 
prašom tą dieną rezervuoti 
jiems. Jūros skautai.

. SLA SUSIRINKIMAS . 
įvyks šį sekmadienį, gruodžio 
6 d., 12 vai. 30 min., 377 Wil- 
librord Ave, Verdun. Kadan
gi prasidėjo organizacijos cent 
ro rinkimai, tai ir Montrealio 
123 kuopa turi dalyvauti, — 
todėl prašomi dalyvauti visi na 
riai.

MARIJA IR JONAS 
LEKNICKAI 

jau persikėlė į naujuoisus 
vo namus Ville Lasalle, 9 Avė 
nue 163 nr. Telefonas jų tas 
pat. Linkime sveikatos ir sėk 
mės naujuose namuose. 
BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS 
Ritminės Mankštos ir moder
naus šokio studija ruošia pir
mąjį mokinių pasiradymą gruo 
džio 6 d. D'Arcy Mc. Gee sa
lėje, 220 Pine Ave. W. 3.30 po 
pietų. Programoje pavyzdi
nė pamoka ir grupiniai šokiai.

EKONOMISTAS JURGIS 
PETRAŠKEVIČIUS 

korespondencijos būdu studi
juojąs Čikagos universitete, 
pradėjo dirbti gyvybės drau
dimo profesijoje — Dominion 
Life kompanijoje.

MŪSŲ JŪRININKAS
p. Baltrukonis lankėsi Montre 

Ialy, bet vėl išplaukė į jūras— 
vandenynus ir lankysis šiltuo
se kraštuose.

MIESTO DARBININKAI 
pareikalavo pakelti darbo at
lyginimą po 20 et. už darbo va

sa-

PASINAUDOKITE 
SPECIALISTU.

A. Gasiūnas Lietuvoje dir
bęs siuvamųjų Singer mašinų 
kompanijoje, ir Montrealy dįr 
ba savo specialybėje. P.. Ga
siūnas mielai tautiečiams pa
tarnauja įmonėje (4717 Wel 
lington, Verdun), galima į jį 
kreiptis ir į namus (tel.: HE 
5935). Jis padės išsirinkti 
šiną naują ar palaikytą, 
reiks — pataisys. Žodžiu, 
dės visokiu atveju.

JONAS GRICIUS, 
turįs savo namus Parthenais 
gatvėje, turi susirinkęs apie 
pusę tūkstančio tomų lietu
viškų knygų biblioteką. Tokią 
biblioteką ne dažnas Kanados 
lietuvis turi. P. Gricius lietu
viškai knygai ir dabar, būda
mas pensionierium, nesigaili 
dolerio. Jis ir laikraščius pre 
numeruoja. Jis yra nulatinis 
ir „Neprikl. Lietuvos“ skaity
tojas ir čia dažnai atvyksta ap 
sipirkti knygų.

ILGAI SIRGĘS 
begydydamas sunkiai sužeis
tą koją, auto katastrofoje, Jo
nas Viliušis po operacijos 
pasveiko ir pradėjo dirbti.

SVEČIAS IŠ 
ROCHESTERIO

pulk. P. Saladžius šeštadienį 
praleido Montrealy, lankė 
miestą ir savo bičiulius, pažįs
tamus. Lankėsi ir NL redak
cijoje, o šia proga atnaujino ir 
dukrelės Danutės, didelės kul 
tūrininkės, studijuojančios me 
no istoriją, „Nepr. Lietuvos“ 
prenumeratą.

P. Saladžius viešėjo pas pp. 
Kęsgailas; jį važinėjo po mies 
tą pp. Lapinai savo mašina, 
lankėsi pas pp. Balzarus ir kt.

Montrealy p. Saladžius ra
do ir savo buvusių mokinių iš 
Anykščių pradžios mokyklos— 
p. Leknickienę ir kt.

Rochestery p. Saladžius 
prieš kiek laiko turėjo didelę 
nelaimę — buvo taip žiauriai 
suvažinėtas mašinos, kad bu
vo sumalti keli nugarkauilio 
slanksteliai, trūkęs galvos kau 
šas. Bet dabar pulkininkas jau 
atsitaiso ir gerai atrodo, tik
tai dar negali dirbti sunkaus 
darbo.

KUN. S. KULBIS 
išvažiavo Į U. S. A. Pensilvani 
jos valstiją. Ten išbus 5 sa
vaites, pavaduodamas vieną ka 
pelioną. pr.

— P. Juzei Vizgirdienei, p. 
Žukienės iniciatyva, pp. Vili
mų namuose, buvo suruošta kū 
dikio staigmena, kurioje daly
vavo per 40 moterų. P. Viz
girdienė apdovanota ir pasvei
kinta.
L. KATALIKIŲ MOTERŲ
D-ros Montrealio skyrius 
1954 m. vasario 20 d. rengia 

. Užgavėnių Blynus, šią datą 
D-ja prašo rezervuoti. V-ba.

ma 
jei 
pa-

jau

LENKŲ KONGRESAS TO 
RONTE NEREIKALAVO 

NEI VILNIAUS 
LVOVO. 

L.” praėjusios 
buvo žinutė: 
įžūlūs“.

NEI

„N. 
n-ryje 
tebėra 
ko buvo pasakyta:

„Minėjimą atidaręs asmuo 
pabrėžė, kad lenkai neišsižadė 
šią nei Vilniaus nei Lvovo... 
Reikia turėti akiplėšiškumo 
kėsintis į svetimos valsaybės 
sostinę ir tokio pareiškimo 
klausytis pasikviesti tos vals
tybės atstovus, į kurių sostinę 
kėsinamasi“.

Kadangi šita žinia tilpo ir ki 
tuose laikraščiuose ir kartu 
diskutuojama privatiniuose pa 
sikalbėjimuose įrodymui ypa
tingo lenkų įžūlumo, noriu vie 
šai pareikšti, jog abu iš lietu
vių pusės ten dalyvavę as
mens negirdėjo panašaus išsi
reiškimo, nei protesto susirin
kimo pirmininko, nei kitų kal
bėtojų kalbose. Vilniaus bei 
Lvovo miestai visai nebuvo 
minėti, taip pat nebuvo reikš
tos pretenzijos dėl šių kraštų. 
Savo įžanginėje kalboje pirmi 
ninkas 
kiame 
menis, 
Vilijos

Susirinkimas buvo lenkų 
kongreso suruoštas ne nepri
klausomybei paminėti, bet pro 
testas dėl katalikų tikybos ir 
kardinolo Višinskio persekio
jimo Lenkijoje. Tame protes 
to mitinge dalyvavo ir Toron
to bei Montrealio kardinolai.

RŪBŲ VAJUS TORONTE.
KLB Šalpos 

to Apyl. K-tas 
rinkliavos vajų 
priemiesčiuose 
6 iki 20 d.

Rūbai ir batai bus priimami 
Prisikėlimo parapijos kleboni
jos rūsy kasdieną 7—9 v. v. 
Klebonijos adresas: 32 Rus- 
holm pk. cr. antras namas į 
pietus nuo College. Ten pat 
bus priimamos ir piniginės a»i 
kos. Kas dar neaukavo Vokie 
tijoje likusiems tautiečiams su 
šelpti (o tokių yra daug), Šal 
pos K-tas prašo juos- visus pa
sinaudoti ta paskutine šiais 
metais proga ir kartu su rū
bais atnešti ir piniginę auką.

K-tas.

savaitės 
„Lenkai 

Ten tarp kit-

tik pasakė: „Mes len- 
galvas prieš anuos as- 
žuvusius ant Būgo ir 
krantų“.

Fondo Toron- 
skelbia rūbų 

Toronte ir jo 
nuo gruodžio

SPAUDOS VAJUS.
Toronto Apylinkės Komite

tas, pasikvietęs talkon spau
dos platintojus ir organizaci
jų atstovus, gruodžio ir sausio 
mėnesiais vykdys spaudos va
ju-

Spaudos vajui pravesti yra 
sudarytas komitetas į kurį jei 
na: V. Aušrota, Aug. Kuolas 
ir V. Skirgaila.

Visos organizacijos ir pa
lviem asmenys yra kviečiami 
prisidėti prie šio darbo.

Komitetas pra nutaręs 
spaudos platinimo reikalu ap
lankyti visus Toronto lietu
vius namuose. Tam tikslui 
draugijos yra prašomos pri
siųsti bent po 3 asmenis, ku
rie talkininakutų spaudos va
jaus pravedime.

Talkininkų susirinkimas 
įvyks š. m. gruodžio 6 d., sek 
madienį, 6 v. v. Lietuvių Na
mų skaityklos patalpose.

Spaudos Vajaus Komitetas.
XK

rezoliucija ir pasiųsta Bermu
dų konferencijos dalyviams.

Prašome mitinge kuo skait
lingiausiai dalyvauti. Įėjimas 
visiems laisvas. Rengėjai.

LIET. TEIS. DR-JOS,
Toronto sk., metinis sus-mas 
šaukiamas gruodžio 6 d., 6 v. 
v. Lietuvių Namuose. Bus 
trumpas veiklos pranešimas 
ir renkama nauja skpriaus vai 
dyba.

Kviečiame visus 
lyvauti.

— Atnaujintos 
veidas jau matosi, 
tas rūsys duos galimybę ten 
įrengti padorią salę. Ši staty
ba, pradžioje įnešusi kiek ne
sutarimo dėl jos racionalumo,, 
dabar, atrodo, įtikino visus 
oponentus, kad bažnyčios pra 
plėtimas ir pertvarkymas rei
kalingas. Visi darbai kainuo
sią apie 30 aūkst. dol. L.
„PABUDIMO” GASTROLĖS 
Toronte nebuvo labai sėkmin
gos, nes publikos neatsilankė 
tiek, kiek buvo laukta. Reikia 
pasakyti, ad Toroknte bendrai 
gastrolierių lankymasis nėra 
be rizikos, nes dalis publikos, 
paskledus gandus, nesilanko ar 
ba boikotuoja. Kaip buvo ši 
kartą, paaiškės tiktai vėliau...

P.

narius da-
V-ba.

bažnyčios.
o pag įlin

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

LIETUVIŲ AKADEMINIO
Sambūrio sekantis susirinki
mas įvyks penktadienį, gruo
džio 4 d., 8 vai. vakare, 4225 
Berri gt.

J. Dabkus skaitys referatą 
„Darbdavio ir darbininko san 
tykiai Kanadoje“, po to dis
kusijos.

Visi nariai prašomi grąžin
ti iki šio susirinkimo Stipendi
jų Fondo aukų lapus.

Valdyba.
— D. Deveikytė atostogų 

išskrido į Meksiką.

I
Dr. K. ŽYMANTIENĖ, g 
GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 
Kampas Bloor ir Brock Av. g 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) g 
Priima ligonius, gimdyves g 
ir moterų ligomis sergan- g 
čias kasdien nuo 1—4 ir g 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. g 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- g 

ku pagal susitarimą. g

g Telefonas OL 6851 g 
X——2XX---------- XX ... XX" —M

I
 VIENYBĖJE — GALYBĖ. |

TAUPYK g

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE |
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., SToronto, Ont. KE 3027. g

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

PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
Nuosavybės arba biznio pirkimo ar pardavimo reika
lais,, paskolų gavimo, namų ar biznio apkainavimo ir 
teisingo patarimo reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą 

be obligacijos.
: Esu Toronto miesto gyventojas per paskutinius 25 metus.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER 

j 1486 DUNDAS St. W., (prie Dufferin) TORONTO.
Telefonai LO 2738, vakarais HU 9-1543

Naujas musu skyrius
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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