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Pasaulinė įvykių savaitė
KARŠTŲ POLITINIŲ {VYKIŲ LAIKOTARPIS.

Praėjusią savaitę tiek daug Wilsonas pareiškė, kad pade- 
buvo svarbių politinių faktų, 
kad sekąs tarptautinę politiką 
žmogus turėjo metytis nuo la- 
uai rimtų prit labai sensacingų 
dalykų.

DULLES PAREIŠKIMAS.
Išvykdamas į Genevos konfe 

lenciją, Dulles pasakė, kad jos 
tikslas ir jo uždavinys yra su
daryti vieningą laisvą Korėją 
ir užbaigti karą Indokinijoje. 
Tai labai rimti uždaviniai, 'la
biau ar kas nors turi bent ko
kių vilčių, kad šie uždaviniai 
dabar galima būtų įgyvendin
ti?

LENKAI IMPERIALISTŲ ROLĖJE.
Nieko patys neturi, o jau tyko grobti iš kitų.

Keistą žinią paskelbė šešta- minti, kai lenkai dabar 
dienio „The Montreal Star“: Curzono liniją, kad dar 

tis Europoje yra labai rimta, es4 Montrealy Įsteigta pirmoji metais, kai vyko Vakarų

Žinios iš VLIK’o
PIRMININKAI PASIRUOŠĘ! IŠVYKTI AMERIKON

Šiomis dienomis Vyr. Lietu VLIKoprel. M. Krupavičius ir 
~ ; prof. K. Žal-

ta „Wilno“, kurios vadu esąs tuometinis ir"dabartinis Did’ r«J° posėdį, kuriame, kaip Kai- kauskas išvyksta į Ameuką, 
paskirtas tūlas p. Bielecki. ‘ Britanijos premjeras W. Chui bama> buvo svarstomi aktualus nors ir po tūlų svyravimų abu.

Ta žinia palydėta paaiškini- chillis per radiją kalbėjo į pa bėgamieji reikalai. Negauta žinių, kokią misiją
Be ko kita, esą, konstatuoja- pirmininkai turės atlikti, bet 

ma, kad kolkas spėjama, kad Amerikoje, New
santykiai su D. Šefu Yorke, kur veikia visų srovių 

jos lenkai negyvena. Jis taipgi nepasistūmėję gerojon pusėn, centrai, bus išsiaiškinti visi aK- 
dar konstatavb, kad Vilniuje ir Lv Kadangi jis Lietuvai atstovau- tualūs reikalai, kaip VLIKo jo 

patys nieko neturėdami ii bū- ive lenkai po Pirmojo Pašau- ti prie vakarų Vokietijos vy- rezidencijos klausimas ir aktu- 
dami, kaip ir mes lietuviai, iš linio karo buvo okupantai ir riausybės Bonoje paskyrė Dr. alios problemos. Tikimasi, kad 
Rusijos imperializmo pavergtų to smurto fakto Did. Britanija Gerutį, nesitaręs su VLIKu, P° šios kelionės sustiprės geri 
kraštų, jau pirmu savo žings- niekad nebuvo pripažinusi. tai iš to daromos išvados, kad ryšiai su Amerikos lietuviais, 
niu puoselėja imperializmą ir Taigi, dabar keista, kad Ka jis santykius su VLIKu nutrau su srovių centrais 
yra pasimoję pasigrobti Lietu- nada, kuri yra Did. Britanijos kiąs. <’ '. ' .
vos sostinę Vilnių. dominija, leidžia reikštis mažo Mums, pašaliečiams, atrodo, lai, kurie yra galimi tiktai pa-

Reikia taipgi nusistebėti Ka jo gdobonio imperializmui ir kad prieš Dr. Geručio skyi nną žioje Amerikoje.
_ _ . nados neinformuotumu ir neap užgauna nieku nekaltą kitą tau niekas ir VLIKe nieko nebūtų

Nikolai Chochlovo, kuriam Ku- dairumu leidžiant reikštis ma- tą ir ramią bei taikingą valsty turėjęs, — tai vis dėlto ar nc-
sijos vidaus reikalų ministens žojo grobuonių imperialistiškic bę — Lietuvą.
Chruščiovas per savo žvalgy- ms kėslams, 
bos vadovą Paniuškiną Įsakė 
Vakarų Vokietijoje, Frankfur
te a. Main, nužudyti rusų emi
grantų vadą Georgij Okolovi-

mini 
1943 
dery

karo pavojus yra padidėjęs ir svetimšalių eskadrilė, pavadin-bos su Maskva dėl Lenkijos, v°s Išlaisvinimo Komitetas tu-Vykd. Tarybos 
todėl Amerika tuiės peržiūrėti ~ 
savo apsigynimo programą. Tai 
yra rimtas Įspėjimas, nuiodąs 
realybę.

Kad rusai ruošiasi kariauti, 
rodo pagyvėjęs jų veikimas už 
sieniuose, kuri vienos savaites 
bėgy atidengė du žymūs 

SOVIETŲ ŽVALGYBOS 
AGENTAI, 

sensacingai pasitraukęs sovie
tų atstovybė Australijoje Vla
dimir Petrov su žmona, išdavęs 
Vakarams sovietinio šnipi
nėjimo planus ir ypatingu, 

prezidento S. Rhee pareiški- žmogžudystėm skirto agento 
mu, komunistai laužo paliaubų 
sutartį ir į šiaurinę Korėją trau 
kia naujus kariuomenės dali
nius. Taigi — komunistai ruo
šiasi naujam Korėjos karui. Ko 
kia gali būti kalba apie Korė
jos sujungimą į vieną valsty
bę? Bet ir iš viso, juk yra aiš- žiu. 
ku, kad niekad ir iš niekur so čių, begarsiu revolveriu, kurio 
vietai gera valia nepasitraukė, kulkos užnuodytos cyanu.

INDOKINIJOJE Chochlovas pats pasidavė į
vyksta didžiulės kovos, kurios va^arus ir atidengė paslaptį, 
ne tiktai nerodo ženklu, kad bū flors ir be to žinoma, kad dr. 
tų vedamos sumažėjimo Kryp- Trušnovičių pagrobė Rusijos 
timi, bet atvirkščiai — jos di- žvalgyba, kaip ir vok. adv. Lin 
dinamos. Maskva komunistus 
aprūpino vadais, ginklais, ir 
visu tuo, kas reikia kai o vedi
mui. „Sukilėliai" jau turi tada 
ju valdomą artileriją, turi iėk-

mu, kad Vilnius esąs toliau- šaulį ir Lenkiją, kad jo vyriau 
sias Lenkijos miestas, už Cur- sybė nuodugniai yra ištyrusi, 
zono linijos, kuriame esąs gi- kad j rytus nuo Curzono lim 
męs Juozas Pilsudskis...

Taigi, mūsų kaimynai,

‘ > ir, galimas 
dalykas, paaiškės ir kiti reika-

KORĖJOJE.

būtų buvę džentelmeniskiau 
Lietuvi, budėk, nes priešas dėl to su VLIKu susitarti?

Trumpai sakant — VLlKui 
tiktai džentelmenišką raštelį 
parašyti?

VLIKas aptarė 
pirmininkų kelionę

Be ko kita, prileidžiama, kad 
paaiškės ir VLIKo konferenci

jos klausimas, 
nors šios, kai su Diplomatais 
reikalai ne tiktai nesiglaudina, 
bet dar daugiau išsiskiria, ka
žin ar bebus rasti kontaktai ir 
galimybės padaryti vieną bend 
rą konferenciją? Taip girdėti 

Ameriką. Abu pirmininkai — bylojant iš vilkinių sferų (hlj).

Ta pač,ia proga tenka pri- tyko!

DĖL PRIVERSTINŲJŲ DARBŲ.
Iš Baltų Federacijos Kanauoje pranešama:

Papildant mūsų praeitoje sa zoliucijoje 75(V), kurios nuo 
vaitėje paduotą žinią šiuo pra rašą mes Jūsų informacijai 
nešama, kad į Baltų Fedeiaci- prisiunčiame. 
jos raštą Jungtinių Tautų ge- Mes atkreipiame Tamstų 
neraliniam sekretoriui p. Dag dėmesį į šitos rezoliucijos pa- 
Hammarskjold gautas atsaky- ragraią e, sulig kuriuo Genei a 
mas iš tos pačios organizacijos linis Sekretorius yra įpareigo- 
Human Rihts 
siu) skyriaus , kurio turinys 
paduodamas lietuvių žiniai:

„Man įsakyta pakvituoti la 
mstų laiško iš š. m. kovo m. 21 
d. gavimą.

Kaip Tamstoms turbūt žino 
ma, Ad Hoc Komitetas Privers 
tiniems Darbams (Forced La- kate atidengti Tamstų Federa ja statoma į pavojingai sunkią neatsiliepusias 
Labour) yra padaręs savo pra cijos vardą. padėtį,
nešimą Ekonominei ir Sociali- Norėdamas Sekretoriatą įga Ir aukos, 
nei Tarybai ir Tarptautinės linti pritaikinti Jūsų š. m. ko- mams išpirkti, 
Darbo Įstaigos Valdybai. Ko- vo mėn. 21 d. laiškui viršui mi lėtai, 
miteto nustatytoji procedūra nėtą procedūrą, prašau prisius jai remti komisija yra gavusi Taip pat ir gimnazijai išlai 
užsiimti su pranešimais neval ti man papildomai vieną Tams ir persiuntusi rūmų išpirkimui kyti aukų rinkimą reikia suin- 
diškų organizacijų ir privati-tų laiško nuorašą”. tiek: $ tensyvinti. Pragyvenimas pa-
nių asmenų todėl nebeveikia. Baltų Federacija savo atsa- Montrealio ap. v-bos. .277,82 kilo — mokinių išlaikymui rei

Tose aplinkybėse, vienintele kyme Jungtinių Tautų Human 
Sekretoriatui galima procedu- Rights Skyriui parašė jos raš- 
ra yra, žiūrėti j Tamstų rasią tui pritaikyti viršuj minėtą pro 

kad atpažįstant V. Petrovą is kaip į pranešimą žmogaus tei- cedūrą, pasiuntė vieną papildo

sę.
Taip dar kartą
PAAIŠKĖJO SOVIETŲ 
ŽMOGŽUDIŠKUMAS.

Šituos „nemalonumus“ so- 
tuvų ir paskutinės laidos pat- darni diplomatinius santykius 
rankų. Turi ir žmonių paspirtĮ vietai bando užtušuoti nutiauk 
iš Kinijos. Tvirtove Dien Bien su Australija. Bet kaip ji uztu- 
Phu bombarduojama atsidėjus, šuos savo žmogžudybes, kurio 
Ne tiktai bombarduojama, bet ms įpareigojo Chochlovą? 
beturėdama apie 14.000 įgulos 
yra apgulta bent 40.000 prie
šo, kuris ne tiktai puola iš visų 
pusių, bet ir daro pasikasimą 
iš apačios. Tikslas: sunaikinti 
tvirtovės gynėjus. Kokiu prin
cipu galima 
nėra. Todėl 
GENEVOS 
prasidėjo ir 
durimis. Matyti, bandoma su- atvaizdo, aiškėja, jog jo būta siu reikale 
silaikyti nuo agitacijos, kol dar Lietuvoje pirmosios okupaci- 
nepalaidota paskutinė galimu jos metu. Jis buvo apgyvendm- 
susitarimo viltis. Bet, reikia tas Kaune vienuose namuose 
spėti, greit paiškės, kad susi- su dabartiniu montrealieęiu K. 
tarimas neįmanomas, tai ir pro Toliušiu ir sovietų atstovo Po., 
uždaras duris bus galima išgirs dniakovo tarpininkaujamas ban 
n, kas joje dedasi... Dabar tiek dė įtraukti į NKVD tinklą tuo 
težinoma, kad pirmame pose- metinį „Liet. Žinių” red. j. 
dyje pirmininkavo Tahailando Kardelį.. Kai tas nepavyko, re 
užs. reik, minislerią, pabrėžęs daktorius tuojau buvo pavary- 
taikos ir sugyvenimo svarbu- tas iš pareigų..., o K, Toliušis 
mą.

AGRESORIUS
yra visai aiškus, nes komunis
tai stvėrėsi ginklo prieš laisvą 
ją Indokiniją. Bet Vakarai ne
sutaria dėl priemonių, kaip vi
sada, kol nėra karo nes tiktai 
karas sujungia Vakarus...

Akivaizdoje šių faktų ir su
tinkant, kad padėties negalima 
pataisyti, įvykiai rieda priešui 
ga kryptimi. Matyt, visa tai 
turėdamas prieš akis, 

JAV KARO MINISTERIS

butų susitarti? Jo 
nėra ir susitarimo.
KONFERENCIJA
vyksta uždaromis

Beje, iš diplomatinės krizės 
tarp Maskvos ir Canberros dai 
laukiama sensacijų. Prileidžia
ma, kad Maskva gali iškirsti 
pokštą ir, „mainais“, gali neiš
leisti kaikurių atstovybės na
rių. . . Bet tą netrukus pamaty
sime.

SAVOTIŠKA ĮDOMYBĖ,

VASARIO 16 D. GIMNAZIJOS RĖMĖJAMS.
Vasario 16 Gimnazijai Rem Sault Ste. Marie ap. v. 61,75 
Komisija, pakartotinai pra- Oakvillės ap. v-bos . ...33,7u 

šo rėmėjų neužtęsti savo mo- Rodney apyl. valdybos 25.00 
kėjimų. Tas apsunkina netik Ottawos ap. v-bos ...16,50 
pačius rėmėjus, komisiją, belu p. V. Grinius aukojo. . 10,00 

O kur kitos apylinkes? Is 
Yra daug rėmėjų, kaip ir ats jų negauta nei aukų, nei pra-

ti

(žmogaus tci- tas pasiųsti Tamstų pranešimo 
nuorašą paliestai valstybei, 
Jungtinių Tautų nariui, nepa- ir gimnaziją, 
žymėdamas Tamstų identišku
mą, išėmus paragrafe b numa- kirų būrelių Kanadoje, kurių nešimų, kad pinigai būtų pa- 
tytą išimtį. Jeigu aš iš Tamstų mokesčiai jau ilgas laikas ne- siųsti Vokietijon.
negausiu priešingo nurodymo, mokami. Duoti pasižadėjimai V-boms ir p. V. Griniui ko- 
aš priimsiu, jog Tamstos šutui nepildomi. Tuo būdu gimnazi- misija nuoširdžiai dėkoja. Dai 

prašo pasku
binti aukų rinkimą, o jeigu jau 

gimnazijos rū- pinigai persiųsti, tai pranešti 
plaukia gana kiek, kada ir per ką pinigai 

Iki šiai dienai gimnazi- pasiųsti.
nustatytoji procedūra nėtą procedūrą, prašau prisius jai remti komisija yra gavusi

Komisija negali praeiti ty
lomis pro tuos, nors pavienius, 

Motinos pagerbimo šventė rėmėjus, kurie, gyvendami to
i ir jam pritaikyti mą nuorašą ir pažymėjo, jog rengiama gegužės 9 d. D’Arcy Ii, netik nuo didesniųjų kolo-

procedūrą, nustatytą Ekonomi ji neturinti nieko prieš atiden- Me Gee salėje (220 Pine Avė nijų centrų, bet, neretai ir nuo
nės ir Socialinės Tarybos re- girną Baltų Federacijos vaido. W., prie Park Ave). Pradžia civilizacijos, nepamiršta Tėvy

—punktualiai 16 vai. nės reikalų. Prisimena ir gim
Programoje oficialioji ir me naziją. Tautietis Vladas Pyta 

ninė dalys. Pirmoje dalyje, su- gius, iš tolimo Newfoundlan- 
darius garbės prezidiumą iš d’o šiomis dienomis įmokėjo 
motinų atstovių, šventei pritai 8 dol. Tebūna jam komisijos 
kytą žodį tars iš Toronto at- ir gimnazijos vardu lietuviš- 
vykęs KLB-ės Kr. V-bos P- kas ačiū, 
kas J. Matulionis. Antroje da
lyje bus: 1) šeštadienio mokyk 
lų mokinių pasiradymai, 2) J.
Akstino specialiai motinos die- statikosVeikalu"“prašo'"bu’ 
nai Pluoštas montažas, kurį rejįų vadovus artymiausiu lai 
atliks Neringos Skaučjų Tunto j^u atsakyti į šiuos klausimus: 

------ ------------------ j. Kada
2. Kiek 

jy?
3. Kiek

MOTINOS DIENA.

KANADOS VALDŽIA 
SKELBIA,

kad Kanadoje išeina 19 komu 
nistinių laikraščių, kurių tarpe 
ir lietuvių kalba Toronte „Liau 
dies Balsas". Kiti seka: The Ca 
nadian Tribune, National Af
fairs Monthly, The Champion, 
Le Combat, News Facts, Ye-

uždarytas į Kauno kalėjimą.
TRUMPOS ŽINIOS.

— Belgijos, kuri išsirinko 
naują seimą, koalicinę vynau- 
sybę sudarė socialistų lyderis 
Van Aeker iš 11 socialistų n 
9 liberalų.

— Atlanto pakto valstybės Verduno lietuviai aukų rinkė- 
svarstė Rusijos karo jėgų pa- jų tuščiomis neišleis. Iš anks- 
jegųmo klausimą.

— Jugoslavija pareiškė suli 
kimą įeiti į Europos gynimo 
sistemą.

RINKLIAVOS ŠALPOS 
REIKALAMS.

Balandžio 18 d. rinkliava A.
V. Parapijos bažnyčioje trem
tinių šalpai davė 74 dolerius ir 
35 sentus. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje laukiama ei 
lės, kuomet bus galima tokią 
rinkliavą įvykdyti.

Aukotojams Šalpos Komite- dinstwo, Kanadai Magyar Mu 
tas, tremtinių Vokietijoje vai- nkas (vengrų), Kronika Tygod 
du, nuoširdžiai dėkoja. niowa (lenkų), Ludove Zvesti,

Artimiausiu laiku Verdune Novo Vreme, Ukrainske Zhi- 
bus pradėta rinkliava lankau 
tis namuose. Tikimės, kad

VISIEMS GIMNAZIJAI 
REMTI BŪRELIAMS.

Gimnazijai Remti komisija,

NET1KĖTA MIRTIS WINDSORAS, ONT., MINES 
LONDONE. MOTINOS DIENĄ.

Balandžio 20 d. Londone, Motinos Dienos minėjimas 
Ont., staiga mirė Juozas Kiau- bus šį sekmadienį, gegužes z 
pa, į Kanadą atvykęs pas savo d., ukrainiečių salėje, 2690 Se 
sūnų, taip pat Joną Kiaupą vos minole. Paskaitą skaitys p. 
tik prieš keturis mėnesius. Kundrotienė, o meninę dai} at

Velionis gimęs 1888 m. Žem. liks aktoriaus p. Pusdešrio va 
Naumiestyje. Ilgesnį laiką, iki dovaujama Detroito liet, mene 
pasitraukimo iš tėvynės gyve- grupė „Alka". Apylinkės val- 
no Tauragėje, o karo audrų nu dyba kviečia visus atsilankyti į 
blokštas į Austriją ir iš ten paminėjimą ir bendrai pagerb- 
persikėlęs į Italiją, dėjo ilgai ti savąsias motinėles. Pradžių 
ir labai daug pastangų persi
kelti pas sūnų į Kanadą. Deja, 
sūnaus ir tėvo džiaugsmas bu
vo neilgas...

Bal. 22 d. palaidotas Šv. Pet 
ro R. Kat. kapinėse. Tebūnie 
jam lengva Kanados žemelė.

Korespondentas.
suprasti, Kad 

būti padaryto

6 vai. vak.

— Tito davė 
dėl Triesto gali 
nuolaidų.

— Dien Bien
tai labai puola. Prancūzai išme

L. E-tas. tė ten savanorių desantą.

jų tuščiomis neišleis.
to lietuviškas ačiū.

ORGANIZACIJŲ AUKOS 
ŠALPAI.

Montrealio Šalpos Komite
tas yra gavęs iš šių Montrealy 
veikiančių organizacijų aukų 
tremtinių Vokietijoje šalpai.

1. Lietuvių Kat. Mot. Drau 
gijos 25 dol.

2. L. Kar. Kūrėjų - Savano
rių S-gos, Montrealio skyriaus 
12 dol.

O kur kitų, 22 Montrealyje vaikščioja po namus ir prievar 
veikiančių, organizacijų auko
Tikimės, kad ir jos paseks šių čiau prieš sovietinę A-bombą 
dviejų pavyzdžiu nepoilgo. jie parašų nerenka... Sovietinę

Laukiame. Šalpos Kom-tas. Azoto bomba jiems gera...
LIET. ENCIKLOPEDIJOS VIETOJ ŠVENTINIŲ

LEIDĖJAS SVEIKINIMŲ.

skautės, 3) vyrų kvartetas, 
vedamas Z. Lapino ir 4) Skau
tų Vyčių Būrelio tautinių šo
kių grupė, vedama J. Kibirkš- 
čio.

Kviečiame visus Montrealio 
lietuvius atvykti į šią gražią

burelis Įsisteiger 
jis turi narių-rėme-tya, Vochenblatt (žydų), New 

Frontiers, Vestnik, Ukrainian 
Canadian, The Pacific Tubu- 
ne (Vancouvery), Vapaus
(Sudbury), Ukrainske Slowo 
(Winnipege), visi kiti išeina Šventę, kad drauge pagerbtu* 
-----------  mėm kiekvienam iš mūsų bran 

giausią asmenį — motiną.
KLR M. Ap. V-ba. ijo

JŪRINli'alCAS Pastaba: Šis kreipimasis ne
BALTRUKON1S liečia būrelių: Nr. 195, vado- 

NL prisiuntė iš savo ke- vaujamo p. Rimkevičiaus, Sud 
rašinį, lankėsi bury'e, Ont.; Nr. 141 — vado

Toronte.
TAUTOS FONDO VAJUS 

pradedamas gegužės 1 d. ir bus 
tęsiamas visą mėnesį. Tautie
čiai prašomi aukoti Ijetuvos 
laisvinimo reikalams.
KOMUNISTAI LACHINeJL 
turėjo didelį pasitairimą, kaip 
varyti propagandą. Nutarta 
linkti parašus po „peticija“ 
prieš H-bombą. Dabar jie jau

iki šiai dienai gim
nazijai išsiuntė pinigų ir 
kur?

4. Iki kuriam laikui yra 
siskaitęs su gimnazija?

5. Būrelio vadovo-vės 
varde, vardas ir adresas. Bure

per

at-

pa-

Fu komunis-

tauja iš žmonių parašus. Ta-

kuris
lionių naują
Montrealy ir vėl išvyko plau- vaujamo p. Januškos, Wind 
kioti į jūras. sor, Ont.; Nr. Nr. 212, 213 ii
PAKĖLĖ mokestį už važiavi-214 Hamiltone bei būrelių, vei 
mą apžvalginiu tramvajum iš kiančių Montrealyje. Čia i&var 
25 et. į 50 et. dinti būreliai labai skrupulm-
PP. KRIAUČEL1ŪNAI šešta- gai kooperuoja su Komisija, 
dienį turėjo šaunias Jurgines, Prašomas žinias prašome 
kuriose dalyvavo keletas šei- siųsti komisijos sekretorei p. 
rnų.

— JTO nutarė tęsti vergų Verdun, P. Q. 
darbų tyrinėjimą.

Gasiunienei: 320 Rrgyle Avė,

Nustatyta, Piniginiais reikalais susirasi 
Juozas Kapočius bal. 28 d. at-tremtinių šalpai aukojo: Bal-kad Rusijoje piievartimai ver nėjimas, aukos, mokesčiai ir 
vyksta į Montreal), iš kur nori žaras 2 dol., Adomaičiai 2 dol., gų darbai yra vykdomi sovietų kt. prašomi nukreipti tiesiog 
aplankyti visus Liet. Encikio- K. Toliušis 2dol., O.Stankūnai valdžios. komisijos iždininkui Pr. Sime
pedijos platintojus ir su jais tė 1 dol. ir T. Stankūnaite 1 — Prancūzija panaikino trilaičiui: 1271 Allard Ave., Ver
vietoje išsiaiškinti visus L. E. dol. ms mėnesiams įvažiuojantiems dun, P. Q.
platinimo reikalus. Nuoširdus ačiū. vizas. Gimnazijai Remti Komisija.
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13. i
BALFo siuntinių likimas.
Neseniai per radijo „Ameri

kos Balsas“ p. Trečiokas nusi
skundė, kad nieko nežinoma 
apie į Lietuvą siųstų siuntų li
kimą. Čia galima pastebėti, kad 
BALFo siuntos Lietuvą pa
siekė ir jas išdalino. Šalpų skir 
stymui buvo sudarytos komiai 
jos iš socialinio aprūpinimo ai 
stovo, partiečių ir — kas be jų 
apseis? 
niuj ir Kaune. Geriausius daik 

'■ tus pasiėmė rusai partiečiai, gi 
atlaikus atidavinėjo lietu
viams, bet ne pagal reikalą, tik 
pagal asmens patikimumą, pa 
taikavimą partijai. Jei kas tu
ri giminių užsienyje ar kieno

KLB Krašto Valdyba yia Tuo atveju tarybos ir vaidy- šeimos narys ištremtas yra, to- 
išleidusi KLB didžiųjų kolom bos ryšis būtų logiškas ir na- kiems nieko nedavė.
jų organizacijos įstatų projek tūralus. Negi apylinkėje da
tą. Tai yra l , . ' .
kurias yra padariusi paskuti- rinkti apylinkės valdybą n sky VD. Panašiai 
nė KLB Krašto Taryba pra- rium apylinkės tarybą? 
ėjusių metų rudenį, o Valdy
ba dabar vykdo. ____  ____

Didžiosios kolonijos yra bū rybos skaičiaus klausimas. 20 
tinos specialaus susirūpinimo, 
nes jose reikalai ligšiol neįei
na į geras organizacines vė
žes.

Galima net teigti, kad di 
džiųjų kolonijų nepakanka
mas organizacinis susitvarky 
mas tuo pačju veikia net n 
mažąsias. Jeigu didžiosios ko 
Jonijos visai susitvarkytų, tai 
tas moraliai veiktų ir mažą
sias kolonijas, pasitarnaujant 
didesnei jų darnai. Todėl šis 
reikalas vertas dėmesio ir ap
tarimo

Krašto valdybos projekte 
tačiau yra tūlų spragų ar ne
aiškumų. Neaišku, ar apylin
kės taryba savyje įtalpins ii 
apylinkės valdybą, ar apylin
kės valdyba paliekama, kaip 
buvusi, atskiras organas. Pro 
jekte šis reikaas nėra pakan

tai aptartas ir išryškintas.
Vis dėlto, galima, atrodo, spė 
ti, kad apylinkės valdyba pa
liekama, kaip buvusi, o apy
linkės taryba sudaroma spe
cialiai. Jeigu šitaip, tai neat
rodo, kad tai būtų racionalu. 
Atrodo, logiška būtų, kad rin 
kimai būtų vieni. Juose gali
ma būtų išrinkti apylinkes ta
rybą, o ši iš savo tarpo išrink 
tų prezidiumą, kuris eitų apy 
linkės valdybos pareigas.

Dėl didžiųjų kolonijų 
organizacijos

LIETUVOS VAIZDAI
PASAKOJA NESENIAI iŠ LIETUVOS ATVYKUS.

rėse. Indijos valdžia suka gal
vą, ką pasiųsti dovanų. Tele
grafuoja :

„Nuoširdūs indų tautos lin
kėjimai. Siunčiame dovanoms 

1 200 geriausių Indijos faknų“.
Stalinas atsako:
„Širdingai ačiū. Fakirų ne- 

ieikia, , turiu krašte 200 nulio 
nų savų fakirų“.
„Tai ir visa galima pirkti?“

Šį papasakojęs laisvąjį pa
saulį pasiekė prieš kelius mė
nesius. Kuomet jis išvydo pre 
kėmis lūžtančius preklangius, 
jis jokiu būdu negalėjo su
prasti ir tikėti, kad tai visa ga 
Įima laisvai pirkti ir dar tokio 
mis pigiomis kainomis. Nuo 
prekių negalėjo akių atitrauk
ti, stebėjosi 
prabanginiais 
motociklais, 
radijo aparatais, kurių Lietu
voj nė sapne neprisisapnuotų. 
Kuomet jam buvo priminta, 
kaip gi jis mano, jei languose 
yra, jei lentynos lūžta, supi-

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos”

rusų. Dalinta Vii-

visokių modelių 
automobiliais, 

visokiausių tipų

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI
TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU : 

DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— M ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Vaistus ir ligoninių instru- 
geros pastangos, ryti dvejus rinkimus: skyrium mentus tuojau konfiskavo M 

" i buvo išdalina-
> mos ir savo metu siųstos UNR 

punktas, RA siuntos į Lietuvą.
Kaip juokiamasi Lietuvoj.
Gilus skurdas ir amžina ne- antama, jog tai visa ir pirkti se- 

dalia, bet žmonės juokiasi pro galima.
Juk į visos Kanados Kraš- ašaras, juokiasi iš rusų, ir tų 

to tarybą yra lenkami 30 es- sukurtų anekdotų yra begalės, 
tiktai į vienos

Antras projekto 
kuris kelia abejojimų, yra ta

—40 asmenų?

menų, o čia 
apylinkės tarybą net ligi 40? 
Jeigu prie šio pridėsime dar 
apie tiek organizacijų atsto
vų, tai susidarys jau pernelyg 
didelis organas, kuriam ir po 
sėdžio susirinkt bus nelengva.

Gal todėl, — trečias abejo
jimą keliąs klausimas, — pro 
jektas tenumato tiktai vieną 
privalomą metini susirinkimą? 
Kažin, ar tokia taryba turėtu 
konkrečią ir realią prasmę? Ai 
tiktai ji nebūtų daugiau for 
malis organas? Atrodo, turi
ma jau praktika diktuotų, jog 
bent kas metų bertainis tuič- 
tų turėti po susirinkimą. Rei
kalų didžiosios kolonijos turi 
daug ir juos aptarti, išspręsti 
reikia ir darbo įdėti, ir laiko 
paaukoti. Vienas susirinki
mas — bus tiktai forma, kuri 
esmės nepataisys.

Taigi, sumanymas reikalin 
gas, bet projektas dar labai 
svarstytinas. Verta dėl jo pa 
sisakyti, jeigu mums rūpi mus 
tiesiogiai liečią klausimai.

Bent čia suminėtieji klausi
mai yra būtini išryškinimo ii 
išsiaiškinimo.

1952 'm. pavasarį Vilniuj 
vyko kolchozų pirmininkų su
važiavimas.

Vieno kolchozo pirminin
kas suvažiavimui pasiskolina 
akinius ir važiuoja į Vilnių. 
Vilniuj skubiai bėga pas gydy 
toją ir skundžiasi, kad jo ran
kos sutinę. Gydytojas apžiūri 
— nieko panašaus! Pataria į 
rankas pažiūrėti be akinių. Pa 
sižiūri, pradžiunga ir skuba į 
suvažiavimą be akinių.

Kalba Gedvilas. Iš jo kalbos 
kas antras žodis „dvigubai, 
dvigubai ir dvigubai“. Staiga 
pašoka kolchozo pirmininkas 
ir surinka: „Drauge 
nusiimk akinius!“

Gedvilas įsminga 
kolchozo pirmininką, 
žiūri iš visų pusių sėdintieji sa 
Įėję.

„Taip, ir man pro akinius vi 
sa dvigubai atrodė, bet kai nu 
mečiau, tai visokį „dvigubai“ 

išdrožė kolchozo

Mečiau,

akimis į 
i ji su-

SPORTAS

Didž. Gerb. Ponią Emą Kaunienę, 
Agnutę ir Antaną Ruzgius, 
jų mylimam vyrui, tėvui ir uošviui

A. f A. Pulk. PRANUI KAUNUI mirus, 

širdingiausiai užjaučiu ir liūdžiu kartu
Viktoras Ruzgys St. Catharines.

dingo“, — 
pirmininkas.

Namai be išviečių.
Kažkoks pilietis užsuka 

mą ir teiraujasi išvietės, 
paaiškina, kad tokio įrengimo 
name nėra. Pilietis stebisi. 
Jam apatinio augšto gyvento
jas paaiškina;

„Matai, apačioj gyvena dar
bininkai, tai jiems nėra reika
lo į išvietes lankytis; antrame 
augšte gyvena spartuoliai, tai 
jie ten lankytis neturi laiko, 
trečiame augšte gyvena M V 
D, tai jie nesivaržo iš viršaus...

Užtenka savųjų fakirų.
Stalino gimtadienio išvaka-

į na

Kūrėjui Savanoriui

MŪSŲ
PASIRUOŠIMAS Š. AMERIKOS VARŽYBOMS.

Rugsėjo men. 4—5—6 d. d. me rounde, Mikus savo stip- 
Toronte pravedamos Šiaurės riais smūgiais pradeda pulti 
Amerikos lietuvių sporto klu australą, kuris, nevengdamas 
bų žaidynės, kuriose mūsų smūgių, dažnai pereina į kont 
sportininkai bent pagal dabai rapuolimą. Su šiuo roundu 
išdirbtą programą susitiks krc abu boksininkai pabaigia le- 
pšinio, orasvydžio, futbolo, len tą taktinį boksavimąsi ir per- 
gvosies atletikos, lauko ir sta- eina į karštą kovą. Aštuntame 
lo teniso ir šachmatų varžybo rounde australas savo tiesiu 

smūgiu numuša nuo Mikaus 
dešiniosios akies antakio pleis

Jei atsirastų ir kitų spoi- 
Kitaip juk negali* būti. šakų dalyvių, programa nu- 

matoma papildyti plaukymu, trą ir tuo prakerta jam nedioc 
boksu ir kit.

Šių žaidynių 
su Kanados lietuvių diena ir 
todėl sporto klubui „Vytis“, liktasis roundai pasižymi abie 
kuris yra žaidynių orgamzau jų boksininkų dideliu kovingu 
rius, tenka glaudžiai bendra- mu ir tempu, 
darbiauti su bendruomenes 
apylinke, norint šias dienas pa 
versti lietuviškos nuotaikos n 
atsiekimų manifestacija.

I žaidynių garbės komitetą 
yra pakviesti ir maloniai neat 
sisakė dalyvauti šie žinomi as 
menys: gen. konsulas V. Gy
lys, Krašto vlbos pirm. J. Ma 
tulionis, vyr. skaut. S. Kaitys, 
abiejų parapijų vadovai — Tč 
vas B. Grauslys ir kun. P.

Toliau visa papasakojęs pri- Ažubalis, Lietuvių Namų pir- 
duria, kad Lietuva, palyginus mininkas J. Strazdas ir abie- 
su kitomis rusų pavergtomis jų lietuviškų savaitraščių Ka
lantomis, ekonomiškai laiko- nadoje redaktoriai — J. Kar
ma stipriausia. Ir patys rusai delis ir A. Šapoka.
Lietuvą vadina „Amerika“ ar Į organizacinį komitetą įei- 
ba ,,16-ja Amerikos respubli- na pirm. P. Berneckas, pirm, 
ka“. Ir kaip nevadins: kokni pavad. J. Balsys, sekr. ir pro- 
Rusijos miestan nenqvyksi, vi- pagandos reikalams narys A. 
sur išvysi Lietuvoj gamintus Pulkys, ižd. A. Mitalas, ūkio 
gaminius. Teisybė, Lietuvoj ki reik, v-vas D. Laurinavičius, 
tų visai niekas nežino. Ana, pram, ir pareng. v-vas, R. Jab 
prieš kelius metus parvyko iš lonskytė ir aukų bei dovanų 
Maskvos ten kurį laiką užtru- reik, narys inž. J. Preikšaitis. 
kę tarybiniais reikalais, lietu- Pačias sporto varžybas pra- 
viai. Tai buvo spalių revoliun ves šie „Vyties“ klubo nariai , 
jos šventės laikotarpiu. Ii, pa krepšinį — S. Mackevičius, 
galvok, grįžę pasakojo, kad orasvydį — J .Balsys, futbolą 
šventės proga visas gėralų kr — J. Normantas, lengv. atle- 
autuves, visus langus, prikim- tika — A. Kernius, lauko ir 
šo gražių gražiausiais „Seno- stalo tenisą V. Pundzius ir 
lių midaus“ buteliukais. ...____ L______________ ___
tuvoj šio svaigalo niekas neži- paitis. 
no, seniai užmiršo. Kiek vėliau 
teko patirti, kad ypatingų šve 
nčių proga šis gėrimas upeliais 
teka Paleckio „prezidentūroj“.

Ajeras.

— Nevisuomet taip yra,— 
aiškino jis. — Lietuvoj krau
tuvių langai irgi prikimšti, bet 
įeik ir pirk! Nieko negausi, 
nei sagos, nei siūlų, nei bate
liams raištelių, žodžiu — nie 
ko. Mėsinių lajngai Lietuvoj, 
rodos, luš nuo dešrų, kumpių. 
Bet kai arčiau prieini, tai var
gais negalais įsitikini, kad tie 
kumpiai ir dešros visi... medi
nai. O kai rašysi laikraščiui, 
tai taip ir nepamiršk pridurti. 
„Esu apstulbęs nuo to, ką čia 
pamačiau. Niekas Lietuvoj ma 
žiausio supratimo neturi, kaip 
čia iš tikro atrodo. Aš ir to ne 
tikėjau išvystyti“.

lę žaizdą. Iki vienuoliktojo 
data supuola roundo kova eina visą laiką 

apylygiai. Vienuoliktas ir dv?

lai griuvėsiai. . . 
mums teko 
ir pirty. . . 
kareivių. . . 
tarnų žuvo 
tų į Rusiją, daug ir namie mi- dienos, nei valandos, kada ga 
rė. .. Žvyrduobėse užsimušė lime ir mes paragauti to gė- 
jums gerai pažįstami S. I. n rio. Mes kai gaunam iš toki į 
M. L. Laidotuvėse buvo 3 ku žmonių laiškų, skaitant juos 
nigai, 2 orkestrai, vainikų be širdys skauda ir ašaros rieda... 
skaičiaus. Žmonių buvo, kaip

„ .. . jūsų laiškas ėjo 5 me- per vyskupo sutiktuvės. 5 kar 
______   . Kai užėjo kariuo- tus fotografavo, budėjo 3 
menė 1944 m. spalio 8 d., tai naktis. Palaidotojo sūnus Juo- 
išstovėjo iki 1945 m. spalio 15 zas, nežinia kur karo metu

PULKININKUI PRANUI KAUNUI 
mirus, velionies šeimai ir giminėms giliausią užuo
jautą reiškia

Kūrėjų Savanorių Sąjungos Montrealio Skyrius.

Per žiemė siomis meškomis, 
gyventi ir kūtėje ba miškuose, kiti 
Visur pilna buvo syklose ir drauga 
Daug jūsų pažįs- skurdu, nes kitų 
kare, daug išvež- neturi. Nežinome

Vieni dir- 
anglių ka
su badu ir 
draugų 

ne mės

Laiškai iš anapus Geležinės uždangos.
„MUS NUO VISKO IŠLAISVINO...

Čia yra skelbiamos ištrau- „ . . . 
kos iš laiškų, gautų įvairiu la. nesiūs. /. 
ku iš Lietuvos.

Pirmame laiške rašoma:
„ .. . tai buvo linksmiausia d. 7 mėn. buvome fronte. Lie dingo... J. yra Rusijoje 

diena, kokios nepergyvenome 
jau ketverius metus, kai ga
vome iš jūsų laišką. Perskaitę 
jį, su džiaugsmu rašome atsa 
kymą tą pačią dieną. Džiau
giamės, kad jūs gyvi ir svei 
ki. .. Mes nuo to karo esame 
nukentėję užtektinai. Apylin
kės ne kaip atrodo. Miškai iš 
kirsti, namai sugriauti. Kur 
pirmiau gyveno K. . ., dabar 
baisu pažiūrėti. Taip yra daug 
kur. Dvi dienas gulėjome ap
kasuose kol perėjo frontas. 
Skuode jis ilgiau buvo, tai 
ten retas namas liko sveikas. 
Jūsų pažįstamų daug mirė, o 
Valerija pasigavo sūnų, Kle- 
vopė irgi pasigavo sūnų. . Ki 
ti dingo be žinios. Iš kaimynų 
tokių suskaitėm lygiai du tu
zinus. . . Baigsiu rašyti, nes 
jeigu visas naujienas surašy
tume, 
jūsų 
tų. . .*

Kitame laiške rašoma:

tai mums atrodo, kad 
tas laiškas nepasiek-

ndas Mikui yra blogiausias, 
nes australas iš pat pradžių 
pradeda staigiu puolimu, tuo 
suduodamas keletą stiprių 
smūgių Mikui į galvą. Pasku
tiniuose dviejuose rounduose 
Mikus, turėdamas pramuštas 
abi akis ir lūpą, tensgiasi taš
kais vedantį australą nugalėti 
nokautu, bet Barnes turėda
mas puikų kondicinį pasiruo
šimą ir stiprų fizinį sudėjimą, 
išvengia ir rungtynes taškais 
laimi.

Šią kovą stebėjo 100.000 žiu 
rovų.

Būdamas tik 24 metų Pra
nas, Australijoje, kur boksas 
yra toks populiarus, savo svo 
ryje iškilo į pačias viršūnes. 
Tą jis atsiekė ne atsitiktinai, 
bet savo sunkaus ir kieto dai 
bo dėka.

Pranas Mikus yra iš Kau
no, Lietuvą apleido dar visai 
jaunas būdamas. Po karo atsi
dūrė Seligenstadte lietuvių 
stovykloje. Ten būdamas jis 
susipažino su vietiniais vokie
čiais boksininkais ir pradeda 
pamažu treniruotis. Neilgai 
trukus, įvykusiose apygardos 
vokiečių mėgėjų — boksinin- 

Lic- A. Banelis ir šachmatus — Sic kū pirmenybėse laimi pirmąją 
vietą. Atvykęs į Australiją, 
progai pasitaikius, atvyksta į 

BOKSININKAS MIKUS AU Melbourną, susipažįsta su da 
S TRALUOS RINGE. bartiniu treneriu Ambrose 

Sydnėjuje Pranas Mikuli- Palmer, buvusiu trigubu Aus- 
čius-Mikus dabartinis Viktori tralijos ir Britų Imperijos bok 
jos pusiau vidutinio svorio so čempionu.
čempionas, kovojo su australu Savo trenerio asmenyje jis 
George Barnes dėl augtrah- randa sau tėvišką globą, nes 
jos vidutinio svorio čempiono be bokslo treniruočių jis pia- 
vardo. Po 15 roundu gražios deda Pranui ir jo asmeninia- 
ir kietos kovos, Mikus taškais me gyvenime. Nuo to momen- 
pralaimėjo. to Pranas pradeda kilti bokso

Pirmieji roundai ilgos ko- karjeros laiptais vis augstyn, 
vos, abiejų pradedami lėtai, iki 1952 m. jis laimi Viklon- 
tuo norint sutaupyti jėgas pa jos čempiono vardą.
baigai. Trečiąjį roundą Mikus 1952 metais Pranas vedė lie 
pradeda staigiu puolimu ir aus tuvaitę Genę Matulaitytę ir 
tralą dažnai priremia prie vii- dabar abu augina gražų sūnų, 
vių, bet tasai savo gražiais 
priešpuoliais išsipalaiduoja iš 
sunkokų jam padėčių. Penkta 
me rounde Barnes truputį įkei 
ta Mkui jo kairiąją akį. šešta-

nos šeimos Lietuvoje, kaip 
matome, iš iks vietos nuo 
Skuodo — vienai senųjų atei 
vių šeimai Montrealy. Jie nie 
ko daug nepasako, bet to ne
daug užtenka, kad susidary
tume gana pakankamą vaizdą, 
koks dabar Lietuvoje gyveni
mas: žmonės apgrobti (kaip 
jie sako — „išlaisvinti“) nuo 
kasdieninio gyvenimo reiKme 
nų, ūkinių įrankių, gyvulių ir

JiC 
nei

Mus belaisvindami, di au
gai mus išlaisvino nuo kiau
lių ir avių — paėmė 5 kiaules 
7 avis, arklį. Avižas išvežė ne 
kultas. Paėmė ir bulves. Pa- 

_ Jo ėmė dvejus ratus, pakinktus,
tuva ir Latvija labai nuken- sūnus grįžo iš Rusijos. . . Vai išvežė indus, žemės dirbamus
tėjo. . . Skuode liko tik baž- diška kaina nieko nusipirkti įrankius, pasikinkę mūsų gi
nyčia ir malūnas. Mūsų irgi negalima, o spekuliacijos kai- arklį. Nebuvo to, ko jiems ne pakontroliuotas. Kažkokiu bu
sudegė namai. Gyvenimas da nos yra neįkandamos. Papras reikėtų, rodžiu, išlaisvino nuo du „praslydo“ pro cenzorių
bar ne koks. Gyvename, kaip tos kurpelės — 1.200 rublių, visko,
gyveno matininkas. . ." kojinės 300 rublių, — tai nu- laisvino.

Trečiame laiške rašoma: sipirkti nėra vilties. Labai ačiū, kad mumis rū-
„ . .. nudžiugome, nes tai 

pirmas laiškas, iš kurio suži- _ _
nome, kad jūs gavote mūsų turėtumėm jums parašyti, bet Geriau pinigų nesiųskte. 
laišką. . . Dabar daugiau para tur būt jūs žinot, kad mums jeigu iš vakarų kas parsiųstų gavusi. Nežinau, ar jūs mūsų
šysime. Spalio 4 d. Truikinuo rankos surištos ir širdys pn- kokių vaistų 
se Pranciškaus atlaidai. Buvo slėgtos. Geležinė rytų ranka, blakėms 
pasiruošę eiti į bažnyčią, bet Jeigu katras nors žodį piasi- kinti, tai mes vakarams bu
kai pradėjo kulkom lyti, tai tariįa ne taip gerai žinomom tum nežinau kiek dėkingi. Ne 
nei pusryčių nevalgę išsislaps draugui, tam ir tenka atsisvei tik mes, bet ir visa mūsų tau- žai beturim, karvutę ir vištą, mą ir ten turi mirti skurde ir
tėme po griovius... Šaudė ir kinti su gimtuoju kraštu. Va-ta. Tada ir Jūsų dovanos bu- nes daugiau neleidžia turėti, badaudami; Lietuvoje okupan
padegamom kulkom ir iš lėk- žiuok sau užkaltam vagone ratų labai reikalingos. . .. Pas Gal suprantat, kodėl?“
tuvų mėtė bombas, ir prieš- gaut rytinio gėrio. Iš mūsų mus jau daug yra tokių, ku- 
lėktuvinė. Visas dangus ūžė apylinkės tuo rojum gėrisi ne rie neturi jau ir valgyti. To- 
nuo lėktuvų. " ............................................ - - -
nuo dūmų 
Sproginėjo 
niai. .. Taip 
buvome visą 
to frontas 
Skuodo. IŠ Skuodo liko tik- tuo rojum. Grumiasi su baito- kad laiškas nebuvo cenzūros

Ir V-ną nuo visko iš- nagus.
Penktame laiške rašoma: 

rašoma: sipirkti nėra vilties. Labai ačiū, kad mumis rū- „Daug laiko praėjo kai mes
Ketvirtame laiške taip rašo pinatės, bet jūsų siųstų pini- gavome jūsų paskutinį laišką. 
„ .. . Daug ko norėtume ii gų negavome ir negausime. Aš jums esu rašiusi kelis lais- 

Ol kus, bet jokio atsakymo nesu

VISI TAUTIEČIAI rašykime 
iš visur ir apie viską, kas gali 
būti įdomu ir svarbu kitiems 

tautiečiams.

raudonosioms laiškų negaunate, ar mes jū- 
išnai- sų laiškų negauname“. 

Šeštame laiške:
„ . . . Mes dabar gyvulių ma tt., kiti išvežti į Rusijos gilu

Kas

tai smurtauja, — niekas ne- 
Septintame laiške prašymas. tikras dėl rytojaus dienos; jau 
„ . . . jūs tur būt negavote daugelį palietė ir badas. . .

mūsų laiškų. Viename jų pra Suprantama, kad pavar- 
šėme vaistų nuo džiovos, l ai džių, kas šiuos laiškus rase,

dangus vienas, ne keli ar keliolika, bet dėl ir eina elgetų virtinės
ūkanotas, keli šimtai. Ir iš tų, kur ra- dien. . .”

Kaip matome šis laiškas yra ampulės. Jų reikia 10. Ma negalime skelbti, nes sovieti- 
Negaii nė žvalgyba tuojau jų aulo- 

Tik po V. ankstyvesniame laiške), di ko gavėjai, seniai jau Kana- dirbti. Tėvelis kiek sveiksta, rius pasiųstų „ten, kur pipi- 
spėja, bet mama nesikelia...“ rai auga“, iš kur jau nebūtų 

Tai visa serija laiškų iš vie- galima sugrįžti.

Visas 
buvo 

kaip kepami žii- šėm, kad priskaitem du tuzi- 
po sviediniais iš nūs (jų pavardes jums surašė visai atvirai parašytas. Laiš- ma ir tėvelis serga, 
savaitę, 
nusistūmė prie džioji dalis tų žmonių gėrisi doje gyven lietuvai,
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tu kongresas Paryžiuje 1865 Aktualios vietovės, 
metais baigė Krymo karą, bet 
pribaigė ir susibendrinusios 
Europos idealą. Vokiečiai pi a

E. S1MONA1O VIEŠNAGĖ.
LO VOS UŽ LAISVĘ. Kai n>aįUįė Londono lietuvių

dentas į buvusios prancūziš- kolonija paprašė E. Simonaičio 
kos Indokinijos laisvę — So- sutikimo aplankyti ir juos, jis 
vietinė Rusija. Tiktai ji kovo-pabrėžė, kad ne tik mielai p»i 
ja už okupaciją moderniomis ima kvietimą, bet laiko savo pa 
priemonėmis, jau šiems laika reigą atsilankyti visur tvn, km 

Pasakyti, kad kovos vyksta ms pritaikomu 
bent Indokinijoje, tai yra visai ne- to Indokinijos 

dvi Europos valstybes suarti-aišku; ta ibūtų lygu pasaky-kuris tiek yra 
no. Per du šimtu metų pirm jo, mui, kad kovos vyksta Euro- krašto žmonės 
anglai ir prancūzai vieni kitus poje, nenurodant tiksliai vie- kas yra laisve 
silpnino visokiais tarpusavio tos, kur būtent tos kovos vy- mas, tačiau i

INDOKIN1JA IR JOS
Kai dabar Šveicarijos Gene- 

Tačiau, niekas nepasibaugi dėjo žaisti rytų prieš vakarus voje (Ženevoje) prasidėjo jau 
: rusams pavojingą žaidimą, kur, kaip derybos dėl Indokinijos, rei-

Kovo 27 d. 
nuo pradžios 
Krymo karo, 
nė Europa mokė rusų imperi- formalį karą (spalių 4 d., 1853 kadaJ laimėjo, bet kaip kada, kia plačiau susipažinti su šia 
ją būti žmogum ir kuris Lietum.). Caras čia, sakoma, prade anot ‘ ’
vą, tos imperijos ne savanorę jo jieškoti kaip su „onoru“ is 
dalį, palietė, kaip Šapokos būklės išsisukti, bet buvo per 
„Lietuvos Istorijoj“ sakoma, vėlu, nes turkai puolė jo karei 
nes „susirūpinta valstiečiais“, vius Balkanuose, ir pasiliejo 
Iš šio susirūpinimo atsirado kraujas. Reikėjo parodyti, kad 
baudžiavos panaikinimas. Bau ir caras ne iš pupų vannėja- 
džiavą panaikinus, pradėjo at mas Pilypas. Tokiu būdu, ru- 
sirasti turtingesnių lietuvių sų karo laivai puolė Sinopės 
ūkininkų, kurie, ir patys, ir jų uostą ir nuskandino turkų lai- 
sūnai tautiškai išbudo, ir ki- vų. Šis rusų žygis pavadintas 
tus valstiečius budino. „Vals- „skerdyne“. Anglų ir prancū- 
tiečiai praturtėjo, atkuto ir iš- zų diplomatai tada dar labjau

Dr. šliupo, skaudžiai šalimi, 
„per buksvas“ gavo.

Krymo karas, tačiau,
būdu: ji kurs- bent keli lietuviai yra sus.telkę, 

nazionalizmą, Nors balandžio 9 diena ua. ■ 
pribrendęs, kao bo diena ir E. Simonaičio prai.e 

jau supranta, Šimas prasidėjo tik 9 vai. vai.a 
ir savarankišku re, bet mielą svečią iš Eutoyo 

dar tiek žemos sutikti ir išklausyti susirinko 
karais. Nuo Krymo karo pabai ksta. Nes Indokinija yra dide-kultūros, kad nesugeba alskir tikrai gausus būrys tau.iečių, 
gos ji visur pradėjo eiti išvien, lis kraštas, didžiulis Azijos ti, kaip sakoma, „peių nuo grū „Kai kas iš mūsų Mažosios 
Jei ir vokiečiai būtų prie šio iš pietryčių pusiasalis, kurio pie- dų“ ir iš vienos okupacijos ga Lietuvos sąvoką supranta per 
vien ėjimo prisidėję, rusai net tinė dalis nusitęsia toli į pie-Ii pataikyti į kitą. siaurai: Klaipėdos kraštas, ku-

Faktinai dabar vykstančios ris yra neginčytina mūsų vals- 
Literatūrai Krymo karas *da siasaliu, dabar įprastai vadina Indokinijoje kovos yra pasek- tybės teritorija, yra tik nedide- 

ėjo viešumon su savo kultūri- pašiaušė plaukus ir paliepė ru vė anglams Lordo Tennysono ma Malajais.
baladę 
Brigade , .
jaus „Sevastopol”. Balade pa- kinijoje yra savarankiškų vals orientuoti, 
vaizduoja anglų 
mą kardais rusų 
tovės. Ji dažnai 
dingų karo vadų 
džiu, kur eilinis 
drąsa atlieka savo pareigas, au 
gštų vadų klaidos nežiūrčda- 

_ . . mas.
(ir, sakysime, su purėmis išmušime!). Kovo 23 Kas nors padarė klaidą, 

tos visuomenės sluogsnių pra- d. rusai persikėlė per lietuvių Bet ne jiems paklausti, kas? 
turtėjimu). O pirmas žingsnis dainose minimą Dunojaus upę Tegul kiti teisybę ras. 
buvo Krymo karas, kurio pase ir puolė pačią Turkiją, 
koše panaikinta baudžiava. Anglams ir prancūzams te

Įdomu, šio karo niekas ne- liko skelbti karas. Paskelbus, 
norėjo. Savo „krūtines“ vic- buvo tikėtasi rusus turkų ie
nas kitam bestatydami, ir vie mėje sumušti ir trumpu laiku 
nas kitam akis bemuilindami, karą baigti triumfu. Tačiau ru 
Europos diplomatai; tačiau, ne sai vėl pavartojo savo istorinę 
išvengiamai savo valstybes su strategiją: it kiautvarlė įsilrau 
kišo. Imperinės garbės sumeti kė į savo žemes. Todėl talki- balsai bausti tironus rusus ir kinijos. 
mais, prancūzų imperatoriui ninkai, kaip pirmiau Napoleo- apginti Europos laisvę. Diplo Prancūziškoji Indokinija, 
Napoleonas Tretysis pareiškė, nas Didysis, o vėliau Hitleris matai vėl krūtines stato. Ir vei apimanti Vietnamą, Laos ir
globosiąs katalikų vienuolius mažiukas, buvo priversti lįsti gal įvyks nenorimas karas, tik Kambodžą, šiaurėje susisiekia
turkų imperijos tada valdomo- paskui rusus į jų žemę. Apgul šį kartą, su bombomis, kurios su Kinija, vakaruose su Bur-
je Jeruzalėje. Rusų impeiato- tas Sevastopolis. Tulikų im- per vieną sekundę gali į dausas ma ir Tailandu, o iš rytų ir pie
rius Nikalojus Pirmasis nu- perijos gynimas buvo pamirs- iškelti New Yorką, ar Londo-
sprendė, čia jo garbė paliesta, tas, nes iškeltas šūkis suvaldy ną su visais milionais jų gyven
nes jam rodėsi, turkai privalo ti „tironą“ carą ir apginti „Eu tojų. Tada, gali būti: „jau jos
jo bijoti, ne prancūzų. Todėl ropos laisvę“. visa žmonija, į Mirties slėnį su
atstatė krūtinę ir pareiškė, glo Tačiau, Europa ir tada, kaip drąsa“, (o, gali būti, su ašara 
bosiąs netik Jeruzalės pravos šiandien, nerangi stoti save karčia!), 
lavų vienuolius, bet visą dešini ginti. Jei stiprios to meto vo
tį milionų jų vientikių, kurie kiečių valstybės, Prūsija

gos ji visur pradėjo eiti išvien, lis kraštas, didžiulis Azijos ti, kaip sakoma, „pelų nuo grū

vien ėjimo prisidėję, rusai net tinė dalis nusitęsia toli į pie- Ii pataikyti į kitą, 
uodo snapo neturėtų Europoje, tus ir vadinama Malakkos pu- E

niais (ir politiniais) reikalavt- sų karo laivams ramiai sėdėti 
inais“, sako A. Šapoka. Tai namie, o anglų ir prancūzų lai 
minėjai pritaria S. Kymantai vynas pradėjo patruliuoti Juo 
tė-Čiurlionienė knygoje „Lie-dąj| jūrą. Vasario 21 d. (1854 
tuvoje“ ir Dr. J. šliupas ien- m.) Anglija ir Prancūzija pa- 
kiškai rašytoje „Litvvini i Po- siuntė carui ultimatumą ir pa- 
lacy“ (1887 m.). Tokiu būdu, reikalavo iki bal. 1 d. atsiimti 
Šapoka toliau pasakoja, „lietu savo kazokus iš turkų valdo
vių tautinis sąjūdis glaudžiai, mų Balkanų. Caras atsiliepe 
neperskiriamai susijęs su vi- priprastu rusų diplomatijos to 
suomenės, santvarkos sudemo nu: „šapkami zakidajem!“ (Ke 
kratėjimu“

mė labai surizgusių politinių jį Mažosios Lietuvos dalele. 
.Charge of the Light Indokinijoje gyvena apie santykių, kuriuose Indokini- Tu0 tarpu mūsų tikslas yra at- 

, o rusams Tolsto- 300 milionų gyventojų. Indo- jos žmonėms nelengva susi- gauti visas lietuviškas žemes 
anapus Nemuno, t. y. narsiųjų 

kad Indokinijos kovotojų — mūsų giminaičiųraitelių puoli- tybių, kaip Siamas-Thailand- Teisinga, iMuun.u.jvj
artilerijos tvir das, neseniai gavusi iš angių žmonės jau siekia savarankis- — prūsų sodybas. Nors ilgu i 
cituojama di- savarankiškumą Burma. Tai, kūmo. Deja, Prancūzija savo amžius toji mūsų bočių žeme 
klaidos pavyz- kas dabar linksniuojama, kaip metu, kai šis klausimas kilo, vergavo svetimiems, bet vis 
kareivis pilna Indokinija, tai yra vad. Pran- nesugebėjo atsikratyti savo ko tiek dar daug kur rusena ten 

cūzijos Indokinija, kuri anks- lonialinių tikslų ir nedavė In lietuviška sąmonė, girdisi seno- 
čiau 1 
dalis — Tonkinas, Annamas, 
Kochinchina, Laos, Kambod
ža. Dabar visa tai yra kitaip (jama 
pasiskirstę ir tesudaro: Viet
namą (apie 20 mil. gyv.), La 
os (apie 2 mil. gyv.) ir Kam 
bodžą (apie 4 mil. gyv.). ši 

kai- dabar jau slystanti iš Prancū- 
bon dar nėra išversta, bet Tols zijos kolonialinių rankų Indo- 
tojaus kūrinį, rodos, jau turi- kinijos dalis, apimanti 286.000 
me vertime. ketvirtainių mylių, tesudaro

Mūsų dienomis vėl keliama tiktai apie trečdalį visos Indo-

Jų pareiga tik jot ir žūt, 
Ir jojo visa brigada 
Į Mirties slėnį su drąsa.

Baladė, regis, lietuvių

buvo skirstoma pagal dokinijos tautoms visos lais- vinis lietuviškas žodis ir visur 
a .......... veg užtinkami ryškiausi liudininkai

Matydama tai, sovietija, siek — lietuviškos pavardės^ .r vie- 
____ i tų pat imperialistinių tovardžiai. Tuos lietuviškus po 
tikslų, ėmė kurstyti nacionalis žymius negailestingai dabar nai 
tus, kuriuos tuo būdu pasiėmė ’
savo įtakon, savo globon, ku
rie taip ir pasidarė Maskvos 
talkininkais ir sąmokslinin
kais.

Dabar Prancūzija, spaudžia 
ma Amerikos, jau duotų lais
vę Vietnamui, Laos ir Kam
bodžai, bet jau yra įsiliepsno
jusios kovos, kurių kitoje pu
sėje stovi sovietai.

Kaip dabar padaryti? Via 
noras, kad Indokinijos suminė 
tos valstybės gautų laisvę u 
nepriklausomybę ir, nusikra- 
čiusios viena okupacija, nepa
tektų į kitą?

Amerika supranta, kad nau 
džiunglėmis, nemažais, dar ne Ja okupacija atneš ne tiktai 
ištirtais žemės turtais ir gera nelaimę Vietnamui, Laosui n 

Tačiau dirva, duodančia gerą derlių. Kambodžai, bet ir visai Azi- 
Gyventojai — anameičiai, Jai ir tuo sudarys naujo, sovic 
kombodžiečiai, kinai, tailan- impenahzmo pavojų In- 
diečiai ir mišinys. Dauguma^ donezijai, Australijai ir Amt 
budistu tikybos. Krikščionybė r*ka*» o plėsdama savo impc- 

pradeda plėstis, rializmą — visai Azijai ir ti.
Bet kaip padaryti, kad pa

ir Inkokinijos 
tikrai

tų apribota jūromis — rytuo
se Pietinė Kinijos jūra ir pie 
tuose — Siamo įlanka. Tai yra 
atogrąžų — tropikų sritis, 
drėgna, vešli, gausi šlapiomis

kiną kitas Mažosios Lietuvos 
okupantas, bet kai laikinė netik 
rovė, priespauda ir pavergimai 
grius ir pasaulyje įsiviešpataus 
tikroji - pastovi taika ir palai
mingas gyvenimas, lietuvis at
gaus savo žemes ir jis, amžiais 
už tai kovojęs, galės pasakyti • 
— Pagaliau turime visą Lietu
vą, mažosios, didžiosios ar kito 
ki Lietuvos terminai jau nebe
aktualūs“.

„Tikėkime“, tęsė E. Simonai 
tis, „kad visos Lietuvos sujungi 
mas jau neužkalnų“.

Po turiningo, pilno patrioti
nių minčių, pranešimo, E. Simo 
naitis išsamiai atsakė į kelioli
ka paklausimų. Nuotaika visų 
buvo pakili. Susidarė įspūdis, 
kad prieš savo akis matome jį, 
kaip tą ąžuolą prie Nemunėlio, 
ryžtingai kovojantį ir už Mažą 
ją ir už visą Lietuvą. Todėl E. 
Simonaitis stipriai pažadino mū 
sų viltis, kad Lietuva vėl laisva

Gal už tai pabaigoje ir 
taip galingai 

L. E-tas.

Nėra abejojimo, Krymo ka- 
ir ras palietė lietuvius.

tada buvo turkų imperijos n- Austrija, būtų stojusios greta pas mus istorikų ne tiek, kiek 
bose (rumunai, graikai). Tur- galingos Prancūzijos ir Angli poetų, kurie, kai mūsų linksmi 
kai atstatė savo krūtinę ir pajos, gali būti, Krymo karas ne politikieriai, be prasmės vievei- 
reiškė, jie į tą globą tiek dė- būtų paruošęs dirvos pirmam sėliais padebesėliuose čirena, 
mesio kreipsią, kaip į pernyks pasauliniam karui 1914 m., nes Tokiu būdu, retas pas mus su 
tį sniegą. Caras pasiuntė savo nebūtų gal iškilę du blokai, sižavi kitu paukščiu, kuris, 
kariuomenę į Rumuniją, o Ang bet Europa būtų pasilikusi vie nors kaip kurių pagiminiuoja- 
lijos ir Prancūzijos diplomata, ninga, kaip dabar Amerika no mas su apuoku, tačiau ne vie- 
skubiai sušaukė konferenciją ri, kad Europa būtų vieninga, nai senovės graikų išminties . ...
Austrijos sostinėje visus nurauk prancūzai pneš vokiečius deivei Atėnei buvo išminties pantai. Okupantų gi niekui tektų į Rusijos vergiją / 
minti. Deja, turkai pareiškė, šerius stato. simbolis — pelėda. Todėl pas nemėgsta,
jie nenusiraminsią. Anglai ir Rusai karą pralaimėjo ir jų mus, kaip istorikas A. Šapoka T* 
prancūzai tada pasiuntė į tur- žodis tik L_________ . - . . _ .
kų imperijos sostinę Konstan- svėrė. Jie pasigriebė skaidės- simų nėra gerų studijų ’. vo laisvę, tai Prancūzijos oku džiainą rolę. Galimas dalykas, , ... .
tinopolį savo karo laivų, paio- nį smuiką Europos koncerte Nėra gerų studijų ir Krymo puotos sritys prancūzų vis dar kad Indokinijoje gali būti net y _ *JO 
dyti savo „krūtines“ ir, tur- tik 1945 metais, kada įsisėdo karo pasėkomis lietuviams. norimos pasilaikyti sau. išbandyti ir atominiai ginklai, Jam uzpylusi uz 
būt, pabauginti, taip rusus, Berlyne ir Vienoje. Diploma- Vyt. Sirvydas. Dabar atsirado kitas preten jeigu nesiseks geruoju. karštos kavos.

tiktai dabar
Bet nelengvai, nes ją platina 
daugiausia baltieji žmonės, o sibaigtų karas 
šių ten nelabai mėgsta, nes valstybės gautų 
baltieji ligšiol ten buvo oku- ir nepriklausomybę, ir nepa

bits.
Tautos Himnas 

laisve nus^arr|bėjo.

■ Louisville mieste (Prancū- 
_ Dabar šis klausimas ir yia zijoj) žmona padavė vyrą į

________  __ Kai Anglijos okupuotos sii spiendziamas Genevoje. Ame- teismą už mušima. Vyras aiš- 
Balkanuose kai ką nusiskundžia, „daugeliu klau tys, kaip Burma, Malajai, ga- rika čia turės suvaidinti spren jcįnosj kacj ;js ;ai truputi už-

kai žmona 
apykaklės

Hamiltono ginčai
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Jau darosi nepatogu rašyti 
Tamstai ir prašyti vėl įdėti į 
Jūsų redaguojamą laikraštį at 
sakymą į paskutinį p. Jer. Va
laičio straipsnį, patalpintą „N. 
Lietuva“ 12(361) Nr.— 1954. 
III. 24 d. Bet, kadangi p. Jei. 
Valaitis anuo straipsniu jau 
kreipiasi į mus asmeniškai, tai 
manome, kad asmeniškai jam 
atsakyti turėtumėm gauti Jū
sų laikraštyje vietos. Tuo lab 
jau, kad p. Jer. Valaitis įsidrą 
sinęs mūsų pareiškimu, ;

d. Bet štai, Jer. Valaitis nuro- tąjį, leidimą, apie garažo sta- didesnė darbų dalis artinosi atseit išgvus iš jo neteisėtą pa 
dydamas statybos leidimo Nį. tybą ir t. t. Jer. Valaičiui buvo prie galo, mūsų salė atrodė tik žymėjimą, kuris tapo viešai pa 
B. P. 8207 (to leidimo datą sužinoma jau 1952 m. spalių m. rai skurdžiai, nes ten — gale, skelbtas. Ar mes ką nors nuo 

kur dabar yra scena, buvo že- rev. Nolan nuslėpėm ir ar ji 
mės ir į augštį užkalta lento- suklaidinom, Jer. Valaičiui pa 
mis. Bažnyčios pašventinime tartina kreiptis į patį p. No- 
dieną tokia sale pasinaudoti lan ir paklausti jo. Mes sako- 
būtų buvę nepatogu. Tuo me- me, kad neikas nebuvo riuslėp 
tu, buvo gauta pasiskolinti pri ta, niekas nebuvo suklaidin- 

įplaukė pei t«į ta ir toji blokų sąskaita įeina 
Nolan 

bažny- nutarėme užbaigti salę įren- sąskaitą patikrino ir patikrino 
Po to, giant ir sceną. Visiems getai blokų sunaudojimą. Rev. Ne

žinoma, 
mo 
niu 
tis, 
bos 
Tai 
ėjus, turėjo būti iškasta ma- tiko ir jie kartu su visa apys- 
sės žemių, pastatytos — išmū kaita, kaip teigia rev. Nolau 
rytos trys scenos sienos, išmū yra pilniausioj tvarkoj, 
rytos kolonos — atramos ant 6. Vienu atsitikimu mes rei 
kurių laikosi scenos grindys, škiame Jer. Valaičiui pagarbų 
o po paeja scena yra didelė tuŠ —už atvirumą: kai jis paskel
toms, kurioje laikomi salės sta bė melagingą faktą, kad gars
iai kėdės. Tai va, kur suėjo že yra įvestas centralinis šii 
260 cementinių blokų. Jei Jer. šildymas ir neturėdamas kuo 
Valaitis teiksis ateiti j salę, at dėl to pasiaiškinti, paskutima 
sidaryti scenos duris ir įeiti po me straipsnyje sako: „... kad 
scena, tai lengvai galės suskai Jūs patys apie garažą visuome 
čiuoti kiek sunaudota cementi nei plačiau papasakotumėte, 
nių blokų — trims sienoms n Jums ir pakišau apšildymo 
scenos grindų atramoms išmū klausimą, nors žinojau, kau 
ryti. Neabejojame, kad jis su- ten jo nėra". Švelniai tariant

jos aktais, rev. Nolan sudary moningai nutylėdamas), tvir- 29 d. ir jis ligi šiol vis vargi- 
tais patikrinimo balansais n pa tina, jog leidimas išgautas ar. na visuomenę savo rašymais 
žymėjimais. Kiekvienas lais ksčiau, negu nutarta garažą apie garažą. . . Negalima da- 
vai galėjo susipažinti su tik- statyti, ergo — jis suplanuo- leisti, kad Jer. Valaitis, vadin- 
ruoju reikalų stoviu.

2. Jer. Valaitis vėl teigia, 
kad esą nesugriaunamas fak
tas, jog mes darydami pavapi 
jos salėje viešą pranešimą t. y. 
skelbdami apyskaitą viešai pa 
skelbėme, jog garažas kaina
vęs 1000 dolerių. Ir vėl turime tiesą ir dumiame

tas statyti, jo ankstybesniais damas save advokatu, nežmo- 
tvirtinimais prieš 3—6 mene- ap5 k° įj dėl ko^ jis pasira 
sius, kai jokių cementinių bio 
kų likučių negalėjo būti. Iš to 
išvada, jog mes blokų likučių 
istoriją sugalvojome ir tuo sa 
kome, anot. Jer. Valaičio, ne- 

: visuomenei 
pareikšti, kad nei raštu, nei žo akis. Dėliai to, mes pianeša- 
džiu mes tokio pareiškimo ne me, kad statybos leidimo Ni.

, jog same padarę. Mes tvirtiname, B. P. 8207 išdavimo data yia dėl pačio stipriausio p. Jer. Va 
daugiau į jo straipsnius nebe-kad garažo vertės nustatymas 1952 m. spalių mėn. 29 d. išei Įaičio šūvio: dėl 260 cemcnti c 

(jo įkainavimas) nieko bend- na, jog leidimas garažui sta- nių blokų pirktų iš J. Cooke 
Concrete Bloks Ltd. pristaty 
tų 1953 metų vasario mėn. 24 
dieną. Tuo pačiu, atsakyti į 
jo „triuškinantį“ klausimą: 

kur padėjote 260 cemen- 
laitis nesupranta tojo skirtu- Bet prieš darant tuo reikalu tinių blokų 8 inčų, kuriuos ga 

mums turėjo būti vote praslinkus 3 mėnesiams 
savivaldybė išduos nuo garažo pastatymo?" ir ži-

atsakinėsime, vėl paskleidė 
šmeižtus ir mus tiesiogiai klau 
šia, kur padėjome cementinius 
blokus, mesdamas mums šešė
lius, į kuriuos neatsakyti bū
tų lygu sutikti su Jer. Valai
čio mestais mums kaltinimais. 
Kiekviename savo straipsnyje 
Jer. Valaitis sakosi teisybę sa 
kąs, o jau mūsų kombinacijo
ms ir istorijoms padarąs galą. 
Žinoma, gerai yra kai kovos tinio Jer. Valaičio straipsnio

šo. Minėtą dokumentą ir jo pa vačiai pinigų,
rašą norintieji gali pamatyti laiką paskolų ir rezultate mes į apyskaitą. Pats rev. 
Parapijos Komitete, 
čjos statybos bylose.
manome, visi skaitytojai pasi
darys sau teisingas išvadas 
apie Jer. Valaičio „teisybę“.

4. Dabar tenka paaškinti

kad bažnyčios staty- lan savo revizijai atlikti auna 
darbai buvo vykdomi ūki- udojo 4 dienas ir jam visus pa 
būdu, todėl nėra ko stebe aiškinimus davė p. Lengnikas. 
jei atsiradus lėšoms staty- Paskelbtieji rev. Nolan ir p. 
darbų eiga buvo keičiama. Legniko dar 1953. VIII. 15 
štai, 4 mėnesiams pra- d. sudaryti balansai pilnai ati

ro neturi su padarytomis jam tyti išgautas 3 dienas prieš 
pastatyti išlaidomis. Atseit, mūsų nutarimą (1952. XI. 2 
garažas pastatyti kainavo žy d.). Kai paaiškėjo likučiai ir 
miai mažiau, negu jis vėliau jų firmos 
tapo įkainotas. Negi, Jer. Va sprendėm 
I-’"’- --------------- * ’ ' ‘
mo, arba jis tiesiog iškreipda- nutarimą, 
-----  sąmoningai nori žinoma ar

statybai leidimą. Buvo kreip- noma, darant išvadą, jog tais 
tąsi į savivaldybę ir kai tik Ici- blokais ir buvo pastatytas ga- 
j i j—" . į trecią ražas. Tat, mes vėl sukūicme
dieną mūsų padarytas forma- istoriją dėl blokų likučių. Jei 

................... ... ........... lus nutarimas garažą pastatyti. Jer. Valaitis bent kartą būtų 
ko neturėtumėm prieš, jei Jer. laiko (žinoma, padaręs pats Gal Jer. Valaitis pirma būtų atsilankęs prie statybos dar-

te daięs nutarimą, o paskui ėjęs bų, jam tokių klausimų nekil-ras blokus ir pridėjęs dar da-Jer. Valaitis panaudojo provo 
--- - ' ---- u-i—---------- --------------------------------------------------—i—. ._t -------- i . t—Mujiis jau iš pirmo

„ , _ 1 straipsnio buvo
ties ir faktų. Dėkodami už Ta nias faktus"ir darydamas sau l*ng*au — pirma gauti leidimą, me paaiškinti: kaip jau nekar-komus 260 blokų ir nereikes aišku, kad jis mėgsta provo- 

t-, i-.. i— ... di-° Paskui nutarti ir įvykdyti, tą esame pranešę, bažnyčios Ii baimintis, o mus kaltinti nesą kaciją, o kai jis dabar pats tuo
j°g 
nc-

atgal nepriėmė, nu- 
pastatyti garažą.

mas faktus 
kiršinti žmones.

3. Kaip jau matyti iš pasku 1 *r *“
.l.iio Jer Valaičio straipsnio, dimas buvo Sautas ~ 

vadas įsitikinęs savais laimėji jįs jau dėl visų kitų mums mes 
mais ir tuo save ramina. Nie- tų įtarimų bei kaltinimų susi-

ValaiČio laimėjimai ir „teisy- sau išvadą, .... . ... ....
bė“ turėtų bent krislelį tiesos teisus. ..), o pasilieka tik pnel savivaldybę prašyti statybos tų ir nereikėtų mus reikalauti U blokų sunaudotų salės įėji- kaciją. 
ir neiškreiptų tikrosios pade-to nelaimingo garažo. Duoda- leidimo, bet mes skaitėme liks viešai aiškintis. Dėl šito turi mo laiptams, tikrai gaus jieš-Jer. Valaičio

mstos, Pone Redaktoriau, kan pageidaujamas išvadas, su 
-----------1 tvirtumu teigia, 
mes kalbėjome ir kalbame 
tiesą. Žinoma, niekas negali 
uždrausti apie save galvoti kai 
po apie teisybės šaltinį. Kokia 
yra Jer. Valaičio skelbiama 
teisybė matysime iš šių faktų: 
mes visą laiką tvirtiname lak-

Tat kame čia yra netiesos iš gi stogo ir garažo darbai oaig žiningumu. Kokia gaunasi prisipažino, tai ne tik Hamil- 
mūsų pusės ir kuo mes klaidi- l* 1952 m. lapkričio mėn. menkystė ir kartu kvailyste is tono, bet ir visi šio laikraščio 
name visuomenę? — gal tik 9 dienos, kada buvo duota su-visų Jer. Valaičio tvirtinimų, skaitytojai supras piktų notų 
vienam Jer. Valaičiui supran
tama. Negalima nutylėti tak- buvo nusistatyta bažnyčios sa rapijiečiai supras, 
to ir jį visuomenei skelbiame, Įėję jokių daugiau darbų ne- T — 
kad ant minėto statybos leidi-vykdyti, nes trūko lėšų ir dar tos (vertė 60 dolerių 40 cen- dai tai viskas daroma? Viena 
mo Nr. „ .. ... - - -.
Oct. 29, 1952 m. yra pasirašęs reikėjo atlikti bažnyčios vidų- Valaitis jau daro mums krimi gerovei, 

pilną bažnyčios statymo tas iš bažnyčios statybos ce- ir gerb. Jer. Valaitis (kiti du je.
skaita su balansais, aUKOlO J--- —• J-- ------- ------------------------- e----- —------ r - J . .. — -____ ___
sąrašais, kontrolės komiai-jis statyti nutarta 1952. XI. 2 ir p. Lengmko). Reiškia, apie ėjo apie 4 menesius Kai po to kumentus ir tuo ji suklaidinus, E. Lengnikas,

trybę ir leidimą mums galų ga džiausiu 
le prieš visuomenę paaiškinti 
tikrąją padėtį, šiuo kartu turi 
me pareikšti štai ką:

1. Jau gerokai prieš pasiro
dant Jer. Valaičio paskuti
niam straipsniui Parapijos Ko 
mitetas per 3 sekmadienius 
viešai bažnyčios salėje iškabi- tą, kad, garažas buvo pastaty- 
no 1 .
apyskaitą su
jų i .

. Valaičio tvirtinimų, skaitytojai supras piktų notų 
sirinkimui apyskaita. Mūsų manome, visi geros valios pa- buvimą. Nėra prasmes atsaki- 

. nėti į provokacijas tik mums
visuomenei skelbiame, Įėję jokių daugiau darbų ne- 6. Dėl tų .60 blokų sąskai- kyla klausimas — kieno nau-

8207 B. P* išduoto buvo begalės darbų, kuriuos tų) įtraukimo j apyskaitą Jer. aišku, kad ne lietuvių labui n

Reiškiame pagarbą,
J. Juodikis, J. Mikšys, 

J. Kšivickis:

- - ia mv —____ _____ ___ ____ ___ - o____ x__________________ a Taigi, nuo statybos darbų nalinius užmetimus — nusie-
bMansais ^aukoto mentinių blokų likučių ir kad parašai yra Kun. Tadarausko užbaigimo iš lauko pusės pra- pus rev. Nolan faktus bei do-
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PASITRAUKĖ ARTURAS TOsCANINL jęs studijuodavo paititufas, is- ją, kūną baigė po 9 metų stu-

žmogaus rinktds, orkestrantus ir buvo jieškodamas visas jų detales, dijų — 1885 m. kaipo violonče 
--------- ±:„ X- To Harhas ruošiantis knneet- listas ir kompozitorius. Gastro 

liuojant italų operai Rio de Ja 
neiro, įvyko tas incidentas, ku 
ris A. Toscanini nulėmė visą 
ateitį.

Kaip žmogus, Arturas Tos- .. ..
canini buvo gilus humanistas New Yorke turėjo spektakli, kij. 
demokratas. Kai Italijoje įsi- kuriame buvo pastatyta Girau 
galėjo Mussolinio diktatui a, 
Toscanini pasitraukė į Vokie
tiją, o kai Vokietijoje įsigalėjo 
Hitlerinė diktatūra, jis persi
kėlė į Šveicariją. Nemėgstantį 
fašistinių diktatūrų, Toscani
ni kvietėsi. . . Stalinas, bet ii 
Stalinui su jo smurtine dikta
tūra, neigiančia žmogaus tei
ses ir demokratinius principus, 
Toscanini taip pat parodė nu
garą. Ir persikėlė į Ameriką. 
Čia, New Yorke, jis dirbo ligi 
paskutinio koncerto.

Tiesa, po karo, kai Italijoje 
susikūrė respublika, Toscam- kas.

Neia 8. & niačiai navarsėies Ši karta J° darbas, ruošiantis koncei-nasaulv. kuris nežinotų Aitu- plačiai pagarsėjęs. sj Kartę j . . , . . .
pašau y» . .__ * — Tncranini nnncplėin vien vrv tul ar operai, buvo labai klC-ro Toscanini (ištariama— los loscanmi puoselėjo vien gi>- . .
, . . ” / «. „ eimfnninp muzika tas lr Sunkus. Tvjrtai StudlJUOkanini) vardo, bis pasaulinio nąją, simfoninę, muziką. iąidėdavn nartitū
garso dirigentas dabar turi 87 Paskutinj koncertą puoliką 1
metus amžiaus. Savo karjerą, pastebėjo, kad Toscanini nervi 
kaip dirigentas, jis pradėjo 
prieš. . . 63 metus, Brazilijos 
sostinėje — Rio de Janeiro.
Tai labai įdomi pradžia.

Rio de Žaneiro teatre tada 
buvo statoma Verdi opera „Ai 
da“. Prieš pat spektaklio pra
džią, dirigentas susipyko su or
kestru ir pasitraukė. Impresa
rio nežinojo, kas daryti, nes 
turėjo būti nutrauktas spektak 
lis ir jam susidarytų didelis 
nuostolis ir bankrotas.. .

Kažkas jam pasakė, kad oi 
kestre groja violončele jaunuo 
lis, kuris „Aidą“ moka minti
nai. Gelbstint padėtį, tas jau
nuolis buvo 
guoti operą.

Prie pulto 
kas, menkas, 
ir maniškos apikaklėje. . . žmo 
giukas. Publika pradėjo šaipy 
tis. Bet jaunuolis dėl to nesu 
mišo. Jis tvirtai paėmė dirigen 
to lazdelę, partitūrą (gaidas, 
iš kurių diriguojama) pastū
mė j šalį ir pradėjo diriguoti. 
Kai baigė pirmąjį „Aidos * ak
tą, pirma suabejojusi, publika 
jaunam dirigentui sukėlė ova
cijas. . . Tai buvo Arturas Tos 
canini, taip pradėjęs nuosta
bią dirigento karjerą, kuri jam 
buvo visą gyvenimą triumfah.

Po to jis Italijoje, Turino 
operoje buvo dirigentu, dingą 
vo kituose Italijos miestuose, 
o nuo 1898 metų — dirigentu 
Milano „Scala“ operos, kurios 
direktorium buvo Gatti-Casaz 
za. Kai šis buvo pakviestas 
New Yorko „Metropolitain“ 
operos manadgeriu, su juo j 
New Yorką vyko ir Toscanini, 
ligi 1915 
rigentu.

Grįžęs 
la“ vyr. 
vadovu.

Jis dirigavo visuose didžiuo 
siuose pasauliniuose centruo
se. Buvo pakviestas j Vagne- 
lio sukurtą Bayreitho teatrą 
ir Salzburgo festivalius ir ten 
dirigavo. Atsisakęs tarnauti 
Mussoliniui, jis persikėlė į 
Ameriką, ir čia dirigavo lig- 
šiol, pirma New Yorko Filhar
monijos orkestrui, o vėliau pa 
ts sudarė NBC radijo orkestrą.

rą į galvą“. Dėl to net kilo pa
tarlė: „Geras dirigentas parti 
turą turi galvoje, bet ne galvą 
partitūroje“. . . Dėl to jo pildo 
mieji kūriniai gaudavo labai sa 
vaimingą išraišką, pilnumą ir 
meniškąją galybę. Toscanini 
nesunku būdavo atskirti diri
guojant net klausant jo kon
certų per radiją.

Arturas Toscanini yra gi-

naši, bet nieko nežinojo apie 
jo apsisprendimą. Užbaigęs 
koncertą, A. Toscanini nume
tė dirigento lazdelę. . . Tiktai 
rytojaus dieną publika sužino
jo, kad tai buvo paskutinis Tos 
canini koncertas. . .

Arturas Toscanini visą gy
venimą dirigavo mintinai, nois 
tai būtų buvęs didžiausis kon
certas ar opera. Dėl to jį kai- męs 1867 metais Parmos rnies 
kas vadina genialiu. Bet jis la- te, Italijoje. Devynerių metų 
bai kietai dirbdavo ir atside- įstojo į Parmos konservaton-

JONĖ KVIETYTĖ.

kult ūr wwkrojv IKA
BLEKAITIS REŽISUOJA 

AMERIKONUS.
Jurgi. Blekaitis praėjusį pir

snadienį, balandžio 19 dieną,

MIRĖ KOMISARŽEVSKIS.
Šiomis dienomis New Yor

ke mirė garsus rusų teatralas, 
režiserius Fiodor Komisarževs

pakviestas din-

pasirodė mažių 
paskendęs frako

doux komedija „Amphytryon 
38“. Veikalą vaidino ameriko 
nai aktoriai profesionalai.

ni buvo nuvykęs ir nepapras
tai iškilmingai buvo sutiktas. 
Vėliau vėl grįžo į New Yorką, 
kuriam atidavė geriausius sa
vo darbo ir kūrybos metus ir 
čia užbaigė savo nuostabią di
rigento karjerą. Pats pasi-

F. Komisarževskis Maskvo
je turėjo savo teatrą, kuris bu
vo žinomas jo pavarde — Ko 
misarževskio teatras.

Komisarževskio teatrai bu
vo drama, turėjusi individua
lų savo veidą, kurį jam davė jo 
organizatorius, režiserius ir 
vedėjas — pats Komisarževs
kis.

Bet komunistinė diktatūra, 
traukė — tyliai ir kukliai, ne- kuri viską žudo, naikina ir ni- 
keldamas sentimentalių atįSi- veliuoja pagal sovietinį dikta- 
sveikinimo scenų, kaip gali pa tūros kurpalį, sunaikino ir Ko 
daryti tiktai didelis meniniu- misarževskio teatrą. Komisai- 

jk. ževskis pasitraukė į vakarus u 
5sn nuo 1936 metų gyveno ir dii 

bo New Yorke, kame turėjo 
savo studiją.

„AIDŲ ’ PREMIJA 
NYKAI NILIŪNUL

Kultūros žurnalo „Aidų“ li
teratūros premijos komisija, su 
sidedanti iš pirmininko Kazio 
Bradūno, sekretoriaus Pau
liaus Jurkaus ir narių: Leonar
do Andriekaus, Juozo Biazai- 
čio ir Antano Vaičiulaičio, sa
vo posėdyje 1954 m. balandžio 
17 d. premiją 500 dol. pasxyie 
Alfonsui Nyka 
ezijos knygą 
dis“.
a A. Saulaitis 
ne yra davę galioną ar dau
giau kraujo, buvo pagerbti 
Amerikos Raudonojo Kry
žiau Waterbury, Conn., sky
riaus.

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ.

Niliunui už po 
„Orfėjaus Mc-

su kitais, ku

ĮSIBROVĖ KLAIDŲ
j praeitame NL numery jdetą 
Z. Nomeikos vargonų koncer
to aprašymą: pirmoje skilty, 
antros pastraipos gale turi bū
ti — • • • jį (ne jis) gerai žino. 
Sekančioje pastraipoje turi bū
ti Dupre (ne Mopre). Antroje 
skilty, paskutinėje pastraipo
je turi būti. . . — panaudojant 
ir ne konsonansinę (ne neko
munistinę) harmoniją. Ir ten 
pat toliau. . . — jos visai trum 
pos (temos; ne pripuolamos).

Be to šis
------------- ------iviviiiiccmo ii iiiuuciiiiio ...........„Maniere de Com-festivalyje. Grupė taipogi da-kuris įvyks rudenį, spalių 1 ir ne 17, kaip pirmame puslapy- 
kuris turėjo geriausius, jo at- kis atstovaujamas Montrealio mancement“ (muzika Skria- lyvaus Montreal Dance Festo 2 dienomis. pažymėta.

rnėtų išbuvęs jos di-

j Italiją, buvo „Sca- 
dirigentu ir muzikos

Montrealio Modernaus Šo
kio Grupė, vadovaujama Jo
nės Kvietytės, gegužės 3 d. iš 
vyksta j Torontą dalyvauti Ka 
nados Baleto Festivalyje. Fes 
tivalis tęsis visą savaitę. Jame 
dalyvaus baleto grupės iš Van 
couverio, Halifaxo, 
ir Toronto.

Montrealis ir modernus šo- Return" ir

vai yje, kuris įvyks gegužes 
MONTREALIO MODERNAUS ŠOKIO GRUPĖ 30 d. Gesu Theatre 8.30 v. Šis 

išvyksta j Toronto ir Sudbury. festivalis ateityje kas metai
bus organizuojamas Quebeco 

Modernaus Šokio Grupės, bin ir Satie). Festivalyje lan- šokio Mokytojų Sąjungos.
kurios solistės ir choreogra- kysis New Yorko, Montrealio Montrealio Modernaus Šo- 
fės yra lietuvaitės: Jonė Kvie-ir Toronto kritikai. kio Grupė jau pradėjo įuoštis

Ottawos tytė ir Birutė Vaitkūnaitė. Gegužės 10 d. grupė šoks ir repetuoti naują progiamą 
Festivalyje grupė šoks: „T he Sudbury, Ont., įvairių tautų ateinančiam šokio koncertui, NL nr. buvo 16,

CURZIO MALAPARTE

KAILIS
— ...italų vyriausybė turėtų imtis reikalingų žygių: 

suimti tas nenatūralias motinas, o jų vaikus perkelti į auklė
jimo institucijas. Daugiau aš nieko negaliu padaryti, — bai
gė generolas Guillaume. Jis kalbėjo lėtai tardamas žodžius, ir 
aš buvau tikras, kad jam buvo skaudu šitaip kalbėti.

Aš pradėjau juoktis. Suimti tas nenatūralias motinas! 
Jų vaikus perkelti j auklėjimo institucijas! Nieko nebeliko 
Neapolyje, nieko nebeliko Europoje, visa nuėjo vėjais, vis
kas tapo sunaikinta, viskas sulyginta su žeme: namai ligo
ninės, motinos, tėvai, sūnūs, tetos, senelės, pusbroliai — vi
sa kaputt. Nuo garsaus ir kankinančio juoko man suskaudo 
paširdžiai. Italų vyriausybė! Vagių ir niekšų gauja — dar 
užvakar jie kalino tuos nelaimingus žmones Mussolinio vai
du, šiandien jie tuos pačius žmones meta kalėjiman Roose- 
velto, Churchillio ir Stalino vardu; dar užvakar jie tai da
lė tironijos vardu, šiandien jie tatai daro laisvės vardu. Ar 
italų vyriausybei rūpi, kad esama nenatūralių motinų, pai- 
duodančių savo vaikus gatvėje? Niekšų gauja — niekšai 
nuo pirmutinio ligi paskutinio, perdaug jie užimti laimėto
jų padlaižiavimu; kad galėtų susidomėti kasdienybe.

— Suimti motinas? — pasakiau. — Kokias motinas? 
Uždrausti joms pardavinėti savo vaikus? Kodėl? Argi jų 
vaikai nepriklauso joms? Nejaugi vaikai priklauso vals 
tybei, vyriausybei, policijai, savivaldybėms, įstaigoms, poli
tinėms partijoms? Jie priklauso savo motinoms, ir jų mo
tinos turi teisę daryti su jais, ką mano tinkama esant. Jos 
yra alkanos ir jos turi teisę parduoti savo sūnus, kad numa
rintų alkį. Geriau juos parduoti, negu juos pačius valgyti. 
Jos turi teisę parduoti vieną ar du iš dešimties vaikų, kad 
pasotintų kitus aštuonius. O, pagaliau, kokias motinas jūs 
turite galvoje?

— Nežinau, — atsakė didžiai nustebęs generolas Guil
laume. — Aš turiu galvoje tas nelaimingas moteris, kurios 
parduoda savo vaikus gatvėse.

— Kokias motinas? — paklausiau. — Kokias motinas 
jūs turite galvoje? Ar jos, tie sutvėrimai, yra motinos? Ar 
jos yra moterys? O tėvai? Argi jie, tie vaikai, neturi tė
vų? O mes? Ar mes esame vyrai?

— Ecoutez, — tarė generolas Guillaume. — Je mes 
fous de vos mėres, de vos autorites, de votre sacre pays. 
Bet vaikai, a-a-a, tai kas kita! Jei šiandieną vaikai parduo
dami Neapolyje, tai rodo, kad jie visados buvo pardavinėja
mi šiame mieste. Tai yra didi negarbė Italijai.

__  Ne, — atsakiau, — anksčiau vaikai niekados nebu
vo pardavinėjami Neapolyje. Aš niekad nebūčiau manęs, 
kad badas gali pastūmėti žmogų iki tokio kraštutinumo. 
Betgi kaltė nėra mūsų.

— Ar manote, kad dėl to mes esame kalti? — paklau
sė generolas.

— Ne, ne jūs kalti. Tai musų vaikų kaltė.

— Vaikų? Kokių vaikų? — klausė negerolas Guillau
me.

— Vaikų — tų vaikų. Jūs nežinote, kokie yra baisus 
šių dienų vaikai Italijoje. Ir tai ne tik Italijoje, bet ir visoje 
Europoje. Tai jie, tie vaikai, verčia savo motinas juos par
davinėti. Ar žinote kodėl? Tam, kad turėtų pinigų ištai
gingam gyvenimui. Šiandien nėra nė vieno vaiko Europoje, 
kuris neturėtų arklių, automobilių, pilių ir einamosios sąs
kaitos banke. Jie visi tapo Rotschildais. Jūs neturite jo
kio supratimo ligi kokių moralinės depresijos gelmių vaikai 
— mūsų vaikai yra nugrimzdę. Ir taip visoj Europoj. Ži
noma, niekas apie tai nenori nė užsiminti. Kalbėti apie to
kius dalykus — reikėtų eiti prieš įstatymus. Tokie tai yra 
dalykai. Jeigu motinos nepardavinėtų savo vaikų, tai ar 
žinote kas atsitiktų? — Vaikai, kad galėtų įsigyti pinigų, 
pardavinėtų savo motinas.

Visi sužiuro į mane nustebinti.
— Nepatinka man tokios jūsų kalbos, — tarė genero

las Guillaume.
— A-a, jums nepatinka teisybė. Pagaliau, ką jūs ži

note apie Europą? Kur gi jūs buvote prieš išsikeldamt į 
Italiją? Maroke ar kurioj kitoj šiaurinės Afrikos dalyje. 
Ką žino apie Europą amerikiečiai, anglai? Jie buvo Ameri- 
Koje, Britanijoje, Egipte. Ką žino apie Europą kareiviai, iš
laipinti Salernoje? Ar jie mano, kad Europoje vis tebera 
tėvai, motinos sūnūs, broliai ir seserys? Krūva pūvančios 
mėsos — štai, ką jūs rasite jūsų išlaisvintoje Europoje. Nie
kas nenori apie tai kalbėti, niekas nenori apie tai girdėti, 
bet tai yra teisybė. Štai, kas yra Europa šiandieną: krūva 
pūvančios mėsos.

Visi nutilo, ir generolas Guillaume žiūrėjo į mane pri
blėsusiom akim. Jam buvo gaila manęs, ir jis to jausmo ne
galėjo nuslėpti. Jam buvo gaila manęs ir dauge io kitų to
kių, kaip aš. Tai buvo pirmas kartas, kai nugalėtojas, kai 
priešas gailėjo manęs ir daugelio kitų tokių, kaip aš. Betgi 
generolas Guillaume buvo prancūzas, jis irgi europieties, 
europietis, kaip ir aš, jo gyvenamas miestas kažkur pran- 
cūzijoje buvo taip pat sugriautas; jo namai taip pat griu
vėsiais paversti f jo šeima taip pat išgyvena terorą ir fizinę 
bei moralinę kančią: jo vaikai taip pat yra alkani.

— Nelaimei, — ilgai tylėjęs prabilo generolas Guillau
me, — jūs nesate vienintelis šitaip kalbąs. Neapolio arki
vyskupas kardinolas Ascalesi kalba tą patį, ką ir jūs. Bai
sūs dalykai dėjosi Europoje, kad prieita prie tokios padėties.

— Nieko nesidėjo Europoje.
— Nieko? O badas, oriniai puolimai, šaudymai, žudy

mai, kančios, teroras — 3r gi tai jums nieko nesako?
— O, tai vieni niekai, — atsakiau. — Badas, oriniai 

puolimai, šaudymai, koncentracijos stovyklos yra menknie
kis — visa tai niekis, kasdienybė, sena istorija. Mes tuos 
dalykus jau šimtmečiais patiriame Europoje. Apsiprato
me su jais. Tai ne tie dalykai privedė mus prie dabartinės 
padėties.

— Tad kas gi privedė? — paklausė generolas Guillau 
me kiek kilniu balsu.

— Kailis.
— Kailis? Koks kailis? — susidomėjo generolas.
— Kailis, mūsų pačių kailis, — atsakiau tyliu balsu. 

— Mūsų pačių kailis, oda, ši mizeriška oda. Jūs nė neįsivaiz
duojate, kokius herojiškus žygius ir kokius niekšiškus dar
bus žmogus gali atlikti, kad išgelbėtų savo kailį. Ši, štai, 
ši šlykšti oda, ar matote? (Sakydamas šiuos žodžius aš ro
džiau dviem pirštais tampomą savo rankos riešo odą). — 
Kitados žmonės pakęsdavo badą, tortūras, baisiausias kan
čias, jie žudė ir buvo žudomi, jie patys kentėjo ir kitus kan
kino tam, kad išgelbėtų savo pačių sielas ir sielas kitų žmo
nių. Tada jie galėjo pakilti ligi augščiausios didybės ar nu- 
grimsti ligi žemiausios nekšybės, kad tik išgelbėtų savo sie
las — ir ne tik savas sielas, bet taip pat ir kitų sielas. O 
šiandieną jie patys kenčia ir kankina kitus, jie žudo ir patys 
žūsta, atlieka nuostabius žygius ir daro bjauriausius darbus, 
anaiptol, ne savo sieloms gelbėti, bet nuosavam kailiui gel
bėti. Jie sakosi, kovoję ir kenčią, kad išgelbėtų savo sie
las, bet ištikrųjų jie kovoja ir kenčia dėl savojo kailio, kad 
išgelbėtų savo kailį, ir tiktai dėl savojo kailio. Visa kita ne
svarbu. Vyrai tampa herojais šiandiena dėl visiškai bevei- 
čio dalyko! Bjauraus daikto! Žmogaus oda yra bjauri. Žiū- 
lėkit! Ji šlykšti! Ir tik pagalvokite: šiandieną pasaulyje 
pilna didžiavyrių, pasirengusių aukoti gyvybę dėl šitokio 
dalyko, kaip ši oda!

— Tout de mėme. . . i— pratarė generolas Guillaume.
— Jūs negalite paneigti, kad palyginus su kitais daly

kais. . . šiandieną Europoje visa parduodama — garbe, tė
vynė, laisvė, teisingumas. Jūs sutiksite, kad savo vaikų par
davimas tėra mažytė smulkmena.

— Jūs esate garbingas žmogus, — pasakė generolas 
Guillaume. — Jūs neparduotumėt savo vaikų.

— Kazin, — atsakiau tyliu balsu, -s- Tai nėra klausi
mas būti garbingu žmogum, ir nieko nereiškia būti prin
cipų žmogumi. Tai nėra savigarbos dalykas. Tai yra šių 
dienų kultūros klausimas. Moderni kultūra, ši bedieviška 
kultūra veikia žmogų teikti tokią svarbą jo paties kailiui. 
Savas kailis yra vienintelis daiktas, kuris šiandien turi reikš
mę. Vienintelis žinomas, apčiuopiamas, nepaneigiamas da
lykas yra savas kailis. Tai yra vienintelis daiktas, kurs yra 
mūsų, nuosavas. Ir tai yra mirtingiausias daiktas pasauly
je! Tik siela yra nemirtinga, deja! Bet argi siela reiškia ką 
nors šiandieną? Savas kailis yra vienintelis daiktas turįs 
įeikšmę. Viskas yra padaryta iš žmogaus kailio. Net armi
jų vėliabos yra padarytos iš žmogaus odos. Vyrai nebeko- 
voja dėl garbės, laisvės ir teisingumo. Jie kovoja dėl savo 
kailių, dėl nuosavos šlykščios odos.

— Jūs neparduotutėin savo vaikų, — pakartojo gene
rolas Guillaume, žiūrinėdamas savo rankos riešą.

— Kažin? — pasakiau. — Jeigu aš turėčiau vaiką, gal 
aš jį parduočiau, kad galėčiau nusipirkti amerikietiškų ci
garečių. Reikia būti savo amžiaus kūdykiu. Jei kas yra 
niekšas, tai jis turi būti niekšu ligi pat savo kaulų gelmių.

(M. P.)



1954, tV. iž9t Nr NEVHIKLAU80MA UWWA S ML,
PABALTIJO SKRIAUDŲ IK KANČIŲ DOKUMENTAI.

Šiomis dienomis pasirodė is jų išlaisvinimo svarbą. Iš kitų 
spaudos labai didelės reikšmes dar paminėta parodymai New 
leidinys „Baltic States Investi Yorko advokato P. A. Beck, o 
gation Hearings" befere the taip pat komiteto pirmininko 
Select Committee to Įnvestiga- Kongresm. Charles J. Kersteno 
te the Incorporation of the Bal laiškas Sovietų Sąjungos atsto 
tic States into the U. S. S. R. vui Jungt. Tautose A. Višins- 
House of Representatives Eigh kiui, kuriuo jis buvo kviecia- 
ty-third Congress First Sės- mas, kaip dalyvavęs Pabaltijo 
sion Under Authority of H. kraštų okupavimo veiksmuose, 
Res, 346. Part 1. 1953. duoti komitetui savo parody-

Šį 678 puslapių tomą sudaro mus. (Kaip žinome, A. Visins-

Moksk-technikos naujienos JŪRININKAMS?

ATSPtJĄS Vtžl ATRADIMAS. UM.'nyj!''

Kalifornijos mokslininkai (sklendimas) įvyksta dažniau kystė ir Žvejyba" prie ALIAS 
padarė naują atradimą, kuris šiai tais atvejais, kai važiuo- žurnalo „Technikos Žodis" po 
greitai parodo slaptąjį vėžį di jantis automobilis stabdomas, keletos mėnesių pertraukos 
džiojoj daugumoj atsitikimų, ypatingai staiga, arba pradeda vėl pasirodė ir žada skaityto- 
kuomet dar galima jį išgydyti, nt važiuoti iš vietos, slidžiuoae jus lankyti reguliariai.

Apie tą atradimą buvo pra keliuose. __ Kadangi minėtas „Techm-
nešta Am. Vėžio Tyrinėtojų Apsaugos prietaisas auto- kos Žodžio“ priedas, kaip ir 
Sąjungos suvažiavimui, įvyku matiškai reguliuoja hidrauli- pats žurnalas „Technikos Žo- 
siam Atlantic City, N. J. nius stabdžius ant mašinos už dis" duoda įdomios ir labai 

Californijos Technologijos pakaimių ratų, kuriuos nelei- naudingos medžiagos tiek ju- 
Instituto profesorius dr. A. J. džia slysti ir tuo pačiu sulai- riniais .tiek ir techniniais kla 
Hagen Smith paėmė jaučio ko mašinos sklenduną, visų usimais, tad kiekvieno jūriniu 
tulžies ir išskyrė vieną jos da firmų automobiliuose arba su kyste besidominčio lietuvio pa 

Ištraukė keletą lašų vėžio nkvežimiuose, o taip pat auto- reiga yra tą žurnalą skaityti 
ir jį remti.

Manydami, kad visame 
šaulyje išblaškyti lietuviai 
ros mylėtojai nevisi turėjo 
limybių sužinoti, kad toks 
nalas yra leidžiamas, mes 
kartą plačiai skelbiame ir kvic 
čiame jį užsiprenumeruoti. 
„Technikos žodžio" su prie
du „Laivininkystė ir Žvejyba" 
prenumeratos kaina yia 2 US

vyriausybės paskelbimą soviet! 
nio ultimatumo ir to ultimatu
mo paskelbimą sovietinės žinių 
agentūros Tass, o taip pat Lie 
tu vos užs. reik, ministerio Urb 
šio telegramą iš Maskvos. Vys 
kūpąs V. Brizgys — A. Tiakiš 
kio „Bažnyčios ir religinės pra 
ktikos padėtis okupuotoj Lie
tuvoje", Tito Narbuto „Keturi 
kankiniai vyskupai" ir J. Pruns 
kio „Penkiolika likviduotų Lie 

__  ___________ ___ ______ ____ tuvos kunigų“. Gen. J. Černius 
įvedamasis žodis, 472 pusi, hu kis jam duota proga atremti »o — Sovietų Sąjungos įgulų Lie 
dininkų parodymų bei kitų šios vietams iškeltus kaltinimus ne tuvoje ir Latvijoje žemėlapį; 
bylos reikalu pareiškimų n per siryžo pasinaudoti).
200 puslapių dokumentų bei ki Toliau seka parodymai pačių 
tos sovietų nusikaltimus įro- pabaltiečjų — lietuvių, latvių ir 
dančios medžiagos. estų. Šiame tome randame šių

Liudininkų, kurių parody- lietuvių parodymus — sesers 
mus randame šiame tome, yra Aleksandros Marijos — buvu- 
dvi grupės: pirmąją sudaro J sios Lietuvoje vaikų darželio 
AV piliečiai ir antrąją—patys mokytojos, lietuvio kunigo, ku 
pabaltiečiai. rio pavardė atsargumo sumeti-

Iš JAV piliečių, davusių sa- mais neskelbiama, kaip ir dvie- 
vo parodymus ar šios bylos rei jų kitų liudininkų lietuvių ■ _ _
kalu padariusių pareiškimus, A. Armalio, A. Banionio, J. Bil 1? dokumentų, liepiančių jo ka 
pirmoj eilėj tenka vaminėti pa- dušo, J, Brazaičio, J. Brazei- linimą, turto atėmimą ir k. 
tį JAV prezidentą D. C. Eisen kos, Vysk. V. Brizgio, gen. J. Dalis įrodomosios medžia- 
howerj, kuris šiuo reikalu pa- Černiaus, sesers Marijos Kleo- gos taip pat yra įterpta ir į hu 
rašė komiteto pirmininkui kon pos, B. Daukanto, Dr. M. De- dininkų parodymų skyrių. Fo- 
gresmanui Charles Kersten la- venio, A. Dičmono, J. Kajecko kios medžiagos randame prie 
bai reikšmingą laišką. Savo lai— Lietuvos atstovybės JAV vysk. V. Brizgio parodymo, ku 
ške prezidentas prisimena, patarėjo, A. Merkelio, J. Milia rią sudaro įvairūs komunisti- 
kaip, ALTo delegacijai laukan- usko, gen. K. Musteikio, P. Ne niai potvarkiai religijos ir Baz 
tis Baltuosiuose Rūmuose, bu-nortos, P. Padalio, kan. A. Fe nyčios reikalu; trylikos lietu
ve kalbėtasi dėl galimybės pia-traičio, gen. S. Raštikio, J. Šūvių politinių kalinių testamen- 
vesti šį tyrimą, užgiria pada- iečkaus — žinomo Lietuvos ko tą, įbrėžtą aliumini jaus indely; 
rytą Kongreso «prendimą n pa munisto A. Sniečkaus brolio, gen. S. Raštikio dukrelės laiš- 
žymi, jog tyrinėjimo eigą seks K. Tarvainienės, Dr. A. Trima ’ 
su dideliu susidomėjimu, To- ko, pulk. J. Tumo, P. Žadeikio 
liau paminėtas lygiai didelio — Lietuvos įgalioto ministerio 
svorio jau kaip liudininko pa- JAV ir kan. V. Zakarausko, 
lodymas Valstybes Departa- Visų šių lietuvių liudininkų 
mento sekretoriaus J. F. Dul- parodymai su visu šiurpumu at 
les pareiškimas. Augštasis JA skleidžia sovietų klastą, teroią
V pareigūnas čia pasisako de! ir Lietuvių tautos skriaudas bei neatremiamai parodo, kad so- 
dalyko praeityje, šiuo metu n kančias, kaip estų ir lietuvių vietai ne tik neteisėtai okupavo 
dėl ateities perspektyvų, dar parodymai su lygiu šiurpumu Pabaltijo kraštus, bet ir juose 
kartą pareikšdamas, jog JAV atskleidžia jų tautų likimą so- vykdo dar nebuvusį žmonijos 
nepripažįsta sovietų smurtu vietinėj okupacijoj. istorijoj genocidą, dėl ko jie at
įvykdytos Pabaltijo kraštų in- Įrodomosios medžiagos sky- sidūrė pačių didžiųjų žmonijos 
korporacijos, ir viltį, kad šie rių sudaro dokumentai, foto nusikaltėlių eilėje. Tai kartu 
kraštai pagaliau sulauks iais- nuotraukos, žemėlapiai ir kili yra garsus šauksmas j laisvojo 
vės. Platus ir reikšmingas taip panašios rūšies dalykai. pasaulio sąžinę ir Įspėjimas, 
pat parodymas buvusio JAV Lietuvą liečiančios įrodomo-kas jo laukia, jei pasaulinis ko 
prezidento H. Hooverio. Ture sios medžiagos leidinys gana munizmo sąmokslas pavergti 
jęs progos savo akimis matyti apstu. Įgal. ministeris P. Za- pasaulį nebus likviduotas, 
tiek Pabaltijo kraštų išsilaisvi- deikis tam reikalui yra pateikęs Todėl priklauso mūsų ūi- 
nimo pastangas, tiek jų laisvo Lietuvos — Sovietų sutartis džiausiąs dėkingumas visiems, 
gyvenimo pažangą, liudininkas 1920 ir 1926 metų, nepuolimo kurie prisidėjo, kad mūsų tau- čiai, kurie prie šio reikalo savo 
komitetui pateikė tais klausi- sutarties atnaujinimo 1931 m. tos kančios ir skriaudos galėti, pastangomis prisidėjo, ypač A 
mais labai reikšmingų duome- protokolą, agresiją ir aneksiją į pasaulį prabilti — pirmoj ei- LTas, kuris visą dalyką išjudi
nu, kartu plačiai apžvelgdamas aptariančią konvenciją is 1933 lėj JAV Kongresui, Vyriaus; - no ir ligi šios dienos neatlyžta 
politines sąlygas, kuriose Pabai m., Vilniaus ir Vilniaus krašto bei, Tyrinėjimo Komitetui, o mai dirba, kad ši byla būtų sek 
tijo kraštai buvo okupuoti, so perdavimo sutartį iš 1939 m. ypač pasišventusiam mums taip mingai išvesta ligi galo, jam 
vietų terorą juose ir iškeldamas Gen. K. Musteikis — Lietuvos reikšmingam reikalui Komitc- darbe talkinusieji ir liudininkai, vadintas Stenicor. jis ypatin- kvadratinį colį).

! žemėlapį; 
K. Tarvainienė — pluoštą nuo
traukų, parodančių lietuvių 
kankinimo vietą ir pačius nu
kankintuosius Rainių miškely
je. Gen. S. Raštikis — žemėla 
pio nuotrauką, NKVD įsaky
mo jį areštuoti originalą ir ki
tų NKVD dokumentų. J. Smeč 
kus — Lietuvos politinių parti

iį.
ligonio kraujo ir sumaišė 
ta dalimi tulžies. Mišinys 
sidarė aiškiai permatomas, 
būtų grynas vanduo.

Paskui tokiu būdu buvo

su 
pa
lys

______ F______ , , .. _ ty-
__ jų vadovaujančių asmenų hkvi rinėjami žmones, apie kuriuos 
__ davimo planą, J. Bildušas — ei nežinota, kas turi vėžį, o kas 

‘ ' ....... - ne.
Jeigu žmogus buvo laisvas 

nuo vėžio, tai sumaišius trupu 
tį jo kraujo su ištraukta iš jau 
čio tulžies, mišinys paprastai 
darėsi miglotas ir nepermato- 50 dolerių. Jo primontavimas 
mas. šitaip mišinys ir nurodė prie mašinos geram mechani- 
vėžį. kui truks apie porą valandų.

Toliau paimta platesmems Safety-skid išradėjas dr. inž. 
tyrinėjimams tiktai tie žino- Jurgis Platonas 
nės, kurių kraujo mišinys su yra gimęs 1907 m.
tulžies dalim buvo lengvai per Platonas Jankauskas buvo žy 
matomas. Tai buvo nurody- mus teoretinės mechanikos da 
mas, kad jie serga vėžiu. ktaras ir profesorius Transpor 

Ištyrus juos visais kitais bu to Inžinerijos Institute Petra 
dais, surasta, jog 97 pioeentai pylyje 
tų žmonių tikrai yra vėžio Ii- Universiteto, 
goniai, nors patys to nežino.

IŠRADIMAS
AUTOMOBILISTAMS.

Dipl. inž. Jurgis Platonas 
Jankauskas užpatentavo labai 
svarbų ir visiems automobilių 
vairuotojams naudingą bei rei 
kalingą išradimą — apsaugos 
prietaisą nuo automobilių sly
dimo — „Safety-skid", kuris 
visiškai panaikina jų slydimą 
slidžiuose keliuose. Slydimas

ką iš tremties Sibire ir k.
Ši dokumentinė ir kitokia įro 

domoji medžiaga dar stipriau 
išryškina sovietinius nusikalti
mus ir labai iškalbingai pare
mia liudininkų parodymus.

Apskritai imant, šis leidinys

mobiliuose lygiai gerai — bė
gių keitimą vykdant rankiniu 
būdu, lygiai turinčius automa 
tišką transmisiją. Vartojant 
saugančias nuo slydimo padan 
gas arba ant padangų grandi
nes, Šis naujas išradimas prį: 
automobilių dar geriau veikia 
ir efektingiau slydimo pavojų 
pašalina bei saugumą padidi
na.

. . .ji- t pi viiuinvi aiva nauia via a uoŠio priedo kaina bus apie \ , , • . x* A doleriai metams. Prenume-
a ratą prašome siųsti šiuo adre

su:

TŽ c-o K. Burba, 1023 N. 
Jankauskas Keystone Ave,, Chicago 51, 

Jo tėvas Ill. USA.
Ta pačia proga primename, 

kad Lietuvos Jūrininkų S-gos 
Užsienyje adresas yra: Mr. 
Mykolas Slapšys, 101—43— 
114th St., Richmond Hill 19, 
L. IĮ N. Y., USA.

R. Vilčinskas,
L. J. S-gos Užsienyje Pirmin.

— Bostone Maratono bėgi

Pa- 
JŪ- 
&a- 
žur 
dar

ir Vytauto Didžiojo 
Technikos Fa

kultete, Kaune.
Dr. inž. Jurgis P. Jankaus

kas baigė Vytauto Didžiojo 
Universitetą Kaune, mechani
kos diplomuotu inžinieriumi u me pirmą (Karvonen) ir 3 vie 
įsigijo inžinerijos daktaro lai tą laimėjo suomiai, antrą ame 
psnj, dėstė Vytauto Didžiojo rikietis Peters, 4 ir 5 japonai. 
Universitete Kaune termodi- 34 km bėgimo žiūrėjo 750.000 
namiką, braižomąją geometii žiūrovų.
ją ir vidaus degimo variklių 
kursą.

Į Ameriką atvyko 1948 m. 
ir šiuo metu su žmona ir dviem 
vaikučiais gyvena New Yorko 

St., New 
(el. AU

gas tuo, kad nepasiduoda 
„korozijai po įtempimu" ir 
neduoda jokių įtrūkimų, būda 
mas apkrautas bet kuriuo 
{tempimu tarp nulio ir trūki
mo ribos. Lietas smėlyje šis ly 
dinys turi tempimo atsparumą

to pirmininkui kongresm. Char mieste: 600 W. 136th
les J. Kerstenui. York City 31, N. Y.

Padėkos verti ir mūsų tau'tie 6-8629).
NAUJAS DIDELIO ATSPA- 90 000 ps. ir kritišką temp, at

RŪMO LYDINYS. sparumą 70.000 psi; karštai 
kaltas jis turi 170.000 psi tem 

Neseniai pagamintas naujas pimo atsparumą ir kritišką at 
lydinys iš vario, nikelio, sili- sparumą 83.000 psi (psi yra 
ciaus ir geležies. Lydinys pa- svaro sunkumo spaudimas į

TEN. KUR PLIENAS VERDA...
Randama, kad net 4000 me 

tų prieš Kristaus gimimą žmo 
nės gaminosi geležį. O nuo 
1400 m. prieš K. užtinkama ge 
ležis Graikų bei Asyriečių gin 
kluose. Tuo laiku suradę tur 
tingą geležim rūdą sumaišyda 
vo su medžio anglim ir, supylę 
į žemėje iškastą duobę, pakur 
davo. Idant greičiau degtų, 
pritaisydavo dumples orui pū 
sti. Užvirusį metalą pilstyda 
vo į mažas duobeles, o vėliau, 
atšalus, kaldavo ginklus ir įra 
nkius. Taip per tūkstantį me 
tų geležies gamyba mažai pro 
gresavo. Tik 16 šimtm., pa 
jungus vandenį „orui pūsti", 
tuometiniai „fabrikai" pagam 
indavo iki vienos tonos gele 

žies į parą. Nuo to Šimtmečio 
tarpymo krosnys palaipsniui 
tobulėjo.

Bet nors jau geležį gamino 
si prieš tūkstančius metų, o 
visgi tik 17 šimt. surado bū 
dą, kaip pagaminti daug stip 
resnį metalą-plieną. Žinoma, 
tuo laiku plienas daug kuo sky 
rėsi nuo dabartinio, bet laikui 
bėgant tobulėjo.

Šiame šimtmetyje plienas 
užėmė vieną iš svarbiausių vie 
tų žmonijos reikaluose. Juk 
kur tik bežvilgtersi, kad ir sa 
vam bute, ir tai pamatysim, 
jog nuo peilio iki šaldytuvo 
viskas paremta plienu. O ką 
jau bekalbėti apie mašinas, til 
tus, namus, ginklus. . . plienas, 
geležis ir vėl plienas. Nedova 
nai sakoma, kad plienas — 
žmonijos nugarkaulis. Net pa 
gal pagaminamą plieno kiekį 
sprendžiama valstybės karinis, 
bei ekonominis pajėgumas.

Kadangi Kanadoje yra tik 
trys plieno liejyklos (Hamil 
tone, Sidney ir Sault Ste Ma 
rie), tad nedideliam skaičiui 
lietuvių tenka stebėti gamini 
mo procesą. Manau, kaip kam 
bus įdomu drauge su manim 
peržengti fabriko vartus, pei 
eiti išilgai ir nors žiūrovo aki 
mis pažiūrėti, iš kur atsiranda

musų pjūklai. Fordai ir gele 
žinkelio bėgiai.

Čia rašysiu apie Sault Ste 
Marie, Algoma Steel, kur jau 
man per keletą metų daug lit 
rų prakaito išvarvėjo.

Jei naktį iš augštesnės vie 
tos šį fabriką tektų stebėti, 
tuojau akys užkliūva už dau 
gybės kaminų ir augštų pasta 
tų, apšviestų lyg Kalėdų eg 
lutė Kūčių vakarą. Tie augštie 
ji pastatai ir yra viso pradžia 
geležies ir plieno: tai ĮĮlast 
Furnace arba krosnis augštuo 
lė - tirpykla. Algoma Steel tu 
ri šešias geležies rūdos tirpy 
mo krosnis. Keturios senos, 
o dvi didelės moderniškos. Nr. 
6 yra didžiausia Britų imperi 
joje. Stovėdama ant 29 pėdų 
papėdės, yra iškilusi virš 200 
pėdų į orą. Diametras 25 p. Ši 
krosnis pagamina 1200 tonų 
geležies per parą. Kad paga 
mintų tą kiekį, krosnis sunau 
doja: 2500 tonų geležies rū 
dos, 1000 t. kokso ir 450 tonų 
kalkių akmens. O idant tas 
viskas degtų ir pasiektų 3000 
F., reikia 175 tonų suspausto 
oro vienai valandai ir 5000 ga 
lionų vandens per minutę, 
krosnies apsaugai Nr. 5, pana 
šaus dydžio.

Krosnies pakrovimas vyks 
ta per patį viršų. Elektriniai 
vagonėliai, pakrauti rūda ir 
koksu, užveža ir išpila pro 
tam skirtą skylę į pirmąjį sky 
rių. Kada krovinys nukrinta į 
skyriaus dugną, viršuj dangtis 
užsidaro, o apačioj atsidaro ir 
krovinys automatiškai krinta 
į antrąjį skyrių vadinamą bell 
(skambalas), o iš ten — į kros 
nį. Žmogus valdo tik vagone 
Ii.

Taip pakrauta krosnis, iš 
apačios pučiama suspaustu 
oru. Koksas dega, gazas tirp 
do rūdą, panaikindamas de 
guonį, o kalkakmenis paleng 
vina tirpstančiam metalui išsi 
valyti nuo visokių priemaišų. 
Išsivalius nuo nešvarumų ge

ležis nusėda ant dugno. Nešva la, o pro traukos skyles veiž- plieną, žvilgterkim į šiuos sk- džia orą. Pro dugne esančias 
rūmai, kaip lengvesni, plauko 
paviršiuj. Kas 4—5 valandos 
apie 300 tonų metalo pro tam 
skirtas skyles išleidžiama į ka 
tilus. Priemaišos . tokiu pat 
keliu išleidžiamos į savo kati 
lūs. Tokiu būdu gauname ge 
ležį.

Pripildyti katilai garvežiais 
vežami į patį pagrindą Opon 
Hearth, į atvirą širdį, pavers 
ti geležį į plieną arba išpils- 
tomi į tam tikras formas pa 
gaminti geležies žaliavai (kito 
ms liejykloms bei fabrikams).

Tų „Širdžių“ Algoma Steel 
turi 14. 8 seni, 4 naujesni po 
150 tonų talpos ir 2 dideli, mo 
derniški. Paskutinieji abu yra 
didžiausi Kanadoje. Produkuo 
ja 300 tonų plieno vienu išlei 
dimu. Jų dydį galima spręsti 
iš to, kad statant sunaudota 
1.200.000 plytų kiekvienam. 
Ir jei skaitysime, kad 10.000 
plytų pakanka geram gyvena 
mam namui, tai išeis, jog gale 
tumėm pastatyti 120 namų.

Ši krosnis yra lyg ir trijų 
augštų. Apatiniame augšte 
yra dūmtraukiai, sujungti su 
kaminais. Antram oro bei dū 
mų traukos skylės. Šis augs 
tas stovi žemės paviršiuje, tre 
čias — plieno tirpykla. Iš pry 
šakio krosnis turi daug durų, 
pro kurias pakraunama. 1 _ 
krovimui yra pritaikytos dė 
žės, kurias, pakrautas kalkak 
menimis, plieno laužu, gele 
žies žaliava ir net nedeginta 
rūda bei kitais metalais atve 
ža specialinis vagonėliais. O 
tam skirta pakrovimo mašina 
pasiima dėžes ir tuština į kros 
nj. Pirmiausia pila kalkakme 
nį, o ant viršaus laužą. (Plie 
no liejyklos laužo labai daug 
sunaudoja. Šis fabrikas ap 
skaičiuoja, kad išeina virš pu 
sės viso plieno produkcijos). 
Taip pakrautoms krosnims už 
daro duris i „
Jau čia kokso nėra. Liepsnai

damasis oras sustiprina degi-aičius: skyles oras, spausdamas 28
mą ir padeda liepsnai blasky- Laike vienų metų Open svarus į vieną pėdą, košia skys 
tis. Degalų kontrolė yra able Heart sunaudojo: 14.400.000 tą geležį ir išpučia milionus ki- 
įuose krosnies galuose, bet pa galionų deg. alyvos (pakaktų birkščių į padangę. Po to rus- 
leidžiama tik iš vieno galo, o 20.000 namų apšildyti). vai raudonos dulkės su pana- 
maždaug po 15 minučių uždą- 5.082.000 kubinių pėdų deg. šios spalvos liepsna veržiasi 
romą ir išleidžiama iš kito, dujų (35.000 gyv. miestas vir augštyn, tai padarinys manga 
Pakeitimas degalų reikalingas tų maistą per 18 metų), mijaus ir silikato susimaišius 
tam, kad liepsnos blaškytųs!. 3.600.000.000 galionų vandens su deguoniu. Kai silicatas iš- 
(Čia būtina priminti, kad taip (20.000 namų gertų visus me dega, liepsna įgauna geltoną 
pakraunamos krosnys tik ta- tus). 8.000 000 kilow. elektros spalvą su žalsvais paįvairini- 
da, jei yra pakankamai kais- (1.000 namų apsišviestų laikomais. Po minutės anglis pra- 
tos. Naujos ar atšalusios yra 1 metų), ir remontui plytų deda degti geltonai balta ne
šildomos. Įkaitinimas užima tiek, kad pastatytų apie 1.00G psna ir greit mažėja, tai ženk- 
daug laiko ir daug degalų su- gyvenamų namų). las, kad jau išdegė nereikahn
naudoja. Pagreitinti pheno gamybai gi mišiniai. Valdytojas tuoj su

Kai plieno laužas krosnyje dar yra naudojamas Bessemei ka Bessemer’į į šoną ir išpila 
baigia tirpti, tuomet įpila ; Connerter. Tlai statinės for- metalą į išmūrytą plytomis ka 
vidų iš Blast Furnaces' alvež- mos krosnis pakabinta ant re tilą. Kranas nusineša katilą ir 
tą geležį. Verdančiam plienui mų, idant galima būtų sukinę išpila į Open Hearth krosnį, ai 
pasiekus reikiamą temperatū- ti į visas puses. Šis fabrikas ba, jei metalas yra skirtas ki- 
lą, paimama metalo laboratori turėjo vieną, o dabar statosi tarn tikslui — į formas, 
niam tyrimui. Jei gaunamas dar vieną.
pranešimas, kad plienas turi Bessemer'o pagrindinis tiks 
savyje visko, pagal pirkėjo pa las yra pakelti iš Blast Furna- 
geidavimą ir yra pakankamai ce atvežtos geležies tempera- 1<tux(J 
karštas, tai tik belieka išleisti, tūrą ir panaikinti esančias ge 
(Esant kokiems trūkumams, ležyje nereikalingas medžią- * 
reikalingi metalai dadedami). gas, kaip anglį, fosforą ir ki- 
Krosnies užpakalyje yra plie- tas. Be to, taip pat gali gamin 
no bei nešvarumų ištekėjimo ti plieną, skirtą vamzdžiams, 
skylės. Nešvarumai, kaip bū štangoms bei įvairiai skardai 
darni paviršiuje, pro savo sky- ar skydams gaminti. Nors mo 
les išteka į katilus dar prieš derniškos Open Heart kros- 
plieno išleidimą. Du darbinin- nys, virindamos plieną, gali su 
kai atidaro plieno skylę ir ver deginti nereikalingas medžia- 

llu dantis metalas teka loveliu į gas, bet tai užtrunka gana il- 
pa katilus. Čia pagal reikalą pu- gai. Tuo tarpu Bessemer su

deda cino, nikelio, švino, chro naikinta laike 8—10 minučių, 
mo bei kitų metalų. Tie daly- ir per tą patį laiką suspausto 
kai sumetami į katilą, o ver- oro pagalba įkaitina geležį iki 
dantis, krintąs plienas sutirp- 4.000 F. Tad suprantama, kad 
do ir išmaišo. įpylus tokios karštos geležies

Galingi kranai pasiima ver- į plieno gaminimo krosnį, vi- 
dančio metalo katilus, nuveža sas virimas tik pusę laiko te- 
ir išpilsto į formas, stovinčiau užima ir krosnis gali pagamin 
vagonuose. Gervežys sušvil- ti plieną laike 8—10 valandų, 
pia, ir ilga virtinė formų nu- Bessemer’o pūtimo proce- 
dardėja 1 ' ...............

Jei norima pagaminti plie
ną, tai į Bessemer’į įpila ge
ležies, vėliau dadeda plieno 
laužo ir kitų reikalingų mc 

jų, bet pūtimo proceduia 
ta. pati, tik užtrunka ilgiau, 
apie 12—15 minučių.

Tai matome, kad Bessemer’ 
gali gaminti plieną per kelio- 
liką minučių laiko, tik tas plie 
nas ne visiems reikalams yia 
tinkamas. Bet tai yra pats pi
giausias ir prasčjausias būdas. 
Ankstyvesniais laikais tokiu 
būdu pagamintą plieną nau
dojo geležinkeliams, mašino
ms, statyboms; žodžiu visur. 
Bet dabar plieną verda „širdy 
je“, o Bessemer’į naudoja tik 
pakėlimui temperatūros ir spe 
cialiems gaminiams pagaminti.

Taip taip, bent prabėgdamis 
pamatėme, kaip atsiranda, tas 
„Žmonijos nugarkaulis".

Pheno gabalai, išimti iš for- 
tolimesniam apdirbi- sas yra stačiai didingas, ir tu- mų, dedami į kitokio pobūdžio 

mui, idant iš jų gautumėm kii ristai, lankydami fabriką, dau- krosnis. Ten įšildžius iki rei- 
vius, pjūklus, tankus ir t. t. 
Taip per 12—15 valandų vie 
na „širdis“ pagamina per 330 

ir leidžia degalus, tonų plieno.
■ ‘ i Kad susidarytų bent apytik 

gauti naudojama degamoji aly rę nuomonę, kiek tos „širdys ’ nas galėtų supilti geležį, 
va ir dujos, bei tam tikra sma išnaudoja visko iki pagamina to atsuka statmenai ir palei-

giausia laiko skiria jo apžiūrė- kiamos temperatūros, volioja- 
jimui. Pūtėjas arba valdytojas mi atatinkamais valcais. Vei 
elektros mechanizmo pagelba šildomi ir vėl voliojami iki pa
gali vartyti krosnį. Pirmiau- siekiamas norimas dydis, ior- 
sia pasuka ant šono, kad kra- ma ar svoris. Iš tų gabalų gau 

Po name viską, kas yra plieno.
R. G.
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D r. DORA GORDON 
Danty gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decalrie Blvd., Montrel.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

$

t
$ ■ ° ■ . i • ii £Lietuviška moterų kirpykla

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

NĘPRIKLAVSOMA UETVVA

Kas „Nepriklausomą Liet 
Vą‘‘ pastoviai skaito, 
Labai gerai daro:
Tas bolševikus ant mažojo 
piršto raito
Ir j ožio ragą varo!. . .

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

TEISININKAS

1054. IV. 28, Nr.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 tnefonas EM. 6-4182 

Toronto

MAMERTAS MAČILKAS*

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS.
Naujausios mados.

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ £
SIUVĖJAS. I

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal. | 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Boui'dages)x 
Valandos : kasdien 9—6; penk tądien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. § 

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

? I GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

Adomonis ir Budriunas Real Estate ■
& BUSINESS BROKERS

t|D. E. BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Aulo Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

Namai pardavimui:
Rosemounte:

Prie St. Zotique 2-jų šei
mų po 5 kamb. Naujas. Cen 
tralinis šildymas. Kaina 16. 
000 dol. Įmokėti 5.000 dol. 
3-jų šeimų, 1 butas 5 kamb. 
ir 2 butai po 3 kamb. Nau
jas, modernus, su centr. šil 
dymu. Kaina 19.000 dol. 
Įmokėti 8.000 dol.
2-jų šeimų, visai atskiras 
prie St. Zotique. 2 butai po 
5 kamb. Centr. šild. Ypatin 
gai gražus ir geros statybos. 
Kaina 20.700 dol.
Chabot: prie St. Zotique. 
Gerame stovy 5 ir 5 kamb. 
2-jų šeimų 
11.500 dol.
Apartmentų 
12 butų po 
šildymas. Šaldytuvai ir kros 
nys. Visai atskiras. Kaina 
72.000 dol. Pajamos į me
tus: 10.968.

Verdune:
Rolland St. 2-jų šeimų, visai 
atskiras naujas, modernus 
namas. Kaina 16.500. Įmo
kėti 8.000.
Valiquette Ste. 4 šeimų, 2- 
jų metų namas. Kaina 28. 

; 500 dol.
Paskolos-Mortgage: namams statybos eigoje — 60% ver
tės iš 6%. Užbaigtiems namams 50% vertės iš 5%.

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — J UMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

Jums mielai padės AGENTAI:
A. GRAŽYS RA 1-3148 A. SKREBUTĖNAS PO 6-5407

B. JAZOKAS PO 6-9041.
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro. 

Telefonai LA 7932. LA 9871. PO 6-6495.
177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal.

•MaHMMMMMMMMMMMMMMMMHlHMMMMMMMtttlaH

561—567 KEELE Str. 
vienas blokas į pietus 
nuo St. Clair 
TORONTO, Ont.

Biuro telef. 
JU 4773 

Nainy CE 1-3444

:

16.500.

met.
po 4
Įmok. 5.000.

namas.
kamb..

©

namas. Kaina 
Įmokėti e.OOO.
namai: Pie IX

3 kamb. Centr.

Ville Lasalle:
9 Ave, 2-jų šeimų po 5 kmb. 
nauj. namas. Kaina 
Įmokėti 7.000 dol.

Park Extention: 
2-jų šeimų, 5 
Oru šildomas 
Kaina 13.500.

Vasarvietės:
St. Cutbert. 50 mylių nuo 
Montrealio prie kelio į Que 
bec. Netoli ežeras. Namas 6 
kambarių. Kaina: 2.500. Įm 
okėti 1.000.
Vai David prie St. Agathe. 
Prie pat Golden Lake. 4 kam 
barių namas ir erdvus že
mės sklypas. Kaina j 000. 
Įmokėti 1.000 dol.

Žemės sklypai:
J. Mance 25X87 — $1.000. 
Ville Lasalle: 65th Avė. 
33—94 — $1.200.
Parthenais St. 26—84 — $ 
2.200 (prie Sherbrooke). 
Prie Pie IX į šiaurę — 3IX 
84 — keliolika sklypų po 
$ 1.000.
Rosemount, kampinis skly
pas 39X77J4 — $3.200.
Viešbutis-Mot'el — prie ke
lio į Torontą, geroje ir gra
žioje vietoje. 22 butai po 2 
kambariu ir 1—6 kambarių. 
Kaina $135.000. Pajamos j 
metus $32.000.

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LAC Hl NE NE. 5-0303

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

iNDiviaaai 
putom. 
stance

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame iš namų ir prista
tome j namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose.
Darbą atliekame sąžiningai

NE. 5-0303
•&<^z^*z*z*z'zzz'zVz*z^*z<>^^^*>^^^*z^V^<z'z<,z-'z''z*z^*z<z*z*z*z*z--z<z'

SEKITE NAUJAS MADAS
UŽSISAKYKITE

KOSTIUMĄ 
geriausios angliškos medžiagos iš 

naujausių audinių.
PRITAIKOME KELNES 

prie jūsų švarko. 
GARANTUOTAS DARBAS.

Galima ir kreditan.

VALOME - PROSIJAME
PAIMAME IŠ NAMŲ IR PRISTATOME.

A. J. Norkeliūnasl
NICK’S TAILOR SHOP 

PATAISYMŲ EKSPERTAI. 
Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.

616 CHARRON WI 8013
PER SAVO AGENTŪRĄ

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITY SE.

::

X Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
'4 niai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
X teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

$ Jonas Zniuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

8
& £

5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36 
Tel. RA 7-3120

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.
iv.

VICTORIA
CLEANERS 
OYERSCO

EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. »
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
PUR AND GARMENT STORAGE

■ K/C<CM~

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti 
medžio dirbiniai.

SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A’U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: H U 8—0162.Į

Dr. Roman Pniewski
Dauffūunetė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. 

Vidai^s ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
353T PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR Š V A R I A I.

i KAINOS P I G E S N Ė S
> KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
J Park Extension.

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
Siuvėjas

P. ŠIDLAUSKAS

TR- "3S
Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

| PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS £
X SS 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 <

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
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HAMILTON į
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

KLB Hamiltono Apylinkės tautiškai - kultūriniam darbui 
Valdyba Motinos Dienos mi-yra taip pat reikalinga n Ii- 
nėjimą rengia š. m. gegužes nansinė parama.
m. 2 d. Iš ryto 11 vai. Aus- Ta pačia proga pranešam, 
ros Vartų parapijos bažnyu.10- kad apylinkės Valdyba gegu- į j VALEVIČIUS 
je bus atlaikytos pamaldos su žės mėn. 22 — 23 d. non ai- i 
Libera. žymėti Hamiltono lietuvių ben "

5 vai. p. p. St. Michael salė druomenės 6 m. Įkūrimo su- |g 
je, 213 James St. N., įvyksta kaktį surengdama šeštadieni * 
oficialioji minėjimo dalis su sporto rungtynes, vakare įvyks U 
gausingų šeimų motinų pagei tant dideliam pobūviui; sekma I 
bimu, paskaita ir menine pio-dienį pravedant minėjimą - kon ' 
grama. Bus suvaidinta Z. Šu certą, kuriam kviečiami žymūs | 
kienės vaizdelis „Motina“, solistai iš Amerikos. Plačiau | 
Prie įėjimo renkamos aukos apie tai sekite spaudoj piane- | 
gausingų šeimų motinų Vo- Šimus ir rezervuokite šias du- Į 
kietijoje sušelpimui. Kviečia- nas bendruomenės sukaktuve- Į 
me visus gausingai dalyvauti ms paminėti. i
ir pagerbti mūsų visų brangią 
sias Motinas.

RENKAMAS SOLIDARU
MO MOKESTIS.

KLB Hamiltono Apylinkes 
Valdyba pradėjo rinkti solida 
rūmo mokestį nuo š. m. balau

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kreipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE
įstaigos atstovus Hamiltone

ir A. PRANCKEV1ČIUS

Visokeriopas informacijas suteiks ir namų problemo
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 Main St. E. Hamilton tel. LI 9-4121.

REAL ESTATE LIMITED
SKYRIAI: Toronto, Hamilton, London, Samia, 

Kitchener, Peterborgh, Ri chmond Hill.KLB Hamiltono Apylinkės R 
Valdyba. |

MALONI STAIGMENA HA 
M1LTONIEČIAMS!

Tautos Fondo vietinis
rius savo 3-jų metų sukakčiai dar išgirsime ištraukas iš ope- šiam didžiąjam TF sukaktuvi 
atžymėti gegužes 15 d. Armė rų „Karmen“, „Marta“, ii

džio mėn. 15 d. Visas miestas nų salėje, 69 Princess Str. ruc Otelio“, 
suskirstytas rajonais ir pas šia vieną gražiausių šio pava- 
kiekvieną tam rajone gyvenau sario koncertų.
tį lietuvį užeis Valdybos jga- Programą atliks Toronto 
liotas rinkėjas, kuris prašys „Trimitas“, pirmą kartą pasi- 
solidarumo mokestį, nustaty- rodydamas savo didžiausio — 
tą Krašto Tarybos 2.00 dol. net 14 instrumentalistų sude- 
Kam patogiau gali betarpiai ties. Orkestrui diriguos žino- 
sumokėti Valdybos iždiniu- mas visoje Kanadoje muziKos 
kui A. Mingėlai, 190 Cathari- profesorius L. Purkevech.
ne St. S., arba kitiems vaidy- Kartu su „Trimitu“ progra 
bos nariams kiekvieną sekma- moj dalyvaus smuikininkas 
dienį tuojau po pamaldų pa- prof. Stp. Kairys ir solistas 
rapijos salėje. Nuoširdžiai pi a Br. Marijošius.
šome visų tautiečių atlikti šią Vienas įdomiausių šios pro- 
solidarumo pareigą, nes musą gramos dalykų — muz. Alt.

į B. SERGAUTIS Į
$ REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE
X 870 COLLEGE ST.------------Telef. OL. 6381 X

Prialgausko naujai parašyta Gegužės 15 dienos šeštadie 
sky- kariškų dainų pynė. Be jos, nį iš anksto visi paskirkime

Šios savaitės namai skubiam pardavimui:
$ 10.500. Roncesvalles - High Park, 6 kamb. mūriniu na- A 

mas, 2 virtuvės. a
$ 13.400. Winona Dr. - St. Clair, 6 kmb., g. plytų namas, JĮ 

alyva šild., 2 mod. virtuvės ir vieta garažui.
$ 15.000. Indian Grove, 8 kmb. ,mūr. ger. stovyje, garaž. i S
$ 15.500. Dundas-Dovercourt Rd., 8 kmb., 2 augštų mūr. a 

namas, vand.-alyva šildomas, dvigubas garažas. J J

1. Namai pardavimui
Greitas ir sąžiningas patarnavimas perkant bei parduodant X 

namus įvairiose miesto dalyse. ______X

2. Paskolos
Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. g 

Paskolos statybininkams ir NHA paskolos. X

3. Insurance
Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: g

ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt. X

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis 
po pamaldų. £

KREIPTIS OL 6381. $

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos Ifcosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j 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 VEL’fUL 
Užsakymai priimam iz 

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

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

VAISIŲ IR UOGŲ MĖGĖJAI
pigiomis kainomis gali gauti:

OBELŲ, KRIAUŠIŲ, SLYVŲ, PYČIŲ IR VYŠNIŲ SK1E 
PŲ, SERBENTŲ, DIDŽIŲJŲ AGRASTŲ, VYNUOGIŲ IR 

KITOKIŲ VAISKRŪMIŲ
PAS A. MACĮ

N1LESTOWNE ant HAMILTONO kelio ties Londonu, O.

PAJIESKOJIMaI PADĖKOS
Mieloms ponioms, kurių vi

sų ir pavardžių negaliu čia si. 
minėti, suruošusioms man Kū
dikio Staigmeną, prisidėjusio
ms bei dalyvavusioms parengi 
me, tariu didelį ir nuoširdų 

Bie ačiū. Ypatinga padėka priklau

— Seniai Amerikoje gyve
nąs giminė jieško Veronikos 
Murauskaitės, prieš 20 metų 
iš Lietuvos išvykusios į Mont 
leal, Canada. Ją pačią, ai ži
nančius jos adresą prašom at
siliepti šiuo adresu: Jonas 
linis, 1409 Quarry N. W. Gra so Staigmenos iniciatorėms — 
nd Rapids, Mich. USA.

♦ ♦ *
— Vlado Deveno, kilusio 

iš Siekių kaimo, Šeduvos vis., 
Panevėžio ąpskr., 
tails išvykusio iš 
Kanadą, jieško: 
naitė-Voksvienė, i 
nie 557 Berisso,, ] 
tina.

, 1928 me- 
Lietuvos į 
Ona Deve- 

Calle Oste- 
Rep. Aigen-

švogerkoms p. Mėtai Šimku
vienei ir p. Onai Naujokienei. 
Be to p. Valančjenei, maloniai 
sutikusiai užleisti staigmenos 
parengimui butą. Visoms, viso 
ms nuoširdžiai dėkoju.

Marija Šimkuviene.
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Hamiltone income tax jstai 
ga yra Centrinio Pašto rūmuo 
se; King ir John g-vių kampe.

PASKUTINIAME KLB-nės
Hamiltono valdybos posėdyje 
buvo kiek ilgiau sustota ties 
naujomis KLB valdybų rinki
mų taisyklėmis, rengiama Mo
tinos Diena ir 6-šių m. sukak
ties minėjimu.

Kaip jau esame anksčiau ra 
šis penktadienis, balandžio m. šę, B-nės valdyba 6-šių m. su-

niam koncertui.
Sk. St.

LITERATŪROS VAKARAS 
IR BIBLIOTEKOS.

atidarymas įvyksta ateinantį 
šeštadienį, gegužės mėn. 8 d. 
parapijos salėje. Rengėjas yra 
Hamiltono A-kų kuopa. Po li
teratūros vakaro, kuriame da
lyvaus Hamitono jaunieji rašy
tojai, įvyks šokiai.

NEPAMIRŠKIME, KAD

■ Ispanijos Katalikų akcijos 
žurnalas „Eccelsia“, ragina 
siųsti 10.000 Ispanijos kunigų 
ir vienuolių į Pietų Amenką, 
kur jaučiamas didelis kunigų 
trūkumas. Jie reikalingi kovai 
prieš tris ypatingus tikėjimui 
pavojus: komunizmo propa
gandą, padidėjusį protestantų 
misionierių skaičių, kurie atvy 
ko iš Azijos komunistų užim
tų kraštų, ir augančią supau- 
saulėjimo 
rodo, kad 
25 ispanų 
luome.

Mums, hamiltoniečiams, 
šis koncertas tikrai bus lėta 
proga pasigėrėti puikiai išpil
doma klasikinė muzika ir pa
sidžiaugti mūsų išsiilgtais ka
riškų dainų skambiais garsais!

Visi lietuviai labai prašomi 
kuo skatlingiausiai atvykti į 
šį koncertą. Per praėjusius 3 
metus mes įsitikinome gražia, 
be priekaištų TF vietinio sky 
riaus veikla. Šios sukakties 
proga atydžiau pamąstykim 30 d. yra paskutinė data income kaktį rengia gegužės mėn. 22- ■ Viena čikagietė atsiuntė sa
apie skyriaus atliktus didelius tax blankų išpildymui. Asmc- 23 d. d. Reik tikėtis, kad tos vo mylimam kariui, tarnaujan-
darbus ir savo dalyvavimu su- nys, įteikę blankus po nustaty dienos sutrauks daugelj apylin čiam Didžiojoj Britanijoj, laiš
teikime valdybai naujų jėgų atei tos dienos yra baudžiami 5 dol. kės lietuvių,
čiai! administracine bausme. j”

dvasią. Žurnalas nu 
venas iš kiekvieno 
randasi dvasiškame

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

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

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

J pi PARDUOTI AR PIRKTI
** U " “ “ NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi,

bandykite paskambinti mums.
Štai tik keletas pavyzdžių:

$1.500 įmok. Brock-Dundas, 
6 kmb., nėra

$1.800 Įmok, 
ndas, 6 kmb. 
mas j kiemą.

$5.000 įmok.
-College. Mūr., atsk., 8 k.
2 virt., aliej. šild., garažas.

garažo.

Ossington-Du 
mūr., įvažiavi

Rucholme Dr.

$6.000 įmok. Prie Bathurst 
-Dundas, mūr. 15 k., 3 vilt., 
3 von., vand.-aliej. šildom., 
300 dolerių pajamų j mėn.

$8.000 įmok. Bloor - Indian 
Rd., mūr., atskir., vand. šil
domas, 13 k., 2 virt., 2 vo
nios, 2 atsk. įejim., 2 gara
žai, lengvi mokėjimai.

MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti 
vien ntik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, ki
ek Jūs turite savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs 
turite $2.000, galime paskolinti Jums kitus $2.000; 
Jei Jūs norite $3.000 galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos tel.: OL. 7996 arba 0L. 7997
Kuzmas - Baltakys- Plioplys

Namų tel. LA 1250 N. telef. LL 8310 Namų tel. RO 3345

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS Str. W (kampas Dundas-Brock) Toronto

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA?

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

E D. KONDRATAS. i I
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.Tel. LL 9626. <

, kadangi pirma- kelį. Norėdama išreikšti savo 
dienis yra laisvas nuo darbo, jausmus, ji prirašė 5 colių plo 
tad ir šias iškilmes galima pa- čio ir 43 pėdų ilgio popieriaus 
vadinti II-ape Mažąja Lietuvių ritinėlį. Jos „laiškelis“ svėrė 
Diena Kanadoje. Kbr. 11 svarų!

VIENYBĖJE — GALYBĖ g
| TAUPYK a

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE 
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

K Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Ave., X 
£ Toronto, Ont. KE 3027. %

A. S. NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR ST. W., TORONTO, TEL. LL. 3102 

(tarp Dufferin ir Lansdowne)
Tarpininkaujame pardavime ir pirkime įvairių nekilnojamų 
nuosavybių ne tik Toronto mieste ir priemiesčių rajonuose, 

bet ir visoj Ontario provincijoje.
$3.000 įmok. - Dundas - Dovercourt, — 7 kmb. plyt, nam., 
mod. virt., alyva šild., dvig. garažas. Prašo $12.500.
$4.000 įmok. - Bloor-Gladstone,—7 kmb., gerų plytų nam., 
2 did. virtuvės, nepereinami m, graž. r. Prašo $13.200. 
$4.500 įmok.-Indian Rd. Cres.—Humberside,—8 kmb., gra 
žus mūr. namas, 2 virt., ai. šild., jauk. k. Prašo $15.200. 
$5.000 įm. - Garden-Indian Rd.,—7 kmb. ir saulės kmb., 
stiprus plytinis namas, vid. gerai užlaikytas, 
mokėjimo sąlygos. Prašo $15.000.
$10.000 įm. - Bathurst-Dupont, —
geriausių plytų, pryš. tas. akrn., 4 virt., 3 von., vand.-aly 
va šild., mod. įrengtas, dvig. garaž. Namas yra Vermount 
g., priešais parką. Patogu išnuomoti, augšt. paj. Prašo 
$25.000. Viena atvira skola neką balanse. Verta dėmesio.
Kasdien gauname naujų pasiūlymų, todėl patariama pa
skambinti ir pranešti, ko jieškote pirkti, arba ką turite par 

duoti, kuriame rajone ir už kokią kainą.
Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys. ;

Lengvos

12 kmb., nauj. namas,

A p. Sakevicius - Sakus
Įstaigos telefonas LL. 3102, namų tel. LL. 06556 .

KE 1118

I
 J. GREEN |

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 
mumis — mielai Jums patarnausimi r

LA 7570 _
WILLIAM BENDENA 

REAL ESTATE 
1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto.

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis 
— mielai Jums patarnausimi

UajnwaoMMtaMswniisissassAaMsisiasswuissiaBssssisiurMBSBssssmMmfcBMmnAnmBM^

PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES: Į 
šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

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

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ 
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

TrilinilJWU.il


is _____  „.__ nepriklausoma Lietuva M ži — Na iffiU)

PAVASARIS SU LIETUVIŠKA MUZIKA. T. L. O. „TRIMITAS" DVEJŲ METŲ

U. N. F. AUDITORIJOJE, 29, COLLEGE ST.,

SUKAKTIES PROGA, ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 1 D., 7.30 V. V.

RENGIA ĮSPŪDINGĄ

PROGRAMOJE: A. PKIALGAUSKO NAUJAS KARIŠKŲ DAINŲ POPURI, „MARTHA" IR „0'1 EI.1.0 OPERŲ IŠTRAUKOS. KONCERTO DIRIGENTAS, MUZ.

PROF. L. TURKEVECH, SOL. BR. MARIJOslUS, POETAS VYT. KASTYTIS IR ORKESTRAS „TRIMITAS4 14 SUDĖTYJE.

ĮVAIRUS BUFETAS. SM7GŪS ŠOKIAI IR STALIUKAI 6-IEM ASMENIM (REZERVUOJANT SKAMBINU: A. ŽIOBAKAS LO 8869). 

B1LETAI TIK 1 DOL., GAUNAMI PAS ORKESTRO DALYVIUS IR KONCERTO VAKARĄ PRIE ĮĖJIMO.

VISUS MALONIAI KVIEČIA: T. L. O. „TRIMITAS“.

::
::

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA

pagaliau yra gavusi leidimą nu 
griauti senąjį bažnyčios pasta
tą ir toje pačioje vietoje sta
tyti naują bažnyčią. Taip Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Bobinas atlaikė senąją 
pirmosios Kanadoje lietuvių, 
bažnyčios vietą.

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUDIJOS 

metinis mokinių koncertas bus 
Šį sekmadienį, gegužės 2 d., 4 
valandą po pietų, McGee salė 
je, 220 Pine Ave West. Kon
certe bus pianistai ir daininin
kės. Kadangi tą dieną (pagal 
Lietuvos būdą) išpuola Moti
nos Diena, tai tai dienai bus 
pritaikyta dalis koncerto pro
gramos. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti.

LANKĖSI AMERIKOJE 
vilasalietė p. Matulienė su dūk 
ra Genovaite. Philadeiphijo- 
ie jos lankė p. Sobeckienę ir 
' ntaną Šimkus.

:: viešą vakarą
Programoje:

Solistė Vienozinskaitė-Adamo nienė; 
muzikė: V. Judzentavičiūle;

Brolių Lapinų orkestras.

Bufete: alus, vynas, kavutė, užkandžiai.
Įėjimas 1 doleris. Šalpos Komitetas

Gegužės mėn. 1 d., 7 vai. vakaro, 1862 Wellington S. 
„Dom Polski*4 salėje Montiealio Šalpos Komitetas 

rengia pirmą

t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::

PAVASARIS IR LIETUVlsKA MUZIKA.
Toronto lietuviams jau dau kitiems reikalams. Taip pat, 

gelį kartų teko gėrėtis lietuvis negalima pamiršti ir kitų „'Pil
kuoju orkestru „Trimitas". mito“ dalyvių - instrumenta- 

„Trimitas“ nėra eilinis vaka lįstų: St. Kaino, J. Pažemio, 
ruškoms pagroti orkestrėlis. A. Dudonio, A. Žiobako ir ki. 
Jis nuo pat savo gimimo die- „Trimito" koncertuose uo- 
nos, lietuviškoj visuomenėj už- liu dalyviu yra ir sol. Br. Mali 
sirekomendavo, kaip augšta mu jošius. Kor.
zikalinio meno jėga, davusi 
daugelį progų savo talentu su
pažindinti klausytojus netik

TORONTO šokių vakarų grojime, bet ir ei
ŠALPOS REIKALAI. Įėję koncertų, kuriuose yra is- 

KLB Šalpos Fondo Centre pildęs nemažą lietuviškų kūii-

PREZIDENTO A. SMETO
NOS MINĖJIMAS

Montrealy (McGee salėje) bu
vo pradėtas komiteto pirminiu 
ko J. Viliušio trumpu žodžiu n 
pakvietimu minutę susikaupti. 
Po to kun. J. Kubilius invoka- 
cijai paskaitė psalmę „Iš gilu
mos širdies“. Step. Kęsgailą 
velionį A. Smetoną budino 
kaip valstybininką, prezidentą 
ir asmenį, daugelį savo teigi
mų paremdamas žymių asme- NEOKANAD1EČIŲ
nų pasisakemais, atsiliepimais, PARODA
raštais, visa tai bandydamas atidaroma gegužės 1 d., 4 vai. 
įstatyti, (kaip jis pats pasisa- pp„ 1985 Rachel St. East, kam Komitetas balandžio 15 d. ič- nių, o taip pat ir svetimtaučių 
kė,) į istoriškus rėmus. T 
kaitos metu skautai 
prie gedulingai papuošto A. žemiau išvardintus surinkimo 
Smetonos portreto, kurį yra nu punktus iki bal. 29 d.: 
piešęs A. Lymantas.

Antra dalis buvo skirta kon
certui, kurį pradėjo ir užbaigė 
viešnia iš New Yorko, Liet, 
operos sol. V. Jonuškaitė. B.

klasikiniu daŲ

SULLIVAN REALTIES Co.
6351. 

neju- 
mus’

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

NAUJOS parapijos naudai ge 
gūžės 1 d., 8 v. v., Masaryko 
salėje, Queen ir 212 Cowr. 
Avė, bus parengimas su Šu
kiais, bufetu, loterija.

SV. ANDRIAUS LIUTERO 
N1Ų BAŽNYČIOJ

Carlton ir Jarvis gt. kampe, 
gegužės 2 d. 9 vai. lietuvių pa 
maldos. Jų pamokslas taiko
mas Motinos Dienai. Kavolis.

„DAINAVOS“ ANSAMBLIU 
is Čikagos, sekmadienį su aide

Pas- pas Papineau. Primename, kad siuntinėjo visoms apyl. Vaidy kompozitorių 
budėjo eksponatai reikia pristatyti į boms aplinkraštį, kuriuo nusta kų. 

tomas šių metų veiklos planas:
1. Velykų proga sušelpti 

Vokietijoj likusius tautiečius, 
renkant aukas.

2. Rengiant Motinos Die
nos minėjimą, parinkti auką 
skaitlingoms šeimoms sušelpti 
Vokietijoj.

3. Gegužės - Birželio mėn. 
pagrindine rinkliava per butus, 
aplankant kiekvieną lietuvj.

4. Spaliu mėn. rūbu rinxlia-v 1 * • J *** t V J w fe ** fe ** 0 * * * • • X • I W
^:f.?Sant kartU paa“kotl ir salėje, 297 College Sti ., Toron dė. z
- te. Ansamblį buvo užprašęs Sp

„Trimito“ meniniam bei gy- orto Klubas „Vytis“, bet pabi- 
i brendimui daugiau- jojo rizikos, tai pats ansamblis

Ville Lasalle — O. Stankū
naitė, 
7398, 
Avė., 
—S.

207—4 Avė, tol.: HE 
A. Vazalinskas, 216—2 
tel.: HE 2188, Verdun 
Remeikaitė, 1142 Allard 

Dikinienė paskaitė ištrauką iš Avė, tel. PO 6-3837 ; Pr. Šime 
A. Smetonos raštų, ir Z. Lapi- laitis, 1271 Allard Ave., 

,. no vedamas kvartetas
džiai, gerai suderintai, pagie- Lukoševičius, 
dojo dvi dainas.

Minėjimą užbagė p.
šis, padėkojęs dalyviams ir pub 
likai už atsilankymą ir pasui 
lęs pagiedoti Tautos Himną.

Op. sol. V Jonuškaitė,

„Trimitas" 
mo laikotarpį 
koncertus: Toronto, Hamilto
no, Windsoro, Niagara Falls ir 
kit.

Šį kartą vėl su didžiausiu su 
sidomėjimu laukiamas „Trimi-iiu pasisekimu gastroliavo Ea- 
to“ dvejų metų gyvavimo suka ton auditorijoj. Erdvi salė nega 
ktuvinis koncertas. Jame vėl Įėjo sutalpinti visų norinčių 
galėsime grožėtis naujaisiais iš „Šienapjūtę" pamtatyti. Cho- 
pildymais ir su dideliu lietuvis rui dirigavo St. Sodeika, tauti- 
kos kompozicijos patui tinimu, nius šokius balerina Eidrigcn 
Jis įvyks gegužės 1 d. U. N. 1 . čiūtė, kuri gražiai pati pasiio-

per savo gyvavi- 
yra davęs per 3

tei.:
- J- 

Mazarm 
Toliušis, 
tel.: T R 
A. Gra-

sklan- TR 2859 ; Ville Emard
6951

St„ tel.: HE 7877, K.
6828 Monk Blvrd.,
1974, Rosemount —
žys, 5725 — 16 Avė., tel.: RA
1-3148, P. Povilaitis, 5515 —
13 Avė. Tel.: RA 2-4410, mies rinkliava prie bažnyčių ir baz- vybiniam ) __ J "

H. Valiulis, 1435 nyčiose, bendruomenės susinusia sielos įnešė du pasiauKojė- pasiėmė atsakomybę ir neprašu 
S. Jakubaitis ir All.šė. L.

TUOKIASI Irena Laskauskai- 
tė su Juozu Morkūnu ir Ramu
te Žaliauskaitė su Adoniu Gri- 
goniu.

Viliu

pinigų.
5. Lapkričio — gruodžio m.

to centras 1 
žymioji ir gražiausi balsą turė St. Mark St., tel. FI 7997, I. kimuose ir šiaip susibūrimuose, lįai __ f _
jusi mūsų operoje solistė, kon Kibirkštytė, 2567 Montgoinc- Vokietijoj likusiems tautiečia- Prialgauskas? Tie du vyrai ati- 
certavusi užsieniuiose ir daly- ry St. 
vavusi užsienių operose, kaip 
gastralierė pasiekusi net Brazi 
liją ir Argentiną, šiame kon
certiniame priede išpildė gry
nai lietuviškas dainas-harmoni 
zuotas liaudies ir originalias—- 
Banaičio, Gaubo, Račiūno, ja- 
kubėno, Strolios, Kačąnausko, 
Šimkaus.

V. Jonuškaitė yra interpieta 
cijos meisterė, seniai jau puo
selėjusi šią vokalinę šaką, ypač 
— liaudies kūrybos. Daugelis 
j minėjimą atėjo jos pasiklau
syti ir gražiai jos pasirodymu 
priėmė, prašė pakartojimų, ku 
riu ir gavo. Jos dainavimas bu- Sambūris gegužės 8 d. Beau- 

IŠNUOMOJAMAS vienas ar- vo įdomus ir sudarė Montrea- bien salėje (ties II Avė.). Vei 
ba du kambariai: 6580—20th lio padangėje naujumą. 

Ave, Rosemount, but. 1. 
Tel.: RA 2-7248.

«■--- ---------- Mk.... XX------

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

Skambinti mūsų įstaigos ar 
namų telefonu HE 7877.

* — lt-........— W- — ic —

je

PARDUODAMAS ūkis ant 
Ottawa upės kranto prie vieš
kelio Nr. 17, dešiniajame upės 
krante; pusė žemės miškas, 
daržinė 32X40 pėdų. Kama 
3.000 dol. Teirautis Mr. J. C.

Lalonde, tel. Rigoud 446.
REIKALINGAS KAMBARYS 
vienam vyrui Ville Lasalle ar
ba Lachinėje. Pranešti telefo

nu. HE 7920.

3 >r. J. ŠEGAMOGAS
> CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA
* c e 4906 Wellington 
< RDUN. Tel. YO 3611.

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.
* m ų 1038 Osborne Av.

RDUN. Tel.PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS

J M A L I Š K A
h. ft a m- — 10 p. m.

, ; Verdun A., Verdun, 
Telef.t TR 4547.

nsiES, GERKLĖS IR
SŲ
(R

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

Dr. R.
956

Telel.: FR 7684, EX 8822.

Montgoinc- 
ms Kūčių stalui pagerinti.

Visus parodą liečiančius rei-
dirbę valandas fabrikuose, dar 

Be to, aplinkrašty nuiodo- pluša tai šį, tai tą, kas reika- 
kalus tvarko komisija: p. Gra- ma> kad pagal Krašto Tarybos linga orkestro 
žys, tel. NA 13148, H. Valiu priimtus Šalpos Fondo įstatus 
lis, FI 7997 ir p. Povilaitis RA kiekvienoj lietuviu kolonijoj tu 
2-4410.

KLB Apyl. V-ba. 
IŠKYLON I QUEBECO 

miestą galima užsireg struoti 
pas S. Naginionį, telef. TU 
8166 arba H. Lapinienę, telei. 
DE 8119, įmogant 6 dol. ke
lionės išlaidoms padengti. 

ŠOKIŲ VAKARĄ 
su plačia ir įvairia programa 
ruošia Lietuvių Akademinis

ks turtingas bufetas, paįvaiiin-
V. Jonuškaitės solo fortepio tas šaltais ir karštais valgiais 

nu palydėjo K. Smilgevičius, bei visokeriopais gėrimais. Šo- 
Koncertui besibaigiant, E. kiams gros Z. Lapino vadovau 

Kardelienė, kaip daug drauge jamas Lituanicos orkestras, 
su V. Jonuškaitė dainavusi Visas vakaro pelnas bus ski 
Lietuvos operoje, ją kolegiškai riamas Stipendijų ir Pašalpų 
pasveikino ir įteikė dovaną; do Fondui. V-ba.
vaną įteikė ir B. Dikinienė, o iš 
kilmei ruošti komitetas įteikė 
gražių gėlių.

Viešnios garbei pas B. Diki- 
nienę buvo suruoštas labai gra 
žus subuvimas, iš kurio viešnia 
lėktuvu išskrido į New Yorką 
tą patį vakarą.
P. JOCAS lankėsi iš Toronto

* pas savo brolius pp. Jocus, ku- 
rie Montrealy vysto savo biz
nius. Tikimasi, kad ir torontiš 
kis p. Jocas persikels pas oro- 
lius į Montreal}.

NELAIMĖS, LIGOS IR 
MIRTYS.

P. Vieraičiui Lachineje pa
daryta kelio operacija. Rankas 
sulaužė p. Kiškienė ir p. Kata- 
sanovienė. Abi buvo sugipsuo STATYS koncertinę salę Mont 
tos, bet jau sveiksta. Kazė Mai realio miesto savivaldybe, bet 
cinką turėjo sunkią operaciją, kada pradės dar nežinia. Tam 
bet namie baigia sveikti. tikslui užtraukiama 25 mil. dol.

Mirė Grietis, p. I. Šaltenio paskola, o savivaldybe pasky- 
dukrelė, difterito komplikacija, rė 1 mil. dol.

tobulinimo bei

ri būti Š. F. Apylinkės Kornite Raštinė: OLiver 4451 
tas. Kur jo dėl mažo gyvento X ' »
jų skaičiaus negalima sudaryti, W . i .MORRIS I 
turi būti paskirtas s. F. įgalio- » X
tinis arba vienas Apyl. Valu, yj DANTŲ GYDY'IOJAS 
narys imtųsi tvarkyti saipos 
reikalus, panašiai kaip yra svie 
timo, parengimų ir kit. leika 
lams. L.

AUKOS ŠALPOS FONDUI.
Vokietijoj vargstantiems tau 

tiečiams sušelpti šiais metais 
KLB Šalpos Fondo C. Komi
tetui atsiuntė: Hamiltono apl. 
k-tas 300 dol., iš kurių 100 dol. 
vargo mokykloms; Sudbuno 
apyl. v-ba 55,60 dol., St. Catha 
rines 
gario 
dol.

Be

apyl, v-ba 35,50 dol., Cai 
lietuviai per p. Jaugą 10

to, Velykų proga atsiun- 
LIET. KAT. MOT. DR-JOS tė iš tolimo Labradoro p. V. Py 
susirinkimas įvyks gegužės 2 ragius 5 dol. ir iš tolimos Me
ri., tuojau po 11 vai. pamaldų dicine Hat (Alberta) nežino- 
Aušros Vartų parapijos salėje, mas aukotojas 2 dol.; pastai a 
Narių dalyvavimas būtinas.

Valdyba.
NUOTAKOS VAKARAS

bal. 25 d. buvo suruoštas p. E.
Vaupšaitei tekančiai uz p. In
to. Dalyvavo labai daug žmo
nių. Įteikta daug brangių do
vanų ir linkėta laimingos atei
ties.

M. Zavišiūtei, ištekančiai už 
Prano Gyvio, nuotakos vaka
ras buvo suruoštas E. Vilimie
nės ir K. Černiuvienės. Nuota
ka gavo daug dovanų ir gerų 
linkėjimų.

XX
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Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

JAU PRADEDAMI STATYTI MODERNIŠKI 
BUNGALOVAI

ROSEMOUNTE, NETOLI BEAUBIEN GATVĖS. 
NEDELSKITE UŽPIRKTI KOL DAR YRA LAIS
VŲ, ĮMOKANT 1.350 DOLERIŲ.

LAURENT1DE REALTIES
J. SKUČAS, Tel

sis aukotojas į kiekvieną Š. F. 
attsišaukimą atsliiepia prisiry
damas po 2 dol., nenurodyda
mas net savo pavardės.

Apylinkių komitetams bei 
valdyboms už darbą surenkam 
šias aukas ir aukotojams, nepa. 
miršušiems savo brolių tebe- 
vargstanęių Vokietijoj nuošii- 
džiausiai dėkojame. Teguodžia. 
Jus visus Jūsų gero 

Šalpos Fondo C.
LIGONIAI.

Paskutiniu metu į 
kų sanatoriją išvežti Juozas 
Starkevičius ir Petras Sinikas.

Buvo apsinuodijęs maistu 
inž. P. Lelis, bet ligoninėje 
atsigavo ir pasveiko.
MOTINOS Dienos minėjimas 
įvyks geg. 2 d., 3 vai. pp. Coile 
gc teatre.

— Chochlovas piisipažino, 
kad jis yra užmušęs vokiečių 
Kubę Bielorusijoje, o dabar 
kaip specas buvo Maskvos at- 

; siųstas į Frankfurtą užmušti 
; rusų emigrantų vadą Ocholovi

— F. Nagy pakviestas į Ja- 
RA 2-6152. $ poniją papasakoti apie Vengn- 

Jos pagrobimą ir ’'omuni-tir

širdis.
Kom-tas.

džiovinin

t*

A

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr. N. Novcsickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. vak. 
(pagal susitarimą).

K

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock A v 
(Įėjimas iš 613 Brock A v 
Priima ligonius, gimd 
ir moterų ligomis serg.

; čias kasdien nuo 1—4 ,i 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai 

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851 

xk XK

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv.. 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Jonas J. Juskaitis
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, 

baigęs išklausyti visą teisių kursą 
Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete.

299 Glen Road, Toronto, Canada. Tel. WA. 4-5142.

PIRMOJI LIETUVIŲ

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 melus.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

1486 DUNDAS St. W., (prie Dufferin) TORONTO. 
Telefonai LO 2738, vakarais HU 3-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
............ ..... .............
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