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Rinkimų sūkuriuose
SAVAITINĖ POLITINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Praėjusi savaitė mums, Ka- rinko kandiatu į prezidentus, 
nados lietuviams, buvo jdomi bet yra labai daug prielaidų, 
tuo, kad Quebeco provincija kad juo gali būti ir Trumanas, 
rinko naują provincijos seimą, nors oficialiai jis yra atsisakęs 
Vyko gana gyva rinkiminėkam 
panija, kurioje daugiausia itin 
gėsi Liberalai su prancūzų Na 
cionaline sąjunga. Vis dėlto ši 
pastaroji absoliutinę daugumą 
ir šį sykį atleikė. Duplesis be 
abejojimų' liks, kaip ir buvęs, prezidento politika, 
premjeru, tačiau

LIBERALAI DAUG 
LAIMĖJO.
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būti renkamas. Be Trumano, 
demokratai turi daugelį kandi
datų, bet neturi ryškesnės as
menybės. Todėl Trumanas ir 
sako, kad svarbu ne asmuo, bet 
ta srovė, kurios gairėmis vyks 

darbas. 
Tai įdomus bandymas, jeigu 
jis tiktai bus išlaikytas. Kas 
laimės: asmuo, kuris kaip par 
tijos veikėjas nežinomas, ar 
partijos programa ir jos vyk
dymas, nežiūrint to, kas būtų 
tuo vykdytoju?

Dabar visa žmonija stebi ir 
laukia, kaip praeis JAV pre
zidento rinkimai? Šis įtemptas 
stebėjimas amerikinio politinio 
gyvenimo, nustelbia kitus reiš
kinius.

Tuo tarpu,
IRANE VYSTOSI DIDELĖ 

POLITINĖ KRIZĖ.
Mossadegh nepasisekus su

daryti kabineto, šachas jį suda 
ryti pavedė Qavam, bet ir šis 
susidūrė su sunkumais, Kurių 
didelė dauguma yra užsieninėj 
kilmės. Dėl to, kaip praneša 
spauda, pradėjęs svyruoti net 
Irano sostas.

Šiaip politinėse padairose 
nieko ypatingo nematyti. Ne
bent trumpai reikėtų suminėti 
tokius faktus: Korėjos fronte 
nieko nauja. Keturių didžiųjų 
derybos stovi vietoje. Kaniu- 
nistai komunistams suka spian 
dus Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje ir 
kitur. Kai JAV komunisati r ė 
kia, kad juos čia smaugia „Wal 
strytas ir jo magnatai“, tai te
gul jie pažiūri, kaip gražiai Ru 
sijos komunistai smaugia ko

W

šiame atvaizde, kuri yra padaręs lietuvių fotografas p. 
iš Amerikos ir kitų Kanados vietų šo- 

Šį sekmadienį, liepos 27 dieną, Montrealio lietuvių pik
nikas, kuris ruošiamas „Nepriklausomos Lietuvos“ titulu, bus skirtingas nuo kitų tuo, kad 
jame bus gana didelė programa: loterija, lenktynės suaugusių ir vaikų su premijomis ir tt. 
Pikni’ko-gegužinės programoje numatomos ir staigmenos, kurios paiškės tiktai pači.'/me pik 

nike. Tad visi į šio sekmadie nio pikniką-gegužinę.

Montrealio lietuviai piknikauja
Juknevičius, matome Montrealio lietuvius ir svečiu 
kančius ir besišnekučiuojančius.

Viso. . . 92 92
Kadangi vienas liberalas, iš 

rinktas Montrealio Outtremon 
te, nuo susijaudinimo tuojau 
mirė, tai Outremontas turės 
rinkti naują atstovą, nes rinki
mai vyksta mažoritarine siste 
ma, t. y. — kiekvienoje rinki
minėje apygardoje laimi tik
tai vienas atstovas, surinkęs 
daugiausia balsų.

Komunistai nieko nelaimėjo. 
Žinoma, didžiausį susidomė 

jimą ne tiktai mūsų, bę^r ir vi
sos žmonijos kelia Amerikos 
prezidento rinkimai, kurie 
įvyks lapkričio 7 d., bet dabar 
vyksta kandidatų parinkimai. 
Po respublikonų, kurie savo 
kandiatu parinko gen. Eisen- 
hovverį ir viceprezidentu Nix- 
oną, liepos 21 dieną Čikagoje 
SUSIRINKO DEMOKRATŲ 

KONVENCIJA, 
kuri parinks demokratų kandi 
datus į prezidentus ir vicepre 
zidentus.

Eisenhoweris yra palyginti munistus. Ir kaip dar smaugia!
SPORTININKŲ DĖMESĮ 
TRAKIA OLIMPIADA, 

kuri dabar vyksta Helsinkyje. 
Visi stebi „rytų ir vakarų de
mokratijų“ santykį. Pasirodo, 
kad vien Amerikos sportinin
kai pranlenkė Rusijos sporti
ninkus, nes JAV gavo 70, o 
Rusija tiktai 40 taškų. Olim
pinis komitetas neįsileido Ryt. 
Vokietijos sportininkų, o įsilei 
dus kom. Kinijos — tautiniai 
pasitraukė.

Olimpiadoje dalyvauja ir lie 
tuvių.

O mums čia vietoje reikia su 
sidomėti tuo, kad p. Vaitonis, 
kaip Kanados šachmatų meis
teris, yra siunčiamas į tarp
tautines šachmatų rungtynes, 
kurios rugsėjo mėn. įvyks Šve 
dijoj®, bet kelionės išlaidos 
teks padengti privačiu bdu, to 
dėl skelbiamas

p. VAITONIO KELIONĖS 
PARĖMIMO VAJUS.
Apie tai plačiau prašome 

skaityti Sporto skyriuje. Mont 
realietis p. Žalys dalyvauja 
šacmatų turnyre Floridoje.

— JAV raketiniu lėktuvas, 
valdomas poloto, skrenda 1230 
mylių per valandą. .

— Brazilijoje, Jery upės pa 
krantėse atrasti nauji aukso 
klodai.

NAUJI LIETUVIAI.
Laivu „Columbia“ liepos 22 

d. atvyko į Montrealio uostą žmonių, kurie gražiai supranta, šėrą ir įmokėjo .... $ 10.00.
iš Anglijos Šie lietuviai: kad ir nedideliais įnašais, bet Jaunas imigrantas
Valentinas Kudirka į Hamil-ą daugeliui 
Viktorija Kudirkienė „ miant, susidaro efektingos su, meninį darbą ir jame veiklus, rusų NKVD
VI. Skvereckas į Creigton, Ont. mos, kurios tarnauja kilniems p. Pranas Aukštuolis, taip pat geležinkelio stotin.
Bronė Skvereckienė ,
Emilija Skvereckaitė ,
Vita Ona Skvereckaitė , 
Ona Girulytė į Toronto.

Vokietis karo belaisvis pasakoja
LIEUVĄ IR PARTIZANUS.

vykę 80 km už Vilniaus iš san „apėjimą 
dėlio parsivežti bulvių. Mūsų 
buvo: 2* belaisviai, 6 rusu sai 
gybiniai, 1 vyr. leitenan^s ir 
1 jaun. leitenantas. Bekrau
nant į sunkvežimį bulves, stai
ga iš miško išėjo apie 50 parti-

populiarus ir stiprus kandida 
tas į prezidentus. Su tokiu kon 
kuruoti ir demokratams rei
kia turėti vertingą asmeių.

Čia stebėsime labai (domu 
eksperimentą. Trumanas sa
ko, kad asmuo nėra taip svar
bus, kaip svarbu yra ta poli
tinė srovė, kurios asmuo atsi
stos prie valstybės vairo. To
dėl Trumanas sako, kad rinki 
mus turi laimėti demokratai, 
kurie rūpinasi darbo žmonių 
reikalais, rūpinasi masiniu žmo 
gum, gina darbo žmogaus tei 
sės. Tokie yra demokratai, to
dėl, anot Trumano, tinimus 
turi laimėti demokratai, o ne 
kuris nors jų asmuo.

Demokratai nepasinaudojo 
,vad. Tafto įstatymu, kurio ne 
pakenčia darbo unijos. Tiu- 
manas užstojo ir užstoja, ir da
bar plieno streike, ne fabrikan 
tus - milionierius, bet darbi
ninkus. Trumanas, kaip de
mokratų partijos atstovas, rū
pinasi ir ūkininakis, kuriems 
daro visokių lengvatų: nusau 
sina dirvas (melioracija) ii/^rė 
kiną laukus irrigacija) ; palai
ko žemės 
nas ir tt. 
turi remti 
ir krašto 
Trumanas 
tų partija, 
manas, ir 
mus.

Bet, negalima teigti, kad as
muo nevaidina savo rolės, to
dėl ir demokratams nepakan
ka tiktai programos ir jos vyk 
dymo, bet reikia ir asmens. Ma 
noma, kad

PRIEŠ EISENHOVERĮ AT
SILAIKYS TIKTAI

TRUMANAS.
Rašant šią apžvalgą, dar ne

buvo žinių, ką demokratai iš-

ūkio produktų kai- 
Todėl demokratus 
miestų darbininkai 
ūkininkai. Tai ne 
daro, bet demokra- 
Todėl, ji, sako Tru 

turi laimėti rinki

APIE PAVERGTĄ
1945 m. liepos mėn. 19 d., matyti.

už Kauno 15 km, pietuose, pa me ir geležinkelių stoties atstu 
kliuvau sovietų nelaisvėn. Pės tyti. Ji nebuvo atstatyta, tik 
čiomis mus vedė Vilniun, kurį buvo atlikta, 
pasiekėme rugpjūčio mėn. 1 d., 
ir tapome patalpinti belaisvių 
stovyklon Kosciuškos gatvėje. 
Stovykla buvo rusų ir lietuvių 
kalbomis' pažymėta kaip Nr. 1.

Tuojau pat mes, belaisviai, 
buvome vedami prie tilto sta
tybos per Nerį, Antakalnyje. 
Tas tiltas buvo sunaikintas ka
ro metu. Anksčiau jis buvo 
gelžbetoninis, o dabar atstatė
me medinį. Netoli to tilto, 
antroje Neries pusėje, atstatė
me ir elektros jėgainę, kuri 
taip pat karo metu buvo visai 
sudeginta. Dar vėliau atstatė 
me Napoleono vardo institutą 
prie Katedros. Pati katedra 
nebuvo karo veiksmų sugriau
ta ir joje buvo laikomos mišios. 
Vilniaus kunigų seminarija yra 
paversta karo mokykla. 1946 
m. sudegė odos apdirbimo fab 
rikas1, kurį taip pat atstatėme. 
Žmonės kalbėjo, kad jis vado
vybės buvo tyčia padegtas, — te atvilko į mūsų stovyklą. Ką 
paslėpti išeikvojimui. Buvo 
taip pat ir Medicinos Mokslų 
Institutas atstatytas. Statėme 
naujus NKVD rūmus ir rusų 
teatrą, kažkur apie Aukų gat 
vę.

Už Aušros Vartų teko dirb 
ti prie kažkokios pieninės at- kai apsirengę ir 
statymo ir dažnai mus vesda- ginklais ginkluoti 
vo pro Aušros Vartus, 
matėm laikomas pamaldas ir sargybiniais nuvažiavo į miš- 
daug gatvėje besimeldžiančių ką. Mums buvo pasūilyta prie 
žmonių, matėm ir Marijos pa- jų prisijungti ar pėsčiomis 
veikslą, o greta stovinti bažny- grįžti į Vilnių. Niekas iš mū- 
čia nebuvo sugri.auta ir veikė, sų prie partizanų neprisijungė, 
Didžioji dalis namų Aušros nes pabijojo rusų provokacijos, 
Vartų gatvėje ir aplink buvo — grįžome pėsčiomis stovyk- 
sugriautą. Rusų kariuomenės lon.
apie Aušros Vartus nebuvo 1944. X. 1 d. buvome liu

Pro čia vėliau eidavo

kas būtiniausiu 
susisiekimui palaikyti. Atsta
tėme taip pat ir vandentieki 
Antakalnyje. Netoli tos vie
tos pastatėme visai naujus rū- zanų, nuginklavo be vieno ša
mus „Lietuvos prezidentui Pa vio rusus, maišais nusigabeno 
leckiui“. Rūmai vieno aukšto, miškan bulves ir kitus maisto 
bet išvien marmuro. Jų iron- produktus. Mums, belaisviams, 
te pastatėme gražias balto niai 
muro kolonas. Netoli esanti 
bažnyčia buvo uždaryta, o kle
bonas išvežtas.

Kiek teko girdėti, 
Vilniuje teveikė trys 
čios.

Apie kokius nors 
esančius vyskupus neteko nie 
ko girdėti. 1945 m. gegužės 
viduryje prie Katedros vienas 
senas kunigas ar vienuolis, su 
juoda sutana, juodu paltu ir 
skrybėle, bei dideliu kryžium 
prie juostos, dalino mun# sa
vo duoną. Mus lydį rusų sar
gybiniai jį smarkiai sumušė 
šautuvų buožėmis ir ko ne vilk

VLIKAS IŠ AKLASTOVIO 
DAR NEPAJUDA.

ORO
PAŠTU IŠ VOKIETIJOS.
Pereitame laiške buvau kaip 

ir linkęs į optimizmą, tiesa — 
rezervuotą, bet vis dėlto su tū 
lu vilčių saiku. Deja, šis mano 
laiškas neprarandančius vil
ties arba gaivinančiuose tas ga 
limas viltis jau vėl nuliūdins.

Vlikas tebėra aklastovy ir 
neranda išeičių. Tas, kad jis 
neranda išeičių, būtų dar pusė 
bėdos, bet kad tenka prarasti 
ir viltis rasti bet kokių optimiz 
mą palaikančių pespektryvų. 
Vliko aklastovis yra toks už
blokuotas, kad šiandien būtų 
tas Saliamonas, kas pasakytų, 
kaip ji atblokuoti?

Kai iš Vliko sferų mes vis 
laukėme jau sutartų Paryžiuje 
derybų su Diplomatais, eina 
kaskart vis blogėjančios žinios.

Pasirodė, kad Diplomatai p. 
Bačkio į Vykdomąją Tarybą 
neduoda tol, kol bus jų susitar 
ta su Vliku. Ir, deja, vieton 
to, kad išsprendus šį pagrin
dinį klausimą, kuris visus mus 
kankina jau keli metai, girdi
me, kad Vlikas sumanė daryti

— formuoti „laiki
nę" VT, ir užsienių reikalams 
pakviesti p. Turauską, Kuris 
Diplomatams, kiek girdėti, ne 
sąs priimtinas, o dabar esąs 
Madride, Ispanijoj.

Paskutiniu metu iš tų pačių 
Vikinių sferų girdėti apie uau 
jus vad. vienos grupės ėji
mus. Ji pasižymi ,kiek prak
tika parouė, gudria politika 
— „žarijas graibstyti svetimo 
mis rankomis“. Du faktai ryš
kūs : vienos žinomos srovės pa 
galba ji kovoja su LRS, kitos 
srovės pagalba griauna 
jau pono Zaikaus
ko sudaromą V. Tarybą. Čia, 
pas mus, jau laikoma palaido
tomis p. Zaikausko pastangos. 
Grupė, kaip buvus, lieka „šva
ri“. Taigi, p. Ž-kui, kaip at
rodo, nepasiseks, kaip ir p. Ka 
minskui, sudaryti net „laiki
nės“ V. Tarybos.

Jūs galite pasakyti, kad tai 
smulkios ir mažai suprantamos 
detalės. Deja, šitomis detalė
mis užverstas ir užgriozdotas 
visas Vlikas; šitomis suktomis 
detalėmis užbarikaduotas jis į 
aklastovį.

Atleiskite man, bet šį kartą 
aš jau viešai noriu pasakyti, 
kad iš tokios narplynės be rim 
tų Vliko reformų tikriausiai 
nebus jokių išeičių.

Jūs pasakysite, kad visa šita 
narplynė daroma tam, kad np 
pasisekus VT sudaryti prof. 
Kaminskui ir prof. Zaikaus
kui, ją sudarys. . . koks 
nors tos pačios KD grupės as
muo. Tai bus, žinoma, spėji
mas tikras ta prasme, kad tiks 
las grupės yra toks. Bet... taip 
galės įvykti tiktai tuo atveju, 
jeigu KD pasiseks suskaldyti 
demokratinį bloką. Deja, įeis 
kinių yra, kad tai gali įvykti, 
nes grupės narplynė siekia gi-

siūlė eiti kartu, apsiginkluoti 
ir pradėti atvirą kovą su ru
sais.

Mūsų stovykloje buvo 25 
lietuviai karo belaisviai, karia
vę Wermachto eilėse. 1947 m. 
kovo mėn. 9 d. buvo numaty
tas stovyklos sukilimas. Prieš 
tai du ikaro belaisviai lietuviai 
buvo suėję į kontaktą su parti 
zanais. Sukilimas nepavyko, 
nes vienas vokietis 
sidėjo tardymai, 
dviem lietuviams 
stovyklos pabėgtu 
vėliau, kad jie slapstėsi Vilnių 
je pa skažkokią lietuvaitę, ka
ri vėliau NKVD buvo suimta 
ir išvežta ar nužudyta. Ar ir 
tie belaisviai buvo 
teko’ sužinoti.

Stovykloje buvo 
kas specialiai kitų 
laisviams: lietuviams, 
niečiams, rumunams, vengrams 
ir austrams. Man teko būti ta 
me barake. Juos dienomis ir 
naktimis tardydavo NKVD, 
dažnai išsiveždama kai ku
riuos ištisoms savaitėms. Po 
tardymų grįžę jie nieko nepa
sakodavo, bet matėsi, kad bu
vo kankinami ir dvasinia iir fi
ziniai. Visus svetimtaučius be 
laisvius atleido apie 1947 m. 
pradžią iš belaisvės. Ar jie giį 
žo namo, nežinau.

1945 m. kovo mėn. 15 d. mū 
civilių lietuvių: vyrų, moterų 
sų stovyklon atvežė apie 500 
ir vaikų. Tris dienas juos jvai liai, kad tiktai „pašvęstieji“ po 
riausiais būdais kankino, mu- litikai, įmesti į tą narplynės 
šė, klupd ištisomis valandomis katilą, gali tai pilnai suprasti, 
į sniegą. Visą laiką juos klau bet išsikapamoti neįstengia, 
sinėjo, kokią tarnybą turėjo Štai kodėl mes, viso pasau- 
vokiečių okupacijos metu. Juos lio lietuviai, kurie dar neprara- 
išvežus, po 8 dienų atvežė ki- dome sveikos orientacijos, tū
tą tokio didumo transportą. Ir rime rimtai pagalvoti, kas gi 
su tais elgėsi panašiai. veikti toliau? Kas daryti su

Vilniuje labai dažnai matė- Vliku, kad jis būtų mūsų, o 
tremtinys, si būriai areštuotu žmonių, ne 

tą patį reikalą re- bet gyvai besijungiąs į visuo- mažiau, kaip po 200 grupėje, 
dalinių varomų

visame 
bažny-

Vilniuje

išdavė. Pra 
bet tiem 
pavyko iš 
Girdėjome

su juo padarė, neteko sužinoti.
1945 m. lapkričio mėn. mes, 

15 belaisvių ir du rusti sargyoi 
niai, sunkvežimiu nuvykome 
kažkur už geležinkelio stoties, 
prie miškelio pasikasti kalkių. 
Staiga iš miško išėjo 6 civiliš- 

automatiniais 
partizanai, 

Tenai atėmė sunkvežimį ir su abiem

„N L“ statybos ir iinotypo vajus
„Nepriklausomos Lietuvos" -šėrą ir tam tikslui įmoke- 

namų statybos ir naujo linoty jo .............................. $ 10,00.
po vajus, nors ir pamažu, bet Iš Worcesterio atvykęs visuo- 
vis dėlto eina pirmyn. Malonu menės veikėjas p. Domininkas 
pasidžiaugti, kad atsiranda tau Mažeika, besilankydamas „Ne- 
tai ir lietuviškąjai visuomenei priklausomos Lietuvos“ rcdak- 
atsidavusių ir besiaukojančių cijoje, taip pat nupirko vieną

tikslams.
Iš tolimojo Saskatchewauo 

atsliankiusi pp. Sapkauskų po

pagauti, ne

vienas baia 
tautybių be 

ukrai-

ne savo, valios vykdytojas? 
Kad jis tarnautų ne partinei 
narplynei virti, bet vykdytų 
mūsų valią — rūpintųsi pagrin 
diniais Tautos reikalais? Klau 
simas, tiesa, ne naujas, bet aki 
vaizdoje naujų nesėkmingų

1947 m. rugpjūčio mėn. 25
šė- d. mane atvežė Šilutėn, kaip 

$ 10.00. sergantį vandens liga, ir pagul 
NL“ ak dė belaisvių stovyklos ambula bandymų išeiti iš aklastovio,

nupirko vieną Sp. b-ves „Ne
priklausoma Lietuva“ 
rą ............................

na uinuyic } wiuuiu. -- - - - Visiems naujiems „ini^ cik ue oeiaisvių srovyKios amouia uauuyiuu aniamuTiv,
— Kanada davė Ceilonui 1 ra nupirko Spaudos b-vės „Ne- cininkamsĮ-šėrininkams nuošir torijon. Stovykla buvo už mies naujai iškyląs visu rimtumu.

(hjl).mil. dol. elektros reikalams. priklausoma Lietuva“ akciją- džiai dėkoja N. L. Nukelta j 10 psl.
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Palinkime Kanada
KYLANČIOS KANADOS PRERIJOS 

tuomet, kai kitoms tautoms 
taip desperetiškai stinga to 
metalo.

Žemdirbystės produktai, 
kaip kviečiai, kitokį grūdai, 
sviestas, jautiena, vilnos ir kit. 
kasmet atneša šimtus milionų 
dolerių pelno.

Saskatchewan.
Didžiausia Kanados ūkio pro 

dūktų tiekėja Saskatchewan 
taip pat jaučia neįprastą pra
turtėjimą. Numatoma išleisti 
apie 60 mil. dol. gręžimui šu
linių, Saskatchewano prerijoj 
užsikrėtus iš Albettos entu
ziazmu jieškoti alyvos. Jau su 
rasta daug natūraliojo gazo, 
kuris jau atvestas į didesniuo
sius miestus. Natūralusis ga
zas numatomas pagrindu nau
jai didelei pramonei visose tri 
jose prerijos provincijose. Dau 
giausia tokio pagrindo reika
linga Saskatchewano provin
cija, kuri per metų metus pri 
klauso 
tės.

1941 
alyvos 
240.000 statinių ir žinomi na
tūraliojo gazo rezervai siekia 
60 milionų kubinių pėdų.

Kasyklų augimas Saskatche
wan itin ryškus. Tolimoj šiau 
rinėj provincijos daly kuria
mos visam pasauly daugiausia 
žadančios uranijaus kasyklos. 
Taip pat šiauriniam Saskatche 
wane vyksta didelis jieškoji- 
mas pagrindinių metalų. Pro
vincijos kasyklos išvystė pro
dukciją daugiau, kaip 50 mil. 
dol. per metus.

Jei Saskatchewan kentėda
vo nuo taip vadinamo „vieno 
derliaus ekonomijos (provinci 
ja yra didžiausia pasauly kvie 
čių augintoja) ir jei visa tai 
keičiasi, kviečiai ir toliau lie
ka pagrindiniu pajamų šalti
niu. Pereitais metais, nežiū
rint nepalankių oro sąlygų ūki 
ninkai išaugino 329 milionus 
bušelių — didžiausią rekordinį 
skaičių.

tebebuvo 
didžiosios 
— Mani- 
ir Alberta 
žemdirbys 

ribotom 
Žmo-

Veda sktn. inž. J. Bulota.
BENDRA KANADOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 

' ’ STOVYKLA.

t

Pati vietovė gal ir ne iš gi a 
žiūjų bei patogiųjų ir tebėsan 
ti organizavimosi stadijoje, 
bet su laiku pataps viena iš 
patogiausių stovyklaviečių: 
gražūs kalniukai, skardžiai, 
gauburiai, slėniai upeliai, tven 
kiniai, eglynėliai, pušynėliai 
ir tt. Paprašyti šeimininkų, 
mūsų skautai įnešė didelę duok

Gražiai pravesta nuo 28. 
VI. iki 1. VII Toronto — Ha 
miltono apylinkėj. Dalyvavo 
ir pats Vyriausias sktn. St, 
Kairys, jo pavaduotojas vyr. 
sktn. Šarūnas ir vyr. sktn. 
Skrinskas, bei daugelis kitų 
skautininkų. Viso dalvavo per 
100 Toronto, Hamiltono, 
Montrealio ir po keletą iš kitų 
vietovių skautų bei pora sve- lę, pastatydami keletą vertų 
čių iš Bostono. Sale berniukų 
stovyklos vos nepilnas šimtas 
ir mūsų skaučių vadovaujant 
skautn. St. Šileikytei, pasktn. 
Zubrickaitei, Jasinevičiūtei, 
L. Šileikytei, bei daugeliui ki
tų prityrusių skaučių vadovių, grožėjosi ir stebėjosi lietuvių 

skautų išmislumu. Kaip gražu 
būtų, jeigu jau dabar mūsų 
skautai jieškotų būdų įsigyti 
savo stovyklavietes ir jas pa
mažu paverstų į lietuvybės tvir 
toves, bei pigias ir patogias 
mūsų jaunimui vasarvietes. 
Man buvo nuostabu, ir malonu 
žiūrėti į mūsų skautus taip 
nuoširdžiai bedirbančius, kaoa 
jie patys mato jų darbo vai
sius. Tikras esu, kad tokia 
vietovė mūsų skautukų ranko
se per keletą stovyklų pavirs
tų rojišku kampeliu. Džiugu, 
kad jau Toronto ir Hamiltono 
skautai rimtai jieško tokios sto 
vyklavietės įsigijimui, o mont- 
reališkiai irgi nenorėtų nusi
leisti, tad pasisekimo ir visuo
meniškos paramos.

Pats stovyklos organizavi
mas matomai ėjo senų skautų 
išnabdytu keliu ir jau jeigu 
kur ir matėsi plyšių, tai jie gal 
ir negadino bendro vaizdo. Vis 
dėl to visur buvo jaučiamas pa 
viršutiniškumas, atseit, apgrai 
bomis bei exf rentinis pasiruo
šimas. Nebuvo matyti vienos 
bendros rankos, programos, ku 
ri būtų išryškinus bei išnaudo 
jus tokį svarbų momentą. Pav., 
daugelis senų skautų vadų, 
skautininkų jokios bendros nu
matytos programos neturėjo, 
atseit, jie nebuvo panaudoti ar 
ba tarp jų pačių toks retas mo 
mentas nebuvo 
jie nebuvo kuo 
įkinkyti į tokį 

Nenoriu čia
bei daleisti, kad nieko nebuvo 
daroma, bet priešingai pasi
džiaugti, kad ten susirinkusių 
daugelis vadų visur veržėsi į 
darbą, jieškojo kontakto su ki 
tais, nežiūrėdami, naujo nuo- 
vagiro, tenutrūkus kelioms 
dienoms nuo darbo ir kitų rū
pesčių.

Džiaugiausi matydamas vi
sur i® visų gerus norus ir tikiu, 
kad ateityje jie mus išves į 
platųjį, link tėviškėlės 

Bus daugiau.
i Sktn. J.

Kanada suvaržo
imigraciją

Visus, tiek senus kanadie- dimai bus duoti sūnums, dūk- 
čius, tiek ir naujus, nustebino terims, broliams ir seserims su, 
staigus ir nelauktas įvažiavi- savo šeimom, seneliams ir naš- 
mo į Kanadą suvaržymas. To- laičiams, brolvaikiams ir dūk- 
jfaio suvaržymo niekas nesitikę terėčioms, žemiau 21 metų am 
jo, nes prieš tai buvo pasija- žiaus. Bet pirmenybė šioje gru 
kymų, kad Kanada didelių per pėje reiškia proporcianalus ma 
spektyvų kraštas, kurio dau- žesnis skaičius naujų darbinio 
gybė natūraliųjų turtų neišnau kų. 
dojama, nes išnaudoti nėra 
kam. Be to, gali būti, turint 
visa tai prieš akis, — anksčiau, 
dar tiktai šį pavasarį, buvo pa 
sisakymų, kad imigracija nau
jų ateivių yra būtina ir saugu
mo sumetimais. Didžiulis, Eu
ropos plotui lygus kraštas, —- 
pustuštis, nes jame tegyvena 
tiktai apie 14 milionų žmonių. 
Tai yra erdvė, kurią nesaugu 
pustuštę laikyti. Ir daugybė 
kitų argumentų, ypač krašto 
ūkio vystymo, diktavo palan
kią imigracijai politiką, kurios 
būtinumą dažnu atveju nuro
dinėdavo Kanados valdžios 
žmonės.

Deja, šiandien turime kons
tatuoti faktą i|r atkreipti į jį 
dėmesį, kad Kanada išleido pot 
varkius, kurie drastiškai guvar 
žo imigraciją.

Tas yra negera, kad suvar
žymai kaip tiktai paliečia dau- 
gausia vadinamus D. P. arba, 
pabėgėlius nuo sovietinės ver
gijos ir Genocido. Potvarkių 
plyšeliai, pro kuriuos galėtų 
pralįsti suminėtieji asmens, la 
bai siauri ir nepakankamai aiš
kūs. O mums atrodo, kad aki 
vaizdoje to siautulio, dėl kurio 
visoje žmonijoje yra didelio 
susirūpinimo saugumu, kaip 
tiktai šis jau patyręs elemen
tas čia būtų labai naudingas.

Kaip ten bebūtų, į šį faktą 
kreipiame tautiečių dėmesį. 
Klausimų ir atsakymų skyrių 
je GG Skaitytojai ras platesnį 
p. J. J. Juškaičio naujų po Įvai
kių aptarimą, o čia pat dedame 
oficialiai patiekiamas Kanados 
spaudos nuomones.

„Po šešių metų palyginamai 
laisvo europiečių ir kitų imi
grantų judėjimo Kanadon, Do
minijos vyriausybė smarkiai 1 
sumažino naujų žmonių pri- 1 
ėmimą. Neaišku, ar tai yra 1 
tik laikinas dalykas ar ne, bet ; 
atrodo, kad tai nustebino dau
gumą kanadiečių.

Išttkrųjų 1952 m. pirmame 
pusmetyje imigracija yra di
desnė uz 1951 metų pirmąjį 
pusmetį. Bet šių metų antroji 
pusė bus žymiai mažesnė, pa 
lyginus ją su pereitų metų.

Iš kai kurių kraštų galės at
važiuoti tik šeimos nariai ai- 
ba artimesni giminaičiai jau 

įčia esančių darbininkų. Ypa
tingai daug kas iš tų kraštų 
atvyks, iš kurių atvyko daug 
darbininkų ir kurie dabar pra
šo leidimų savo šeimoms.

Imigracijos skyrius pradžio 
je turėjo per 25.000 prašymų. 
Išdava to buvo, kaip tai atsi
tiko su italais, kad leidimai bu 
vo duoti tik šeimos nariams ir 
sužadėtinėms. Italų darbiniu 
kų imigracija bus apribota ir 
tik tie galės atvažiuoti, ku
riems leidimai buvo išduoti 
prieš birželio mėhn. 1 d.

i Ta pati giminaičių problema 
ištiko ir Vokietijos reikale. Pe 
reitais metais, tai buvo pirmie
ji ištisi Vokietijos imigracijos 
metai, ikada Kanada priėmė 
32.385 vokiečių ir austrų ir 
1952 m., per pirmuosius 5 m., 
dar kitus 12.566. Rezultatas 
to yra, kad prašymų skaičius 
artimiems giminaičiams ir šei
mos nariams vis didėja. Lei-

žesnis skaičius naujų darbiniu

Stebętoiaj Ottawoje tiki 
kad:

nori re-

Prieš dešimt metų buvo sa
koma, kad iš prerijų, nuo On
tario vakarinės |ienos iki Roc 
ky kalnų, nieko nebus. Dešim 
tys tūkstančių gyventojų iš to 
krašto išsikėlė, tūkstančiai kė
lėsi į Rytinę Kanadą arba į 
Jungtines Valstybes.

Net 1945 metais 
manoma, kad trys 
prerijų provincijos 
toba, Saskatchewan 
— tėra tik didžiulis
tės kraštas su labai 
pramonės galimybėm, 
nės vis dar laikė Britų Kalum 
biją ir Ontario turtingiausio
mis Kanados provincijomis.

Staiga 1946 ir 1947 metais 
įvyko pasikeitimas, — alyva 
prasiveržė begręžiant šulinį 
prerijos lygumoj prie Edmon- 
tono. Vis didėjant pareikala
vimui naujų metalų, (kaip ura 
nijaus) pradėjo kurtis naujos 
kasyklos šiaurės Manitoboj ir 
šiauriniame Saskatchewane. 
Ūkių kainos išsilaikė aukštos 
ir derlius siekė rekordinį ly
gį. Vakariniai didmiesčiai, 
kaip Winnipegas, energingai 
ėmėsi naujos pramonės kūri
mo. Srovelė juodos alyvos iš

guliuoti imigraciją sulig esa<' Albertos pavirto į versmę, pas 
mo darbo pareikalavimo ir noij kui į upę, o dabar veik į pot- 
išvengti darbininkų pertek*, vynį.
liaus. _ Šiandien prerijos išgyvena

2. Departamentas nori išlai kylančio gerbūvio laikotarpį, 
kyti apytikrę tautybių pusiau i 
svyrą, duodama tradicinę, pir- 1 
menybę britams, prancūzams ] 
ir amerikiečiams, šiaurės euro
piečiams, .pietų auropiečiams, 
aziatams ir kitiems šia tvarka.

Į šitą staigų politikos keiti- 1 
mą yra skirtingi atsiliepimai. • 
„Globe and Mail“ (konserva
torių laikraštis) pastebi: Tai 1 
yra tiktai apgavystė; ir kaipo 1 
tokia, negudri. Net kiekvie
nas mokyklos vaikas mato, jei 
imigracija apribojama čia esan 
čių žmonių artimiems giminai- ' 
čiams, tad atvykstančiųjų as
menų iš Europos kraštų skai- ' 

■ čius yra apribotas tuo skai
čiumi, kuris čia jau įsikūrė. . . 

Ar tai tik kvotos sistema? 
Ji nėra tokia tiksli, kaip Jungt. 
Valstybių sistema, arba tifkia 
teisinga.

„The Toronto Star“ (Libe
ralų laikraštis) sako: Naujie
ji imigracijos nuostatai, kurie 
pereitą savaitę buvo patiekti 
Hon. Walter Hąrris'o, išvažia
vo iš melodijos. Krašto išvys
tymas turi būti vadovaujamas 
gyventojų skaičiumi. Jei mes 
norime atsiekti tą mums pra- 

’ našautą ūgį,, tai mes turime tu 
rėti daugiau žmonių mūsų re
sursų išvystymui bei vartoto
jų rinkos padidėjimui mūsų 

. gaminiams.
Imigracija turėtų būti pla

nuojama mūsų krašto dabarti
nių ir numatytos ateities pa
reikalavimų omenyje. Dabar
tinė politika nesudaro iš viso 
jokios planuotos imigracijos. 
Yra aišku, kad norima suma
žinti imigraciją, bet nenustato
ma aiškaus tikslo. Žmonių 
skaičius, kuris pasieks mūsų 
krantą iš Europos, atvyks tik 

pripuolamai, tai reiškia, jei 
jie turės giminių, kurie apsi- 
ims dėl jų kai kurias atsakomy 
bes. ..

„The Financial Post“ pride
da: Tai nėra durų užrakini
mas imigracijai. Tai yra tik 
laikinis atsikvėpimas suvirški 
nimui, ką mes turime, paragin 
ti jau čia esančių vyrų žmonas 
ir vaikus atvykti ir įsijungti į 
Kanados bendruomenę.

Per paskutinius penkis me
tus Kanada priėmė maždaug 
600.000 naujakurių, vien per 
paskutinius metus 194.000. Tai 
yra daug žmonių. Šių metų prastai senuose centruose. Kaž 
tikslas yra 150.000... kaip jau" ir tam tikras džentel

Mes visi esame už emigiaci- meniškumas to reikalauja.
ją, bet sunku ginčytis su lai
kiniu suvirškinimo laikotarpiu, tikrų 

Mūsų labai išvystytoje pra
moninėje ekonomijoje negali
ma turėti 19-to šimtmečio ti- 

; po masinio įvažiavimo. Dar- 
; Bas neatsiranda iš oro ir šian- 
■ dien mažiau žmonių gali sukur 

ti sau darbo kaip tai seneliai 
darė su kirviu ūkyje.. . Ta
čiau Šis kraštos turi būti dėl 
savo labo už nuolatinę didelės 
imigracijos politiką**.

grynai nuo žemdirbys-

metais Saskatchewano 
produkcija pasiekė 1.

ir manoma, kad visa tai tėra 
tik. lašas palyginus su ateities 
perspektyvomis.

Manitoba.
Mažiausia žemės plotu, Ma

nitoba jau nuo seniau geriau
siai iš prerijų stovi ekonomiš
kai. Todėl jos reikšmė Vaka
rų kilime mažiau ryški, bet ne 
mažiau svarbi, kaip Saskatche 
wano ar Albertos.

Su beveik 600 milionų dole
rių pramoninės apyvartos per 
metus, Manitoba yra labjausiai 
supramoninta prerijos provin
cija ir jos sostinė Winnipegas 
su 380.000 gyventojų yra di
džiausias industrijos centras 
prerijose.

Nuo 1948 m. bu|vo inves
tuota Manitoboj 56,8 mil. do- doj negali pasidžiaugti tokiu 
lerių. Nuo 1946 m. provincijoj praturtėjimu, kaip Alberta, 
įsteigta 245 naujos gamybinės Daugiausia per atradimus to- 
įmonės. Ypač smarkiai išsi- kių stebūklingų alyvos laukų, 
plėtė drabužių gaminimas Win kaip Leduc, Redwater, Joseph 
nipege ir šis didmiestis tapo Lake, Golden Spike ir Aceson 
vienu didžiausių aprangos pra----- visos Amerikos alkys at

kreiptos į šią iš visų prerijų 
labjausiai į vakarus nusitęsu
sią provinciją.

Nuo poros milionų statinių 
per metus Alberta nuo 1947 m. 
pašoko iki 46 milionų savo ga
myboj neapdirbtos aly/os ir 
kas savaitę naujas šaltinis už
registruojamas. Alberta 
pagamina alyvos, kuria 

nei pusę

Alberta.
Nė viena provincija Kana-

dėmesio tiltų ir tai tepanaudo
dami vietinę medžiagą ir rekor 
diniu dažnai keletos valandų 
laiku. Tiesiog buvo malonu ne 
jučiomis klausytis, kaip kana
diečiai skautai besinaudodami

Bendrai, tai ir buvo pirmo
ji svetimoj padangėj tokia di
delė liet, skautų-čių stovykla 
prisiglaudusi kaip tik berybčs 
Kanados upių, ežerų ir miškų 
plotuose bei paskleidusi po tas 
berybes lietuvio jaunystės 
džiaugsmo ar sielvarto aidus.

Šį kartą norėčiau plačiau pa 
sidalinti tokio mums svarbaus 
įvykio įspūdžiais ir su „NL“ 
mielaisiais skaitytojais.

Netęsdamas ir nesilcisda- 
mas į detales, papunkčiui pa
nagrinėsiu svarbiausius stovyk 
los momentus.

Vietovė ir stovyklos 
organizavimas,

buvo atlikta greitumo, pigumo 
ir prityrusių vadovų ženkle. 
Tenka didelė padėka Kanados 
(anglų) skautams už paramą 
bei stovyklavietę.

monės centrų Kanadoj. Win
nipege pagamintų drabužių ver 
tė pakilo 542 procentais nuo 
1939 m. Taipgi padidėjo garny 
ba baldų, elektros reikmenų, 
metalo geležies ir plieno apdh 
bimo be’i alyvos rafinavimo.

Paskutiniu metu daugiausiai 
išgarsėjęs projektas Manito- 
toboj yra išvystymas nikelio ir _ _ 
vario kasyklų prie Lynn eže- pina daugiau 
ro, api'e-500 mylių į šiaurę nuo dos žibalo išdirbinių. 
Winnipego. Numatoma, kad Alyva ir natūralusis 
tai būsiąs didžiausias nikelio at ypač pastarasis išaugina pramo 
radimas pasauly — kaip tik nę su didžiulėm naujom aly-

dabar
aprū-

Kana-

gazas,

DĖL KLB KRAŠTO TARY BOS SUVAŽIAVIMO 
VIETOS

„Tėv. Žiburiai“ jau pradėjo naujas organas, nei pamatyti 
kampaniją už Krašto Tarybos nenorėtų tų žmonių? . . 
pirmojo susirinkimo vietą To
ronte.

Šį klausimą, žinoma, išspręs 
KLB - LOKas artimiausiame 
posėdyje. Bet. . . įdomu, kad 
jau varoma kampanija už susi
rinkimą Toronte.

Regis, jau nerašyta taisyk
lė, kad susirinkimai šaukiami 
centruose, kur jie yra. Žino
ma, centrai gali būti keičia
mi, bet vis dėlto nutarimai per 
sikelti kitur yra daromi pa-

vos apdirbimo, valymo, tirpi
nimo ir kitokiom pramonės 
įmonėm, kurių statyba vyksta 
didžiausiu tempu. Vis daugiau 
pritraukia provincija, ypač Ed 
montonas ir antraeiles pramo
nės įmones. Alberta siūlo pra 
monei beveik neišmatuojamą 
kiekį pigaus kuro natūraliojo 
gazo pavidale ir pastovią dar
bo jėgą.

Albertos du svarbiausieji 
miestai Edmontonas ir Calga 
ry vieni greičiausiai augančių 
bendruomenių Kanadoj. Ed
montonas iššoko į didmiestį su 
170.000 gyventojų nuo 98.000 
1941 metais. Calgary aiti to 
su padidėjimu nuo 88.000 iki 
140.000 per tą patį laikotarpį. 
Mažiausiai 15 proc. pasaulio 
anglių randasi šioj provincijoj; 
praeitais metais anglių gamy
bos vertė siekė 41 milionų.

Aišku ir žemdirbystė pride
da savo milionų vertės produk 
tus (460 mil. dol. 1951 m.). Al 
berta ypač laiminga turėdama 
didžiulius dirbamos žemės plo 
tus drėkinamus, kas apsaugo 
nuo sausrų. Drėkinimo gali

mybės vis plečiamos. (Č. S.)

išnaudotas, bei 
naudingiausiai 
didelį vežimą, 
nieko kaltinti

kelią.

Bulota,

Tikrai reikia protestuoti. 
Mizara nepatenkintas, kad 

svarbus. Jis turės būti išspręs JAV Valstybės departamentas 
tas, bet tai padarys jau susirin atsisakė išduoti vizą vykti į už 
kusi Krašto Taryba. Faktinai sienius 
yra tokia padėtis: kur bevyktų Dėl to Mizara sako esą reikia 
Krašto Tarybos sesija, 
pusę jos dalyvių iš ten, ar iš 
ten turės kelionę apsimokėtu žymus laisvai žmonėms judėti, 
O pav. iš vakarų atstovai tu- tiktai nuo kurio galo reikia pra 
rėš padaryti didelį kelią ir su- dėti protestus? Sovietai, ku- 
gaišti daug laiko, — juk tai riems Mizara keliaklūpščiauja, 
turės būti išlyginta. pirmieji pradėjo drausti žmo- žmogus. . .

Ar ne geriau būtų tuos klau nėms judėti. Kodėl Mizara ne kus smaugia, ne dolerius tau- 
simus rimtai pasvarstyti ir ras protestuoja prieš tuos pirmuo- 
ti būtinų būdų juos išspręsti, sius laisvo judėjimo varžytojus 
vietoje to, kad jau išanksto at 
statinėti" KLB-LOK-ą .ir vie
nintelį išganymą rasti tiktai to 
je ar kitoje vietovėje?

Kur bebūtų daromos KLB

Išlaidų reikalas, žinoma,

komunistų lyderiui.

apie protestuoti.
Protestuoti reikia prieš var-

nepakeliamu vergų darbų. Ten 
tai Mizarai viešpatauja teisy
bė. . .
Kas kita Kremliaus žmogus...

V. Andrulis A. Hoffmaną 
vadina Walstryto žmogumi. Ži 
noma, pagal Andrulį, tai turi 
būti jau labai blogas dalykas.

O kai Andrulis Kremliaus 
žmogus, tai, žinoma, gerai.

Matai, kas kita Kremliaus 
Kremlius darbiniu

po. ..

Gal

Be to, Montrealis turi tam 
^atmosferos“ sąlygų. 

Pav., Rašytojų organizaciją 
Toronto užsispyrė perimti, na Krašto Tarybos sesijos (gal ja, kad 
perėmė — ir palaidojo. . . Be 
to, nors „TŽ“ iš anksto jau nu 
šalina KLB-LOKo narius, kaip 
ir Seimo metu, vis dėlto, ar gr« 
žu jau taip brutaliai kratytis 
tos organizacijos, kuri vistiek 
nudirbo, esamomis sąlygomis, 
didelį ir atsakingą darbą? Kur les, ,, 
matyta, kad tokiais atvejais, kelio*

komunistai atsakys į 
klausimą?

reiškia rusiškoji „rytų 
demokratija“? Ar tai nėra tas 
pat, kad Rusija Stalino ir jo 
klikos pasišovėlių laikoma dik 
tatūros kalėjime? Kad ne tik 
tai neleidžiami laisvi krašto 
atstovybės rinkimai, bet ir ko- 

neleidžiama 
susirinkti jau apie 15 metų? 

Rusija, Ar tai nereiškia, kad Stalinas 
uždaryti ir jo pakalikų klika bijo net sa- 
kacetus; vo partijos žmonių?

kur jie marinami badu, šalčiu, Mandrapypkis,

— sovietus?
Ten, kur teisybė vyrauja 

krašte...
Mizara krokodilo ašaras lie

1 už maištus nuteistas 
kad jos būtų komunistas Nelsonas, parsida-

Mizara dėl to 
,Kokia žiauri neteisybė

(Ameri- munistų partijai

geriausia būtų,
daromos pakaitomis Montre- vė'lis Maskvai.
aly, Toronte, Hamiltone, rašo:
Winnipege), bet Tarybos na- vyrauja mūsų krašte“ 
rių išlaidų atlyginimo klausi- koje).
mas yra aktualus ir būtinas iš- Kas kita, žinoma, 
sprendimo. Taigi, anot patai- kur milionai žmonių

nepameskim kelio dėl ta- i Hitlerio - Stalino
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Po ilgesnės pertraukos, 
skraidančios lėkštės vėl pasi
rodė. Ir šį sykį daugiausia vii 
šum Kanados.

Paskutinių dienų spaudoje 
veik kasdien pradeda pasirody 
ti pranešimai apie pastebėtus 
keistus skraiduolius danguje.

Deja, nebeturiu iškarpos 
apie skraidančią lėkštę, paste
bėtą viršum Winnipego, bet 
štai keletas iškarpų iš kitų Ka 
nados vietų:

Dauphin, Man. Birželio 23
d. skraidančios lėkštės pasiro- vingis Anglijoje, 
dė antrą kartą viršum Daup- kiek metų buvo skelbiama, kad 
hin. Šį sykį praneša mačiusi daug žmonių ten matę „jūros 
Mrs. Dorothy Holling, ką tik pabaisą”.) 
atvažiavusi iš Anglijos ir bu
vusi karo meto stebėjimo kor 
puso’ narė.

Mrs. Holling pamatė apie 
7.20 popiet „skrendančią lekš 
tę“, kuri išnėrusi iš debesio 
apie 2000 pėdų aukštyje, štai 
ga nėrė aukštyn ir perskridusi 
skaistaus dangaus plotą, din- 

apie

\jas mato, tačiau joks astrono
mas dar nesąs jų pastebėjęs. 
„Aš nesakau, kad nėra skrai
dančių lėkščių, tik aš sakau, 
kad nėra mokslinių įrodymų 
tiems dalykams paremti“. Esą 
kai žmonės pasaulyj yra susi
rūpinę, tai jie pradeda nesą
moningai jieškoti išeities netik 
rovėje. Jie mato dalykus, kaip 
kad Loch Ness pabaisas*. 
(Loch illess yra vienas jūros 

kur prieš

go kitame debesyje 
1000 pėdų aukščiau.

Ji aiškina, kad jos matytasis 
„daiktas“ buvo bent dusyk di
desnis už bet kokį civilinį - 
- transportinį lėktuvą, buvo 
juodas su raudonais kraštais 
ir skrido daug greičiau už bet 
kokį lėktuvą. Mrs. Holling 
karo metu buvo pratusi stebė
ti ir atskirti įvairius lėktuvų 
typus.

Pereitą rudenį M. F. Sevči- 
kas taip pat iš Dauphino matė 
žvilgantį daiktą skrendant 
dangumi taip pat apie 7 vai. 
vakaro. Skraiduolis buvo tam
sios spalvos ir skrido nepap
rastu greičiu. Aerodromų pa
reigūnai abudu (kartu . prane- 
šė„ kad tuo metu jokio civili
nio nei karinio lėktuvo viršum 
Dauphino nebuvo.

Prince Albert, Sask.
Lea Fast pranešė, kad ji matė 
birželio 27 d. „skraidančią 
lėkštę“, kuri sukosi ir nardė 
viršum Prince Alberto. „Švie
suolis sukosi iš rytų į vakarus 
ir atrodė, kad suko aukštyn“. 
Pradžioje ji manė, kad tai bu
vo krintanti žvaigždė, bet krin 
tančios žvaigždės nesuka aukš 
tyn. „Aš niekuomet netikėjau 
pasakoms apie skraidančias 
lėkštes, dabar tikra“, ji parciš 
kė.

Maltos sala. Karališkieji 
jūrininkai (royal marines) 
Maltoje įteikė sąvo valdžios 
įstaigoms pirmą pranešimą 
apie jų pastebėtą panašų į lekš 
tę daiktą, skrendantį labai 
aukštai ir labai greitai viršum 
salos prieš porą savaičių.

iš Victoria 
astronomas
iš Chattanooga,

Mrs.

vie- 
Dr.

Pranešimu 
nas čekas 
Karei Hujer 
Tennesses valst. Amerikos ast 
ronomų draugijai pranešime 
pasakė, kad „sikraidančios IčkŠ 
tės“ esančios „masinės histe- 
rijos“ padaras. Esą, nors la
bai daug žmonių Amerikoje

Tačiau ką astronomai pasa
kys į tai, kad tokias „lėkštes“ 
ir matė ir jas rimtai aptarė, 
pasirodo, visa eilė vyrų, ku
riais tenka tikėti nė kiek nema' 
žiau kaip ir pačiais astrono
mais. Štai keletas visai rimtų 
dalykų:

1951 m., t. y. pernai, rug
pjūčio 25 d. 9.10 vai. vakaro 
d-ras Robinson,, geologijos pro 
fesoriusTexas technologijos ko 
legijoje, kalbėjosi savo namų 
kieme su dviem kolegomis, d- 
ru Obergu, chemijos inžineri
jos profesorium, ir profeso
rium Ducker, žibalo inžineri
jos departamento viršininku. 
Staiga vis1! trys pamatė visą 
eilę šviesų, skraidančių be jo
kio garso dangumi nuo hozi- 
zento iki horizonto, kurios per 
skrido visą dangų per keletą ( 
sekundžių. ♦

Šviesos, kurių buvo apie 30, 
atrodė, lyg žvilgą karoliai, pa
verti pusračiu. Po kelių sekuu 
džių ir '.kita panaši formacija 
perskrido dangų. Patikrinus, 
paaiškėjo, kad tuo metu jokių 
lėktuvų nebūta tose vietose.

Taip pat pereitais metais 
tarpe rugpjūčio ir laipkričio, 
profesorius Ducker pastebėjo 
12 skraidančių šviesių „daik
tų“. Daugelis jo kolegų ir san 
tai nemokslininkų matė tose 
vietose net po tris perskridi- 
mus per vieną naktį. Rugpjū
čio 18 d. 18 metų jaunuolis 
Carl Hart padarė penkias fo- 
tografijines nuotraukas. Jo 
atvaizdai rodo po 18 ir 20 švie kai, vadovaujami jauno pulki- 
sių daiktų, išrykiuotų vienu 
ar dviem pusračiais. Kai ku
riose nuotraukose matyti, kaip 
greta eilės mažų iš šalies 
skrenda viena didžiulė, lyg mo 
tina gulbė, globojanti savo vai listų judėjimo civilinių žmonių, 
kų pulką. Aviacijos autorite- Savo socialinės ir ekonominės 
tai pripažino, kad Harto nuot- politikos tikslų vedinas, Revo- 
raukos yra tikros ir yra nuo- liucinis nacionalistų judėjimas 
monės, kad tie šviesuoliai turi pasiima sau tris pagrindines 
būti medžiaginiai daiktai, ku- ministerijas: 1) Finansų, su 
rie spinduliuoja šviesą. Profe- Dr. Paz Estenssoro priešaky- 
soriai Ducker, Oberg ir Robin je, 2) Agrikultūros ir 3) Dai- 
son sutinka, kad tie šviesuliai 
turėjo skristi ore apie 50.000 
aukštyje ir mažiausia 18.000 
mylių per vai. greičiu.

Dar 1947 m. birželio 24 d. 
lakūnas Kenneth Arnold, džioje laikosi 
skrisdamas į Yalkimą, Wash, Tas jo didelis atsargumas su

pasirodė skraidančios lėkštės?
SPĖKITE, KAIP KAS NORITE, BET MUS TIKRAI 

LANKO SVEČIAI Ii KITŲ PASAULIŲ?
valst. pamatė devynius „į lekš Tas vienas faktas, kad kcis- 
tes panašius daiktus, skrendan tasis skraiduolis galėjo sekun- 
čius lyg žąsys įstriža (diagona dės greičiu pakreipti ar atgręž 
le) eilute“. Priartėjusios Rai ti skridimo kryptį, rodo, kad 
niere kalnus, „lėkštės“ vikriai joks žemės aeronautikos moks 
sukinėjosi tarpe kalnų viršū
nių, kad nesusidūrus su kuria, 
ir skrido maždaug 1200 mylių 
per vai.

Pernai sausio 20 d. pusiau 
devintą, vakaro lakūnas Law
rence Vinther gavo įsakj mą 
iš savo kompanijos Mid-Con- 
tinent Airlines pakilti greituo 
ju lėktuvu ir ištirti „nepapras 
tai skaisčią šviesą“ viršum 
Sioux City, Lowa, aerodromo. 
Jis su dar vienu lakūnu pasi
kėlę lėktuvu DC-3, pradėjo ar
tėti prie šviesulio, kai staiga 
šviesulis nėrė žemyn stačiai 
į DC-3 lėktuvą ir tyliai be gar 
so nepaprastu greičiu praskri
do tik per 200 pėdų pro lėk
tuvo nosį. Abudu lakūnai at 
sigręžę stebėjo, kur tas šviesu 
lis dingo ir pamatė, kad tas bu 
vo jau atsisukęs per mažiau 
kaip sekundę laiko ir dabar 
skrido gretimais lėktuvo apie 
200 pėdų atstu. Buvo šviesi 
mėnesienos naktis, ir abudu tu 
rėjo į cigarą panašų „kūną“ ir 
sklandytuvo tipo sparnus, ge
rokai palenktus į priekį, bet ne 
■turėjo jokio motoro nei spraus 
minių prietai^j. Nesimatė jo 
kių dūmų nei liepsnų. Baltoji 
šviesa, atrodo, sklido iš skiai- 
duolio apačios. Po keletos se 
kundžių daiktas nėrė žemyn, tą formą, kuri užpakaly nuty- 
praskrido DC-3 apačia ir din- so beformine šviesa. Aplink 
go tolumoje. visą daiktą matėsi melsvai žals

las negali to išaiškinti.
Skaitytojai dar nebus pa

miršę pernai šioje pačioje vie
toje aprašytų lakūno George 
Normano ir eilės kitų patyri- 

nebuvo apie žalius 
kuriuos nuo 1948 
žmonių yra matę1 
dangumi. Vienas 

žalsvos šviesos

mų. Dar 
šviesulius, 
m. šimtai 
skrendant 
toks didžiulis 
kamuolys, šviesenis už mėnulį 
nušvitėjo Arizonos dangumi 
rytų link ir sprogo, išsitaškyda 
mas išgąstingai dideliais švie
sos latakais. Baisus sprogimas 
įvyko be mažiausio garso. Ma 
žiausia 165 žmonės matė tą 
nepaprastą reginį. Kad tai ne 
buvo joks meteoritas, paaiški
no New Mexico universiteto 
meteoritų instituto direktorius 
Dr. Lincoln La Paz.

O štai ir tikro astronomo 
pranešimas. Clyde Tombaugh, 
Pluto planetos atradėjas, vie
ną vasaros naktį 1948 m. sė
dėdamas savo namų kieme Las 
Cruces, New Mexico, pajuto, 
kad kažkas labai tyliai skrenda 
viršum jo galvos iš pietų į šiau 
rę. Jis ir jo šeima, kurie tą 
daiktą matė, tvirtina, kad 
buvo solidus „orlaivis“, 
toks, kokio jie niekuomet ne
buvo matę. Jis turėjo apskri-

tai
bet

Laiškai iš Piety Amerikos. V. Papartis, spec. „N. L-vai“

Kova už demokratines sąlygas 
Bolivijoje.

2.

Revoliucinės Nacionalistų Vy riausybės gerosios pusės 
kelia tam tikrą nepasitenkini
mą labjau radikališkesniuose 
revoliuciniuose karininkuose 
ir taip pat toje pačioje ortodok 
siškoje tautinių revoliucionie
rių partijoj, kurios kūrėjū ir 
civiliu vadu buvo dabartinis Bo 
livijos prezidentas.

Bet tam tikra revoliucinės 
nacionalistų vyriausybės prog
ramos dalis buv o vykdoma. 
Pirmiausiai, revoliucinė nacio
nalistų vyriausybė privertė 
ROSCA subordinuotis Bolivi
jos įstatymams ir valstybinei 
kontrolei, ko „demokratinės”

Jaunieji Bolivijos karimn-

ninko Villarroel, nuverčia Pe 
niarada vyriausybę 1943 m. 
gruodžio mėn. ir sudaro miš
rią valdžią iš jaunųjų karinin
kų ir iš Revoliucinio naciona-

bo.
Pulk. Villarrbel pažįsta tuos vyriausybės visai ir nereikala- 

sunkumus, su kuriais jam da
bar tenka susidurti, einant kraš 
to prezidento pareigas, ir pra- 

labai atsargiai.

vo. Prie „demokratijos“, ROS 
CA Bolivijos valstybei buvo 
skolinga milionus dolerių ir ki 
tą tiek buvo „inkasavusi“, nu- 
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laidas sunaikina faktas, kad, 
pasirodo, tie keistieji prąjovai 
visai nėra naujas reiškinys. 
„Readers Digest“ naujausiai 
patiekė visą eilę užrašų iš 
prieš keletą dešimtų metų, ku
riuose tokie pat skraidantieji 
daiktai aprašomi, tik tuomet 
jiems dar nebuvo duotas „lėkę, 
čių“ vardas. Ten yra cituoja
mi astronominių .(observatori
jų, laivų dienynų ir laikraščių 
pranešimai iš 1882, 1897,, 1870 
ir tt. metų. Apie vieną tokį 
per skridimą 1913 m. vasario 9 
d. praneša ir Encyclopaedia 
Britanica. Tūkstančiai žmo 
nių matė ir jaudinosi, kaip nuo 
Saskatchevano, Kanadoje iki 
Bermundų per visas JV tie
sia horizontalia linija perskri
do misteriškas šviečiąs trikam 
pis, atrodė, kad tam tikras skai 
čius švitinčių daiktų skrendu 
V. Formacijoje. Gįreit po to dar 
keturios ar penkios tokios for 
macijos pasirodė ir perskrido 
lygiai tuo pačiu kursu, kaip 
pirmoji. Kai kurie stebėtojai 
aiškino, kad didžiosios procesi 
jos viduryje buvo matyti pui
ki, didelė žvaigždė1 ir tokia pat 
skrido formacijos užpakalyje. 
Encyclopedia Britanica ap
skaičiuoja, kad to« procesijos 
skrido apie 35 mylių aukštumo 
je tarp 5 ir 10 mylių greičiu 
per sekundę. Gausiuose pra
nešimuose buvo atpasakoja
ma, kad „atrodė, lyg lėktuvų 
eskadrilės, su šviesomis iš abie 
jų šon/ ir iš priešakio bei už
pakalio ; kiti lygino su dideliu 
karo laivynu, lydimu 
ir naikintojų”.

Amerikoje 1932 m. 
paprastas žmogus, 
Fort, kuris visą 
rinko ir išleido 
knygose nepaprastus gamtos 
reiškinius, tokius, (kaip varlių 
bei žuvų lietų, staigius žmo
nių dingimus, taigi ir visą dau
gybę atsitikimų apie pastebė
tas „skraidančias lėkštes“. Te 
ko dvi jo knygas skaityti prieš 
dvidešimt metų, vienos ir pa
vadinimą atmenu, tai būvu 
„Lo!“ (mūsiškai būtų „ai!“). 
Kaip dabar, taip tuomet moks
lininkai netikėjo, ir Hart savo 
knygose jiems prirašė karčios 
pašaipos, pats aiškindamas, 
esą, kur nors aukščiau ŽMnės 
oro kiauto yra kitas pasaulis, 
kurio gyventojai, tai ir daro 
ekskursijas į mūsų stratosfe
rą. Įdomu, kokių dar aiškini
mų sulauksime, nors tikro nie
kas nežino ir nesatspėja. J. Pr.

Mįontrealis. Prieš tris sa
vaites daugelis Montrealio lie 
tuvių, be kitų ir pp. Leknickų 
šeima, matė vakare apie 10 

Jau buvo įvairiausių teorijų, vai. nepaprastą skraiduolį, ku- 
spėlibjimų. Naujausia prielai
da buvo net, kad tai yra kaž ka 
rios planetos gyventojų žval
gybos lėktuvai, atskridę ste
bėti mūsų žemę, kai pastebėjo

va pašveistė. Aiškiai matėsi 
apie pustuzinis langų laivo 
priešaky ir šonuose. Daiktas 
buvo panašus , „roketinį lai
vą“ su dviem lainų eilėm. Apie 
tokį pat daiktą pranešė du la
kūnai, kap. Clarence Chiles ir 
John Ąhitted 1948 m. liepos 
mėnesį.

Pernai gegužės 29 d. trys 
Šiaurės Amerikos aviacijos ae 
rofizikos departamento tarnau
tojai arti Los Angeles apie 3, 
48 vai. popiet kalbėjosi kom
panijos dirbtuvių kieme, kai 
anot jų pranešimo: „maždaug 
30 šviesių į meteorus panašių 
daiktų pasipylė iš rytų apie 
45 laipsniai viršum horizonto, 
padarė staigų posūkį dešinėn 
ir nuskrido per dangų vertiką 
le formacija (iš apačios aukš
tyn). Per kokias 25 sekundes 
vėl padarė dešinį posūkį va
karų link. Mūsų spėjimu jie 
turėjo apie 30 pėdų skersmas- 
čio ir skrido apie 1700 mylių 
per vai. Atrodė apskritus ir 
ryškiai mėlyni ir skriejo tartum 
plokšti akmenys, sviediami ra
maus vandens paviršiumi“.

Joks žinomas natūralūs ar 
optinis reiškinys nėra turėjęs 
tokios ypatingos šviesos skais 
čia dieną ir joks daiktas negali 
daryti tokių staigių posūkių 
prie tokio geičio.

Išvadoje: visi tyrinėtojai 
tinka, kad tie daiktai nėra 
chologiniai reiškiniai,, t. 
žmonių įsivaizdavimai, 
pat, kad nei Jungt. Valstybės, 
nei kita kokia valstybė mūsų 
planetoje neturi tokios energi
jos šaltinio, kuriuo galėtų to
kias skraidančias mašinas leis 
ti per erdvę tuo greičiu ir da
ryti tokius fiziškai nesupranta 
mus posūkius. Dr. Walter Rie 
del, buvęs vokiečių raketų cent 
ro Peenemumdėje tyrimo direk 
torius, yra įsitikinęs, 
keistos „lėkštės“ 
planetos kilmės, 
mu, bet koks mūsų 
metalas 
skrendant tokiose aukštybėse, 
tokiu greičiu.

Dr. Maurice Biot, žymus 
aerodinamistai sako, kad „lėks 
tė“ foama gali tikti tik skren
dant kosmo erdvėmis, kur nėra 
jokios atmosferos pasipriešini
mo, šiaip žemės atmosferoje 
tokia apskrita forma yra ne
įmanoma valdyti. „Mano nuo 
mone, tie daiktai yra dirbti
niai ir yra kontroliuojami. M a 
no įsitikinimu, jie yra ne šios 
žemės kilmės.. .”

* *

yra
Jo

beregint

su- 
psi 
y-, 

taip

kad tns 
ne musų 
tvirtini- 
planetos 
Sutirptų,

kreiserių

mire ne- 
Chatles 

savo amžių 
bene trijose

ris — apskritas su spinduliuo
jančia uodega -— dideliu grei 
čiu, nepalyginamai didesniu 
negu spraųsminiai lėktuvai 
kad skraido, pralėkė per Mont- 

čia atomines bombas sprogdi- realį. Daugiau įsižiūrėti trūko 
nant! Tačiau tą ir kitas prie- laiko.

Beatostogaujant
CHATEAUGUAY VILLAGE , P. Q., JSIKOR1MO 

GALIMYBĖS.
Chateauguay Village yra ir p. Pilypavyčiaus L. Ville, 

anapus Šv. Lauryno upės, apie P. Pilypavičius mums apro- 
15 mylių nuo Montrealio. Ten dė visą saivo ūlkį — gražų su
yra įsikūręs, jau nuo pat II-jo dą, kuriuo jis jau nelabai do- 
karo pradžios, žinomas Virba- misi, didelius vaiskrūmių dar
bo sodininkas p. Pilypavičius, žus, kuriais jis tikrai domisi 
čia besivadinąs sutrumpintai ir net juose daro naujų veislių 
Phillips. Prieš Antrąjį pasauli išvedimo bandymus, kas jam 
nį karą jis buvo atvykęs t gerai sekasi; didžiulius dar- 
New Yorko pasaulinę parodą, žus, kuriuose sirpsta braškės, 
bet prasidėjo karas ir jis jau auga daržovės ir tt. 
nespėjo sugrįžti į Lietuvą. Lai — Aš norėčiau, kad grupė 
mingai apsistojo Montrealy n lietuvių, — ne vienas, bet ke
po kurio laiko Chateauguay liolika, — susidomėtų mano pa 
Village įsigijo didelį žemės plo siūlymu sukurti čia lietuvišką 
tą, kuriame užvedė sodą ir uo- koloniją, — sako p. Pilypavi- 
gų daržus. čius. Vieno asmens įsikūrimas

Pp. Prišmantams, kurie, be- manęs nedomina. Dėl to, kad 
dirbdami ten gretimoje farmo- aš manau, jog įsikūrus keliems, 
je, p. Pilipavičių pažino, ini- o dar geriau keliolikai, susida- 
ciatyva, o pp. Bendžių automo rytų lietuviška kolonija, kuri 
biliu, beatostogaujant, aplan- galėtų gyventi savo gyvenimu, 
kerne p. Pilipavičiaus ūkį. Patogumų čia pakanka. Čia

Graži vieta, prie plataus ke- pat miestelis, bažnyčia, žuvin 
lio, kuriuo pastoviai — žiemą ga upė, o su Montrealiu susi- 
ir vasarą — kursuoja autobu- siekimas’pats patogiausias, nes 
sai (per parą praeina apie 30 miesto centras pasiekiamas pei 
autobusų), gražios padairos pusę valandos, ne daugiau, 
vietovė, prie pat miestelio, ku----- O kokios įsikūrimo sąlygos?
ris turi visus miesto patogu- — Kas turi apie du tūkstan 
mus, prie upės, kurioje galima čius dolerių, tas lengviausiai 
maudytis ir gaudyti žuvis, neu įsikuria. Namų statybą kredi- 
jų čia yra labai daug, — yra tuoja Sun Life. Kreditus pa

rūpinu aš pats. Paskui, už dvie delius namus, dar lieka žemės 
jų aukštų namus, kas mėnesis sodui, daržui. Taip jau išpla- 
tenka mokėti tiktai apie 25 do nuota žemė, kad namai aplink 
lerius. "Atrodo, kad įsikūrimo turėtų daug erdvės.
sąlygos tikrai palankios. Kas Tikrai, 'visoje aplyinkėje yra 
norėtų gauti platesnių žinių, platu, erdvu, daug sodų, vie- 
galima man rašyti per Chateau ta aukšta ir sausa. P. Phillips 
guay Village, P. Q. arba skam pastebi, kad čia gyvena daug 
binti telefofnu: Chateauguay dirbančių Lachinėje, Ville La- 
130-J. šalie, miesto centre, kuri la-

Reikia pastebėti, kad žemės bai greit siekia praeiną auto- 
sklypai dideli. Pastačius di- busai.

LAURENTIAN KALNUOSE
Jau antrą kartą teko lanky- — Mes tam ir įsigijome ma 

tis Laurentian kalnuose, Vai šiną, — sako pp. Kiziai, — 
David vietovėje. Šį įkartą mus kad mums neįprastas gyveni- 
nuvežė savo mašina pp. Ki- mo sąlygas nors kiek prasklai 
ziai. dytume, kiek nors galėtume at

Bevažiuojant, prisiminėme sigaivinti gamtoje, pasiekiamo
pernykštę kelionę, kai mus taip tiktai dėka motoro.
gi mielai, kaip ir pp. Kiziai, Ir mus pp. Kizių Pontiarias 
vežė p. Baltrukonis, dabar kaž- nešė į Laurentian kalnus. Sun 
kur beplaukiąs jūromis. Įdo- klausia prasimušti pro miestą, 
mu buvo tai, kad tuojau buvo (Bulvaru Decarie reikia beveik 
paskleistas gandas, perduota tiek laiko vykti, kaip ir visu 
kaikurio lietuvio vardu: Girdi, keliu ligi Vai David. Už tai 
jau įsigyta puiki, brangi maši- prasiveržus per miestą, atsive 
na,—tai štai kur eina aukos. .. ria Laurentian autostrada — 
Ta pačia proga prisiminta ki- plati, lygi, — kuria motoras — 
tas gandas: Esą jau nusipirkę tiktai laikykis.
namus. .. O kaip gi. . . Ir vėl Bematant prašvilpia visų 
išvados. . Matyt, kam nors šventųjų vardais pavadinti 
rūpi skleisti ir palaikyti gan- miesteliai. Kelias kyla ir au
dus. . . Gal propaganda. . . tomobilis kopia į kalnus, ,,im- 
Tiek to. damas“ vieną po kitos pako-

Bet mašiną turėti, ypač va pas. Malonus vėjelis kutena 
saros laiku, yra tikrai didelis veidą. Alkys ganosi tolimų 
malonumas. kalnų ir atkalnių vaizduose. Ir

ilsisi po smulkių iš arti narplio Pasimaudžius, apetitas pa
jinių. dvikubėja. Susišiidyti ir „bur

Juo augščiau į kalnus, juo nelė‘ ne pro šalį, — kai kas pri 
laisviau kvėpuoja krūtinė, pažįsta. . .
Ypač kai juntama, kai visus Čia, pasirodo, lietuvių jau 
metus tenka išsėdėti kamba- nemaža kolonija. Netrukus su 
riuose, mieste. vaikučiai pasirodo ir p. Adamo

Štai ir Vai David Šį kelią nienė, atsiyrusi iš anapus Auk 
geriausiai atpažįsta pp. Kizių sinio, kur pp. Adamoniai turi 
dukrelė Vida, kai mes dar- savo vasarnamį.
abejojame. Tikrai, kas gali, gera, n/alo

Smėlėtu keliu, įkaitusiu nuo nu/r sveika pailsėti čia ir pa
gausiu saulės spindulių, pasie kvėpuoti kalnų miškų oru 
kiame ir pp. Gurinskų vasarna pasimaudyti Golden Lake 
mį. Čia jau daug kas pagra- ežere. . .
žėję: nauja tvorelė, kiemas ža- Bet įdomu naktį ir grįžti iš 
lias, kaip izumrudas; maume- Laurentian kalnų. Šen ir ten 
džiai plačiau išskėtė šakas ir pakeliui kalnų pašlaitėse švie- 
daugiau duoda pavėsio; vasar čia viešbučiai, restoranai. Pia- 
namis knibžda vasarotojais — čiuose, kdip jūra kalnų miš- 
čia dr. Drevinskienė, p. Kava kuose, šen ir ten, keisdami švie 
liūnaitė, visa pp. Lapinų šei- sas, žiba vienučiai. Pakelių 
ma ir dar daugiau žmonių. Vi- miesteliai pasipuošia daugia- 
si įdegę saule, užsigrūdinę vi- spalvėmis šviesomis. O mėly- 
sai žiemai, visiems metams. name danguje žiba žvaigždės. 
Netrukus pasirodo ir p. Gurins Gražu.
kienė, energinga it judri, kaip Ekspresas autobusas jus į 
visuomet, ir p.Gurinskas, kuris miestą iš kalnų atveža per pus 
atrodo, daugiau besiilsįs, negu antros valandos, pralenkęs pa
šeimininkaująs. . . keliui visas sutiktas mašinas...

Žinoma, tuojau einame mau Ir kai nusileidi į Montrealio 
dytis į Auksinį ežerą — Gol- ir Verduno žemumas, vėl pa- 
den Lake. Gražus, švarus kai junti didesnį oro slėgimą, sto
nų ežeras, gerais maudytis vintis oras nenoriai plaučių 
krantais. Baugu neįpratus lįs- traukiamas į išvėdintas savo 
ti į vandenį, šiurpiai šalta, bet kameras...
įbridus iki kaklo, jau ilgai ne-i Kas gali, patartina atsigai- 
sinori apleisti gaivinančios vė vinti Laureątian kalnuose, 
sumos.,. K»
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|š. visur ir apie viską
— Buenos Aires pievinei- vietą atrado mergaitę iškeltą 

jos atstovė Argentinos parla- į sniegą, nes pagal indėnų pa- 
mente, Celina Rodriguez, pa- protį, stengiamasi, 
lieke kongresui pasiūlymą pa
statyti paminklą Evai Peron, 
respublikos prezidento žmonai.
Siūloma statyti 
mieste.

— Pasaulyje 
tybių, kuriose

Buenos Aires

bių tarpe yra 
Šveicarų moterų 
ištisus dešimtmečius deda

maža tėra vais 
moterys neturi 
Tokių valsty- 
ir Šveicarija, 

sąjunga jau 
pa

stangų iškovoti moterims bal
savimo teisę. Du trečdaliai 
taut, tarybos narių pasisako 
už moterų balsavimo teisę. Ta 
čiau kadangi įstatyme nenunia 
tylos moterų balsavimo teises, 
yra teigiančių, jog tik tuo at
veju galima šveicarėms suteik
ti balsavimo teisę, kai atitinka
mai bus pakeistas įstatymas. 
Gi norint pakeisti įstatymą, 
reikia atsiklaufti gyvento
jų. Taip ir sukasi tas pats ra
tas, nejudėdamas iš vietos. 
Šveicarų pareiškimai dėl lygia
teisiškumo perkeliauja vyria u- 

■ - igas i: su neigiamu 
atsakymu vėl grįžta atgal.

— Vienas Reino srities vo 
kietis išradęs įtaisą, vadinamą 
alkoholmetru, kuris prijungtas 
prie motoro, nustatys mašiną, 
vairuojančio blaivumą. Jei vai 
ruotojas bus įgėręs, tuo atve
ju aparatas, paliestas išgėru
sio alsavimo, trukdys motoro 
įjungimą ir gazo padavimą. 
Tokiu būdu, esą, būsią išveng
ta daug susisiekimo srityje ne 
i.ūmiu, kurių.nemaža įvykda
vo dėl to, jog mašinos vairuo
jamos neblavių asmenų. Išia- 
climas jau esąs užpatentuotas.

— Iš Vatikano pranešama, 
kad pernai aukščiausias baž
nyčios teismas, Rota, peržiū
rėjo ir patikrino 184 moterys
čių teisėtumą. Iš to skaičiaus 
rasta, kad 68 atvejuose nebū
ta teisėtos moterystės. Is 181 
kazusų 88 buvo išspręsti ue 
jokio atlyginimo. Bažnytines 
teisės žinovas Washingtone sa 
ko, kad paprastai kainuoja nuo 
Šimo 
dos.

iki 500 dol. teismo išlai

Darbasvalrdų randasi ir Leninas ir 
Stalinas. Ta Biblija, tai Seno 
Testamento ir rusų komunistų 
partijos istorijos mišinys, 
riame prieinama 
kad Leninas ir 
vaizduojami kaip 
kūrimo dalyviai.

— Joseph Dawn Louzier, 
Los Angelos gyventojas, sako, 
kad jis turi 121 metus am
žiaus. Jis sako, kad vieninte
lis būdas ilgai gyventi yra ,,ge 
rai kvėpuoti“.

— Dėdės Šamo žemeje len
kai pradėjo kurti naują Vil
niaus miesto istoriją. Pasak tų 
„ekspertų“ Vilnius buvęs ne 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš 
tijos sostinė, bet tik antroji 
Lenkijos sostinė. Prof. Vla
dislav Studnicki pradėjo gar
sinti tokią teoriją. 
Vilnių įkūręs 
faktinai to 
esąs Jogaila, 
tęs tik pilį ir mūrus, bet patį 
miestą pradėjo statyti Jogai
la, Lenkijos karalius ir Didy
sis Lietuvos Kunigaikštis. Jam 
tai priklauso kreditas už šutei 
kimą miestui savivaldybės, pa
gal Krokuvos pavyzdį. Girdi, 
dažnai buvo girdimi išsireiški
mai, jog Vilniaus įstaigos ir 
žmonių luomai buvo tvarkomi 
„krakuį/iakiškai“.

— Australijcs gydytojas, 
Dr. Henry James Robinson, 
27. V. 1952. sulaukė 100 me
tų amžiaus. Jo gimtadienio 
šimtmetinės sukakties proga jį 
apspito spaudos atstovai, klau
sinėdami, kas daryti, kad dagy 
ventų iki jo garbingo amžiaus? 
Šimtametis gydytojas atsakė: 
„Laikykitės, kaip galima to
liau nuo daktarų ir niekuomet 
nepersi valgykite“.

— Gabūs lietuviai visur gra 
žiai pagarsina gerą lietuvių 
vardą. Štia Čilės miesto Osor 
no dienraštis „La Prensa“ ke
liose laidose mini lietuvio spor 
tininko Kazimiero Čuikos var
dą.

Čilės Puyehue sfitis pagar
sėjus geriausios rūšies žuvi
mis. Ypatingai tos srities eže
ruose ir upėse Gol-Gol, Cha- jus, jau 25 metai, 
lelfu ir Lican pagaunama daug 
brangios žuvies, kur ir įvyko 
meškeriojimo tarptautinės var
žybos. Savo geriausius žuvi
ninkus atsiuntė žuvininkų klu
bas „Nahuelhuapi“, iš Andų 
kalnų papėdės, keturi Osorro 
klubai, „Club dfc los 13“ iš Ar 
gentinos San Carlos de Barilo 
che su kapitonu Paul Sč Tor
res pryšjiky. „Trylikos klubas“ 
atsiuntė 4 šios srities sportiniu 
kus, kurių tarpe buvo lietuvis 
naujakurys, p. Kazimieras 
Čuika, laimėjusis pirmą premi
ją visame čempionate ir gavu-

net prie 
Stalinas 
pasaulio

ku
to, 

yra 
su-

't

Mūsų liaudis sakydavo: 
„Verkia duona tinginio valgo
ma“. Filosofai, poetai ir moks 
liniukai darbą yra gražiai ap
tarę. Darbas duodąs pajėgu
mą iškilti ir jis apsaugąs nuo 
sugedimo, nes jis esąs gyveni
mo druska. Darbas kuria ver
tybes,, darbas iškelia žmogų. 
Visiškas nieko neveikimas, be 
puotų ir cirkų, romietį išlepino 
ir pražudė, nes jo vergai visur 
jį pralenkė. Dauguma tremti
nių turėjo pakeisti darbo rū
šį, — mesti protinį ir gi ynai 
pereiti į fizinį. Pradžioje šis 
pasikeitimas gana sukrėtė, nes 
daugelis prie fizinio daibo ne
buvo įgudę, įpratę.

Nei vienas darbas žmogaus 
nežemina, o jį iškelia, nes dir
bantysis nėra visuomenei nas 
ta, o kurdamas gėrybes, kelia 
'kraštą. Be darbo neturėtume 
nieko. Juk be nieko — nei a 
nieko. Neišdygsta rūmai, mies 
tai, mašinos, rūbai, maistas, 
kaip grybai. Kiekviena gėry
bė kvepia darbininko prakai
tu. Kol kas neturime robotų 
nei mūrininkų, nei stalių, nei 
kepėjų. . . Menkiausias daik
tas yra darbo vaisius. Gal kai 
kada to neįvertindavom, bet 
kai dabar patys kurdami gėry
bes nulašinai© prakaito lašą, tą 
turim suprasti. Dabar gerai 
žinome, kad juodos rankos, su
tepti rūbai turi tuos pačius 
troškimus, tą pačią neramią šir 
dį. Tik vienų pasaulis suka
si aplink jų parapiją, o kitų — 
aplekia visą pasaulį. Tai pri
klauso nuo prigimties ir išsila
vinimo.

Mūsų inteligentu, tremtiniu 
darbininku, niekas nenusivilia. 
Jis išlaikė egzaminą, nors kar
tais dantis sukandęs. Nei mū
sų generolai, direktoriai, teisi
ninkai, nėra visuomenės ir vais 
tybės našta. O savu prakaitu 
valgo suvilgytą duoną. Yra 
išimčių, bet jos tokios mažos! 
Savo likimu nei veinas nesi
skundžia. Gal kartais vienas 
pagalvoja apie likimo karčias 
išdaigas? Bet galvoti draudžia

inū
su

tik drg. Stalinas. Tas rodo 
su Tautos dideli moralinį 
brendimą.

Reikia stebėti čia esantj 
bininką 
binikas 
laisvas, 
iš kelio 
venimo 
tas. O 
gyventi 
re jo

kad žmo
gus nemirtų namuose, išneša
ma laukan. Misionierius ne
seniai buvo gavęs naują vais
tų siuntą, ėmė gaivinti mergai 
tę. Mergaitė atsigavo, buvo 
aprūpinta sakramentais, bet ii 
gai nebegyveno,

— Danų tyrinėtojų laivas 
10.400 metrų gilumoje naujau
siais gaudymo aparatais suga
vo bakterijų ir kitų gyvų orga
nizmų Ligšiol buvo manoma, 
kad bet kokia gyvybė negyve■ 
na giliau, kaip 8.000 metrų. Mi 
nėtas danų laivas atliko tyrinę 
jimus netoli Japonijos kianti’ 
Ramiajame Vandenyne.

— JAV moterų savaitrašty 
j e sakoma, kad vyrai naują 
skrybėlę nusiperka per 2 min., 
batus per 5 min., kaklaratšį 
per 6 nūn,, o visą rūbų eilutę 
per ketvirtį valandos. Gi mo
terys naują skjybėlaitę jieško 2 
dienas, batus — 5 dienas, o 
bliuskutę nusipirkti sugaišta 
visą savaitę. ..

— Sovietų mokslininkas F. 
Andrejevas paskelbė, kad aukš 
tas kraujo spaudimas yra kapi 
talistinė liga, kuria ypatingai 
serga JAV. Esą sovietuose ši
ta liga yra išnykusi, nes dar
bininkui nereikia rūpintis atei 
timi, darbu ir aprūpinimu se
natvėje. Vakarų medikai nu
rodo, kad kraujo spaudimas 
yra labai žymus .pertekliuje gy 
venančiuose kraštuose. Šios Ii 
gos sovietai neturi, nes ten 
viešpatauja skurdas.

— J Tibetą kinų komunis
tai „pasikvietė technikus ii ke
lių tiesimo specialistus '. Tium 
pai tariant sovietai įsikuria to 
Imliausiame Azijos užkampyje.

— Kipro sala skubiai įtvirti 
narna. Ten rengiami aerodro
mai sunkiesiems bombone
šiams, kurių statyba turi būti 
baigta šiais metais. Nuo šžos 
salos iki Juodosios jūros So
vietų Rusijos uostų tėra tik 
6C0 mylių, apie 1000 mylių li
gi Baku naftfos varyklų ir Don 
baso anglių kasyklų bei Diiiep 
ropetrovsko elektros jėgainių.

— Johanesburge turtingo 
ūkininko žmona buvo labai na 
stebinta, kai, jos vyrui mirus, 
teisme buvo perskaitytas jo tęs 
tamentas, kuriame buvo sako
ma: „...o savo žmonai palie
ku jus meilužį ir tegu ji žino, 
kad aš nebuvau toks kvailas, 
kuriuo ji mane laikė“.

— Philadelphijos universi
tetas neseniai nupirko dr. J. 
Šaulio biblioteką. Biblioteko
je yra apie 3.000 tomų lietu
viškų knygų ir periodinių lei- sis sidabro taurę bei 100 pezų 
dinių.

— Žinomai kino ir radijo 
artistei, Ethel Barrymore, 
New Yorko universitetas su
teikė meno daktarės laipsnį.

— Iš Pietų Afrikos Unijos 
pranešama, kad tarp vietinių 
gyventojų yra platinamas

Pasak jo, 
ne Gidinunas; 

miesto steigėju 
Gediminas pasta

nn-

000.000 dolerių. Karo laukuo
se pasiliko 22.000.000 gyvy
bių. Taigi karas kiekvienam 
kare dalyvavusios valstybės gy 
ventojui kasmet atsiėjo 4.000 
doleriu ir kasmet žuvo 3,6 
Ilonai žmonių.

— Dabrtinis „šaltasis“ ka
ras Atlanto pakto valstybėms 
kasmet kainuoja 18 miliardų 
dolerių. Buv. Olandijos komu
nistė, kalėjusi sovietų kalėji
muose sako, kad sovietų kalė
jimuose ir stovyklose yra nuo 
12 ligi 20 milionų kalinių. So 
vietų kalėjime žmogus išgyve
na vidutiniškai 2,5 metų. Taigi 
išeina, kad kasmet sovietų ka
lėjimuose miršta 5—6 milicnai 
žmonių. Per dabartinius 6 
„taikos“ metus sovietų kalėji
muose mirė mažiausia 30 rm- 
honų kalinių. Taigi dabartinė 
„taika“ yra baisesnė nei antra 
sis pasaulinis karas.

— Balandžio 4 d. Liubec- 
ke, Šiaurės Vokietijoje, įsteig 
ta Mažlietuvių Tėviškės Mylė
tojų Draugija, vokiškai vadina 
ma Klemlitauisciier Heimatve- 
rein, nepolitinio pobūdžio or
ganizacija tautinei sąmonei ir 
prisirisimu! prie savojo krašto 
ugdyti. Ji registruojama vo
kiečių Įstaigose ir apims tiek 
jaunimą, tiek ir suaugusius. 
Laikinosios valdybos pirminiu 
kas yra V. Endrikaitis, sekre
torius — J. Parcigis, o kasinin 
kė — A. Benderienė. Minimo
ji draugija ateity leis „Kelei
vį“ ir kitą mažlietuvių spaudą. 
Dėl to persitvarkymo laikinai 
užtruko „Keleivio“ išėjimas, bū 
tent — kol bus galutinai per
tvarkytas visas organizacinis 
ir techninis aparatas.

— Lietuvių R. K. Susivie
nijimo Amerikoje laikraštis 
„Garsac“ buvo Įsteigtas 1917 
metais ir šiemet Švenčia 35 gy
vavimo metus, jo pirmu re
daktorium buvo JuliuĮs Kau
pas, kuris vėliau buvo Lietuvos 
finansininkas. Nuo 1918 iki 
1926 m. „Garsą“ redagavo Le
onardas Šimutis, dabartinis 
„Draugo" redaktorius, o nuo 
to laiko redaguoja Matas Žli

dar 
ir jo padėtį, čia dar
yta savo namuose. Jis 
savo vietoj ir niekam 
nesitraukia. Jo pragy- 
standartaiį yra aukš- 

jei taupus, tai ir prasi- 
pusėtinai gali. Vaka- 

nea'tskirsi nei kine, nei 
kotely, nei gatvėj nuo protinio 
darbo darbininko. Jo uždarbis 
dažniausia leidžia net plačiau 
pagyventi. Malonu, kad čia 
darbininkas pilnoj pagarboj. 
Niekas nebėgs nuo suodino vei 
uo, purvinų rankų ar suteptų 
rūbų. Niekas į tai nekreipia 
akies.

Tik reiktų geriau sutvarky
ti socialinis draudimas ir suvar 
žyti kapitalo išsišokimai. Be 
unijos dirbančių likimas taip 
pat nėra geras. Tą pačią mi
nutę tave gali iš darbo atleisti. 
O ypatingai baisios yra depre
sijų dienos. To taip lengva iš
vengti pažabojus kapitalą ir 
įvedus pilną socialinį draudi
mą. Darbininkas tada be sa
vo kaltės nedarbo dienų nesi
bijotų ir jo pragyvenimo mini 
niurnas garantuotas. Skaudus 
likimas naujųjų emigrantų, ka 
da žmogus tiesiog iš laivo pa
leidžiamas į gatvę, bet nemo
kąs kalbos, jieškantis darbo. 
Pašalpos nei vienam nėra ma
lonios. Turėtų įstaigos pat li
pinti bent laikiną darbą, kad 
emigrantas bent kojas sušiltų. 
Tai čia būtų darbininkų ro
jus. Tada niekas nesidairytų 
į propagandinę Rusiją, kurio
je darbininkas vergas ir už sa 
vo kruviną darbą tegauna 
menkniekius. Pusbadis gyve
nimas, jokių patogumų ir dar 
amžina baimė čekisto.

Tikiu, kad naujasis pasaulis 
žengia gera kryptimi, tik ret
karčiais reikėtų pasižvalgyti į 
senutę Europą ir nepamiršti 
čia įvesti kai kurias jos refor
mas. R. Medeiis.

Vakarų Vokietijoje dau- 
poJTcijos, negu vadinamai 
nacių laikais. Antai Ba

varijoje buvusio karo metais 
buvę 12.000 vyrų policijos 
(žandarmerijoje, slaptoj polici 
joj ir valsčių policijoj), tuo 
tarpu šiuo metu toje pačioje 
Bavarijoje policijoje esą 23. 
300 vyrų.

— Du šveicarų inžinieriai 
pagamino didžiulį robotą, 
vairuojamą televizija. Robo
tas gali atlikti 24 veiksmus ir 
kalba 7 kalbomis. Jo pagami
nimui sunaudota 2500 km lai
dų. Robote įtaisyta radijo 
siųstuvas ir priimtuvas, šiuo 
metu robotas daro kelionę po 
Europą.

— Amerikos pietvakariuo- ____
se Nevajo indėnų rezervate bu zulų kalbą išverstas „Šv. Raš- 
vo pianešta kunigui apie mirų tas“, kuriame 
šią mergaitę. Nusiskubinę

stau

ir išlaidu apmokėjimą Grand 
Hotel Termas de Puyehue su 
kelione. Šio tarptautinio kon
kurso vaizdais pasipuošė visa 
Čilės spauda.

— Antrasis pasaulinis karas 
kainąvo pasauliui 1.116.999. 
000.000 doleriu. Materialiniu 
nuostoliu padaryta už 200.000. 
000.000 doleriu. Tarptautineitarp Abraomo,

į Noės ir kitų Seno Testamento-karo pagalbai išleista 15.000. įvykdytas

— „The Great Escape — 
Didysis pabėgimas — pavaiz
davimas vieno iš laimingai pa 
bėgusių iš vokiečių nelaisvės 
anglų karininko. Anglai, pate
kę vokiečių nelaisvėn, darė 
bandymų išsilaisvinti. Po ilgų 
bandymų, 1944 metų pavasari 
— kovo antroje pusėje — vie
noje stovykloje pavyksta iš
kasti 50 metrų požeminį tu
nelį. Pavyko tuneliu pabėgti 
eilei karininkų, jų tarpe ir lie
tuviui kapitonui Romui Mar- svetur 
cinkui, tarnavusiam britų ka
ro aviacijoj. Netrukus paaiš
kėjo, kad pabėgusieji buvo ke
ly sulaikyti. Lietuvis kap. R. 
Marcinkus su trim britų kari
ninkais buvo uždaryti Schnei- 
demiuluė stovyklom Čia ne
trukus atvyko Dancigo slap
tosios policijos atstovai ir tie 
3 britų karininkai su R. Mar
cinkum buvo išvesti ir sušau
dyti. Tik po karo britai išaiš 
kino, kad sušaudymas buvo 

gestapininko Su

chardt. Pokariniais metais jis 
apsigyveno Kcmptene. Čia 
Buchardtas ir buvo suimtas, o 
vėliau nuteistas mirties baus
me. Po kiek laiko jam mirties 
bausme buvo pakeista kalėji
mu iki gyvos galvos.

Kap. R. Marcinkus laisvės 
metais buvo Lietuvos vienas iš 
žymiausių lakūnų. Sovietams 
okupavus Lietuvą, pasitraukė 

galiausia1 pasiekdamas 
Angliją, kur buvo priimtas ka 
ro aviacijom

Karu metu dalyvavo Vokie 
tijos puolimuose, kurių vieno 
metu pateko nelaisvėn.

— Australijos sostinė Can- 
bera gegužės 9 d. šventė 25 
m. sukaktĮ nuo įsteiigmo. Prieš 
25 m., kada buvo iškilęs sos
tinės klausimas, varžės didieji 
krašto miestai: Sydney, Mel
bourne ir kt. Nei adus išeities, 
po ilg ųginčų, galiausiai nutar
ti steigti naują sostinę, kuri pa

vadinti Canberra. Jai paskir
tas didelis plotas teritorijos, 
modelmškai išplanuotas ir pa
lengva statosi, 
ra tik politinis 
simas miestas.

— Statistika 
kritinio meto pavojingiausia li
ga yra vėžys. Vėžio liga ser
gančių mirimų skaičius pasku- 

i tūliais metais toli pralenkė mi
rimus džiovos pasėkoje. Moks 
liniukai atsidėję jieško būdų už 
kirsti kelią vėžio ligos plitimui, 
bet vis nesėkmingai. Paskuti
niu metu radosi mokslininkų, 
kurie teigia, jog vėžio ligos 
svarbiausiu sukėlėju yra meks- 
faltuoti keliai. . . Šia linkme 
Amerikoje daromi tolimesni ty 
rimai.

— Paskutiniu metu susirū
pinta eksploatuoti sunkiausį 
metalą Titanium, kurio gaba
las, lygus kopūsto galvai, sve
ria 50 kilogramų.

Canberra tė- 
centras ir bū-

rodo, kad pas-

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

26.
SASKATCHEWANE GRAŽIAI ĮSIKŪRĘ LIETUVIAI.

Liepos 6 dienos popietinio 
Montrealio lietuviu subuvimo , 
metu prie garsiakalibo priėjo 
ponia, kuri pasisakė esanti iš... 
Saskatchewan© provincijos. Iš 
tokios tolimos provincijos 
Montrealy žmonės — tikrai ne 
laukti ir netikėti svečiai. La
bai įdomu buvo sužinoti apie 
juos plačiau. Ir prie mikrofo
no susirinko visa šeima: p. Sta 
sys Sapkauskas, Valerija Maž- 
rirnaįtė-Sapkatiskiėnė ir Stasys 
S.iį >1 auSka ; įimjoras.

Išsikalbėjome. Man parūpo 
ką nors plačiau sužinoti -apie 
šios šeimos įsikūrimą Saskat- 
chewane.

— Aš Kanadoje jau 27 me
tai gyvenu, — pasiakė p. Sap 
kauskas. — Sutrumpinta pa
velde mane vadina Sapko, bet 
nesvarbu, kaip ’vadinsite, — 
susikalbėsime.

- lįs kur Tamsta kilęs?
— Iš Leliūnų, Utenos aps

krities, Šilų vienkiemio.

— O, man pačiam 
se daug kartų teko 
ir mitinguoti. . .

— Dabar
atsikvietęs, 
Edmontone, 
kauskas.

— Įdomu, 
kai į Kanadą?

— Kaip ir visi — laimės 
jieškoti, — nusišypsojo p. Sap
kauskas.

— Gal tėvai buvo turtingi?
— Turėjo 30 ha žemės ir 

du sūnus, kuriems tame plote 
nekaip buvo sutilpti. Mums 
gi, broliams esant suaugu
siems, dar tėvelis buvo stip
rus ir pats valdė ūkį.

— O kodėl būtent į Kana
dą vykote?

— Čia buvo atvykęs švo
geris, Juodis Vincas, tiesa, tin buvo, 
tai melais anksčiau, bet jau bu uždaribai pagerėjo stipriam tik gai dalyvavo.

Leliūnų© 
būti, net

brolį esujau ir 
tiktai jis gyvena 
pasakoja p. Sap-

vo kam kviesti ir pas ką vykti. 
Taip ir atvykau. . .

— Kur pirmiausia apsigyve 
note?

— Edmontone. Ten buvo 
apsigyvenęs švogeris. Ten ir 
išgyvenau 19 metų.

— Kur ir ką dirbote?
— Iš Lietuvos esu kalvis. 

Taigi, turėdamas jau mechani 
kos žinių pradžią, pradėjau tas 
žinias gilinti ir Edmontone pa
sidariau mechaniku, kas ir su
darė ilgesnio mano darbo spe-

kodėl Tamsta vy cialybę. Kaip mechanikas ke
liolika metų dirbau Canadian 
Packers — skerdyklose. Turė
jau gerą darbą.

— Taip visą laiką ir dirbo
te?

— Ne. Kurį jfeiką turėjau 
savo nuosavą biznį, — turė
jau mechanikos dirbtuvę. Te
ko visaip verstis.

— Čia daug kas skundžiasi 
krizės metais, — kaip jums tie 
laikai praėjo?

— Turėjau ir aš visokių sun 
kūmų, bet baisaus neiko ne- 

Tikrai sakant, darbai ir

tomobilį ir iš Oshawos jau 
vykstame savo mašina.

Ponia dar pasakoja, kaip 
Oshawoje jie buvo priimti au
to fabriko, kuris jiems parodė 
savo įrengimus, visą įmonę.

— Fabrikas kasdien išlei
džia 900 keleivinių mašinų ir 
400 sunkvežimių. Tai didelė 

jungia su ir impozantišką įmonė, — aiš-
— Pasirodo, p. Sapkauskie Amerikos Jungtinėmis Valsty- 

nė yra dipuke — p. Valerija bėmis, tai klijentūra yra pa- 
Mažrimaitė. Ji, kaip ir dauge- stovi ir didelė, pagal musų vieš 
lis kitų tremtinių, atvyko į Ka būtį. Viešbutis veikia visus me 
nadą „domestic“ sutartimi. Dir tus pastoviai, nes ir žiemą ke
bo Toronto mieste. Kai įvyko liai yra valomi, ir judėjimas 
p. Sapkau^ko ir p. Mažrimai- niekuomet nesustoja, 
tės sutartuvės, jam atsilankius 
Toronto mieste ir reikėjo tar
nybą apleisti, p. Sapkauskui 
teko netesėtą laiką apmokėti... 
Bet jis atsiekė savo. Ypač, 
kad p. Mažrimaitė yra ener
ginga darbinga ir veikli mote
ris.

Išsikalbėjus, aiškėja, kad p. 
Mažrimaitė-Sapkauskienė, gy
vendama T(/onte buvo veikli 
ir visuomeniška asmenybė. Ji 
E. Kardelienės koncerto ren
gime ir kituose lietuvių paren
gimuose bei jų veikloje aktin- Čia mes nusipirkome pačiame mos Lietuvos“ šėrą-akciją.

automobilių fabrike naują au- Daugiau bus.

tai karo metu. Tada vėl čia at- — Kaipgi, Ponia, dabar 
sigavo, ekonomiškai sustiprė- jums sekasi?
jo. 1947 metais nutariau keis
ti užsiėmimą. Tada įsigijau 
vešbutį.

— O Lida vedėte? — tei
raujuosi ■ p.’ Sapkauską.

— V edžiau antrą
prieš trejetą metų.

kartą

— Gyvename Estone, Sas
katchewan© provincijoje, kur 
turime viešbutį ir iš to gyve
name. Neblogai.

— Didelis viešbutis?
— 33 kambariai. Kadangi 

viešbutis prie didelio viešo ke
lio, kuris Kanadą

— Turite turistų ir iš Ame 
rikos?

— Taip. Daug turime. Iš 
jų daugiausia ir tenka gyven- Čikagą, 
ti, nes j'ie į Kanados 
traukia turizmo sumetimais. 
Kanadoje gi yra nemaža įdo
mybių ir savaimingumų, todėl 
ir turistų netrūksta.

— Kokiu būdu keliaujate pa 
tys?

— Iki Oshawos atvykome 
traukiniu. Oshawoje gi yra di 
džiuliai automobilių fabiikai.

kiną ponia Sapkauskienė.
— Kur toliau vykstate?
— Į Ottawą, — atsako p. 

Sapkauskas. — Ten gyvena du 
mano pirmosios žmonos vai
kai : duktė ir sūnus. Duktė 
dirba ofice, o sūnus turi sal
dainių fabriką. Tai norime 
juos aplankyti. O paskui per 
Toronto, Windsorą, Detroitą į 

Ten aplankysime gi- 
šiaurę mines, pažįstamus ir tada — 

jau tiesiai į Estoną, namo. . .
Tikrai malonu buvo pasvei

kinti simpatingus svečius, 
„Nepr. Lietuvos“ skaitytojus, 
iš tolimo Saskatchevano ir pa
linkėti jiems geriausios sėkmės 
ilgoje ir tolimoje kelionėje, o 
taip pat nuoširdžiai padėkoti 
už jų nupirktą „Nepriklauso-
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ŠVIESOS SAMBŪRIS SVARSTO SVARBIAS 
TEMAS.

HIDROELEKTRINĖS ENERGIJOS AUGIMAS 
KANADOJE

Liepos 4—6 dd. New Yoi- 
ko Šviesos sambūrio skyrius 
turėjo savo tradicinę vasaros 
stovyklą. Stovyklai vieta ou- 
vo pasirinkta ant gražaus Hud 
son upės kranto, camp. Osca- 
wana. Stovykloje dalyvavo 
gausus būrys šviesiečių iš 
New Yorko, New Jersey, ir 
matėsi svečiu net iš Čikagos. 
Be pačiu šviesiečių, stovyklo
je dalyvavo ir sambūriui ne
priklausančio jaunimo ir sve
čiu.

Stovyklos metu, be eiliniu 
stovyklos paįvairiiMmų, kaip 
laužas su menine programa, 
ar stovyklos laikraštis, buvo 
suruošta keletas paskaitų, ku
rios susilaukė karštų diskusi
ja

Prof. Pajaujis, neseniai par
vykęs iš Fairbanks (Alaska) 
universiteto aplankyti savo šei 
mos, skaitė paskaitą „Individo 
laisvė ir jos socialinis reaiizavi 
mas“, kurioje padarė istorinę 
individo laisvėjimo apžvalgų, 
paliesdamas moderniuosius 
laisvės sąjūdžius, JAV demo
kratiją ir lietuvių laisvės pro
blemas amžių bėgyje. Po pas
kaitos sekė ilgos ir karštos dis 
kusijos, kuriose buvo iškeltos 
silpnosios demokratijų pusės. 
Tačiau visų buvo sutikta, kad 
nors demokratija, kokia ji da
bar yra Amerikoje, turi visą 
eilę silpnų pusių, ji vistik duo
da didžiausias galimybes, ko
kių nėra jokioje kitoje santvar 
koje, individo laisvam augimui 
ir visados yra atviros duiys pa 
žangai ir tobulinimui. Taip pat 
buvo sutikta, kad laisvė nebe
gali būti apibrėžiama senovi
niu terminu, — kad laisve tai 
daryti, ką nori ir judėti kur 
nori, — kad individas turi de
rinti savo inteserus su bend
ruomene, kurioje gyvena, pa
aukodamas jai savo laisvės 
dalį.

Dr. Repečka savo paskaito
je apie šviesiečių santykį su po 

Moksto-technikos naujienos 
„DANGAUS RAKETA“.

Galų gale Amerikos Jungti- kilti labai aukštai, kaip nepa-
nių Valstybių karo ministerijos 
įstaigos oficialiai paskelbė, kad 
jau yra pagamintas nepapras
tas lėktuvas, kuris pavadintas 
„Dangaus raketa“.

Apie „Dangaus raketą“ tuo 
tarpu žinių daug nėra, nes jos 
yra slepiamos. Yra tiktai žino 
ma, kad šis lėktuvas vairuoja
mas radijaus bangomis, skren
da be piloto (jį valdo pilotas 
robotas), nepaprastai greitas, 
nes skrenda arti 2 tūkstančių 
mylių per valandą ir gali pa

litika tiksliai apibrėžė {vairias 
politikos sąvokas ir parti įų 
vaidmenį visoumenėje. Disku
sijose buvo mesta minčių, kad 
gyvename tokį gyvenimą, kad 
norom nenorom esam labai 
glaudžiai susirišę su mūsų tau 
tos ir bendruomenės likimu, ir 
todėl, ir abejingas mūsų bend 
iruomenės ir mūsų tautos rei
kaluose. Tie reikalai yra vi
sų, o ne pavienių politinių gru 
pių ar partijų, ir todėl jais ga
lima pasisakyti nė kiek nesusi 
rišant su jokia politine srove 
— pasisakyti tik kaip bendruo 
menės nariui.

Nijolė Mačiūnaitė savo pa
skaitoje apie modernųjį meną 
peržvelgė paskutinio šimtme
čio meno sroves ir metė mūsų 
visuomenei kaltinimą, kad ji 
yra linkusi labai lengvai juok
tis iš modernaus meno, nede
dama jokių pastangų jį iš ar
čiau pažinti ir padaryti savo 
dvasiniu turtu. Diskusijose 
buvo iškelta, kad modernusis 
menas nuėjo perdidelio indivi
dualizmo keliu, tuo pasidary
damas sunkiai suprantamas ei
liniam žmogui. Tačiau iš ki
tos pusės buvo pastebėta, kad 
menas visais laikais buvo stip
riai individualus ir pilnas ne 
tik bendrų, bet ir asmeniškų 
simbolių.

Yra sveikintinas reiškinys, 
kad mūsų studentija ir jauni
mas, ir išvažiavę stovyklauti ir 
ilsėtis, randa ne tik laiko, bet 
ir reikalo padiskutuoti aktu
aliomis laiko problemomis ir 
klausimais. Linkėtina, kad į 
šviesos eiles jsjuingtų ir dau
giau mūsų studentiškojo ir 
moksleivinio jaunimo, kuris la 
bai dažnaji laikosi pasyviai. 
Šiuo metu, kai lietuviškoji kul 
tūra yra tokiame dideliame pa
vojuje, niekam nereikėtų būti 
nuošalyje, tuo labjau — jauni 
mui. Visas lietuviškas jauni
mas, akademikai ir studentija 
turėtų jausti vieną stiprų d va 
sinės draugystės ryšį. j.

kyla joks žmogaus valdomas 
lėktuvas.

Be abejojimų, šis lėktuvas 
yra svarbus ne tiktai karo, bet 
ir mokslo reikalams.

„UNITED STATES“.
Tai naujasis JAV keleivinis 

55.000 to laivas, turįs 100.000 
arklio jėgų motorus, 990 pėdų 
ilgio, talpinąs apie 2.000 kėlei 
vių, išvystąs apie 36 mylias 
per valandą greičio ir kaina
vęs 73 miiionus dolerių.

Balys Rukša
TURGAUS AIKŠTĖJE

VERTEIVŲ rūpesčiai manęs nesmaugia, 
Man nieko sąskaitos nesako.
Tai ir džiaugiuos, kad dar išaugau 
Nepanašus į prekę.

Aš čia, tarytumei nykus šešėlis 
Visą, kuriems valia parduoti 
Ir sąžinę, ir dalį sielos, 
Nesulošiant bankroto.

Aš nieko neperku. Neparsiduodu.
Aš šalinuos verteivų tako.
Verteivos lenkiasi pajuodę 
Prieis žmogų ir prieš prekę.

BAILIAI
MES vengėm plaukt kartu ir atitolę nuo kranto, 
Mes tik linkėjom draugams daug ištvermės. 
O štai, sugrįžus jiems atgal, grįžimo šventę 
Taip drąsiai švenčiame su jais kartu ir mes.

Kai vėl draugai įtemps naujas bures prieš vėją 
Ir plėš stiebų viršūnėmis skliautus dangaus, — 
Krante stovės,įjn bailūs (kaip anksčiau stovėję) 
Ir vengdami pažvelgt į tuos, kurie išplauks.

Šis Amerikos laivas greites 
nis už iigšiol buvusį greičiau- 
sį anglų laivą „Queen Mary“, 
nes šiojo greičio rekordą kelio 
nėję iš Amerikos į Europą ir 
atgal pralenkė 10 vai. ir 40 mi 
nučių. „Queen Mary“ yra di
desnis (81.000 to ir 1.020 pė
dų ilgio) už „United Statės“, 
bet šis žymiai moderniškes- 
nis. Laivą statė W. F. Gibbs, 
65 metų amžiaus inžinierius. 
Laivas pastatytas taip, kad ue 
gali nuskęsti net ir didelėje 
katastrofoje. Kelionė šiuo lai
vu į Europą I kl. — 350 dol., 
kabina 220 dol. ir turistine 
klase 165 dol.

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
ntuotame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko
me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive

žaine, paskambinus telefonu 3290.

TELEVIZIJOS STOTYS
P. Dilys klausia apie televi

zijos stotis. Atsakome: Tele
vizijos stočių daugiausia yra 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Po to seka Anglija, Pi»an 
c.zija. Ruošiamos stotys Ka
nadoje n projektuojamos Va 
karų Vokietijoje, kuri iigšiol 
televizijos stočių neturi. Ru 
sijoje yra viena stotis.

Kaip žinoma, JAV televizi
jos Istocių tinklas tankus, o 
televizijos aparatų turi veik 
kiekvienas gyventojas, kuris 
Iigšiol turėjo radijo priimtuvą.

Kiek vėliau bus plačiau pa
rašyta apie televiziją.

1951 ra. paleistų naujų hid
roelektrinių jėgainių bendras 
galingumas Kanadoje siekė 
881.250 IIP. Bendras insta
liuotas hidroelektrinių jėgainių 
galingumas Kanadoje dabar 
siekia 14.340.774 HP, kas su
daro apie 1 HI' vienam Kana
dos gyventojui, palyginus su 
0,2 HP j. A. Valstybėse. 1952 
-53 m. numatyta naujai paleis
ti 1.700.000 HP. Tas pat kie
kis numatyta įrengti ir 19'53- 
54 metais. Bendra (šiluminių 
ir hidroslocių) energijos g-a«ny 
ba 1951 m., buvo 13 proc. di
desnė, negu 1950 m. ir siekė 
56 bilionus kibo vatvalandų, kas 
sudarė 4000 kWh vienam Ka
nados gyventouij, palyginus 
su 2400 kWh JAV-se.

Kanac.os Aluminio Bendro
vė pradėjo dįdziausios pasauly 
je aluminio gamyklos (500.000 
tonų per metus) didžiausias 
aukšto vandens Kritimo hidro
elektrines jėgainės statybą. Je 
gainė bus požeminė, įrengta 
kietoje uoloje. Ji turės 16 im 
pulsimų turbinų po 150.000 
HP kiekviena, veikiančių prie 
2500 pėdų vandens kritimo. Jė 
gainės galutinis galingumas 
sieks 2.400.000 HP.

IŠ KARO PASLAPČIŲ
Korėjoje amerikiečių lakū

nai buvo nustebinti, komunistų 
sprausminiai lėktuvai staiga 
pradėjo labai taikliai šaudyti. 
Vokiečių laikraštis dar Spie
gei praneša, kad priežastis aiš 
kėja iš amerikiečių aviacijos 
vadovybės Vokietijoje atsKeis 
tos paslapties, kuri buvo sau
gojama ištisus šešis mėnesius.

1951 m. kovo mėn. amerikie 
čių aerodromo prie Giebel- 
stadt (100 ’km nuo Čekoslova 
kijos sienos) radijo siųstuvo 
vadovybė pastebėjo, kad Pra
hos aerodromo radijo banga 
yra tokio pat ilgumo kaip ir 
amerikiečių Giebelstadte. Šio
mis bangomis lėktuvai nutup- 
domi žemėn, kai matomumas 
labai menkas. Paprastai aero 
dromų radijo bangos skirtingo 
ilgio. Kai tik Giebelstadt pa
keisdavo bangą, žiūrėk, tą pat 
padaro ir Prahos siųstuvas. 
Amerikiečiams radistams nusi 
bodo kaitalioti, ir jie pamojo 
ranka. Tik lakūnam buvo duo 
tas griežtas įspėjimas saugo
tis, kad nepakliūtų į Šekosiova 
kiją.

1951 m. birželio 8 dieną ame 
rikiečių lakūnas leitenantas 
Rolland ir norvegas lakuaas 
Įeit. Bjoern Johansen pakilo iš 
Giebelstadto dviem sprausmi- 
niais lėktuvais pratybų. Nuo 
Niurnbergo jie patraukė namo 
jiems pažįstama Giebelstadto 
banga. Kai nusileido, juos ap
supo čekoslovakų kareiviai. Jie 

buvo nutūpę prie Prahos Kbcly 
aerodrome.

Keturios savaitės po nelai
mingo nusileidimo Prahos aero 
drome Įeit. Roland ir abudu 
lėktuvai buvo grąžinti ameri
kiečiams. Giebelstadt mecha
nikai tuojau pastebėjo, kad 
abiejų lėktuvų motorai buvo vi 
sai išardyti ir iš naujo sudėlio
ti. Tačiau pasigedo redaro 
aparatų. Tai buvo naujausi la
bai slapti, amerikiečių radaro 
instrumentai, vienas iš labjau- 
siai saugojamų ir vienas iš 
svarbiausių amerikiečių karo 
išradimų. Radaras turėjo 
„elektroninius smegenis“, ku
ria apšaudo taikinį ir automa
tiškai paleidžia ugnį. Lakūnui 
reikia tik įskristi į lauką, ku
riame yra priešo lėktuvas, ir 
ugnis pasipila pati. Tai buvo 
ilgų metų bandymo padaras, į 
kurį sukišta daugel milionų, iki 
jį ištobulino. Jo buvimą lai
kė paslaptyje. Nevartojo net 
Korėjos kare. Dabar ten jį pa 
vartojo bolševikai pirmieji.

SVARBUS KANADIEČIO 
ASTRONOMINIS ATRADI

MAS.
Kanados mokslinikas Dr. Jo 

seph A. Peasce, Kanados Ast
rophysical Observatory direk
torius, yra išaiškinęs kai ku
rias paslaptis apie kintančią 
žveigždę, kuri žinoma kaipo 
V382 Cygni. Tai ne viena 
žvaigždė, bet dvi.

Rusas stebėtojas A. A. Pet
rov 1946 metais paskelbė in
formacijas apie tos žvaigždes 
pasikeitfmus šviesos spinduliu 
vime. Tačiau dr. Pearce, ku
ris naudojo vien prizminj spėk 
troskopą, įrodinėjo, kad žvaigž 
dė yra binarinė sistema, susi
dedanti iš dviejų žvaigždžių, 
kurios viena apie kitą sukasi 
450 myNų greičiu per sekun
dę.

Jų Huotohs nuo žemės yra 
toks didelis, kad jos iš žemes 
atrodo, kaip viena žvaigždė 
devinto dydžio. Ištikrųjų jos 
turi, suling Dr. Pearce'o ste
bėjimus, 37 ir 37 mūsų žemės 
kiekius. Didesnė žvaigždė yra 
35.000 kartų šviesesnė už mu
sų saulę ir yra 800 kartų už 
saulę didesne. Antroji žvaigž 
dfe yra 26.000 kartų šviesesnė 
už saulę ir 600 kartų didesnė 
už saulę.

Dr. Pearce’o atradimai apie 
binarinę sistemą yra laikomi 
praktiškos vertės atomines 
energijos tyrinėjime. Pilnas 
žvaigždėse pagamintų jėgų imi 
pratimas, kaip fiziškai galvo
ja, padės iš anksto pasakyti, 
kas atsitiks, kai atleisime ato 
minę energiją mažesniame maš 
tabe ba*dymuose žemėje.

(C. S/)

VYTAUTAS DUBRA

ARTIMO MEILE
Su Stasiu aš gerai sugyvenau. Gal ir nevienodo būdo, 

bet buvome abu vieno kurso studentai, jauni ir nerūpes
tingi.

Skirstantis atostogų, jis pakvietė mane atvažiuoti pava
saroti į jo miestelį.

— Gyvensi pas mane, tau nieko nekainuos. Čia pat 
bus ežeras, maudysimės. Supažindinsiu tave su mūsų mies
telio gražuolėmis, vakarais galėsime pasišokti.

Dėl gražuolių aš smarkiai abejojau. Kauno išlepintas, 
aš nesitikėjau tokiame miestelyje rasti įdomesnių merginų, 
tačiau nieko nepasakiau, pusiau iš tinginio, pusiau nenorėda
mas parodyti abejonių dėl Stasio miestelio prašmatnybių. 
Pagaliau ir ne tai turėjo nulemti: aš tikėjausi prie vandens 
praleisti keletą gražių vasaros dienų, ir taip aš pažadėjau 
atvažiuoti.

Trumpai pabuvęs tėviškėje, aš nuvaživau pas Stasį. 
Dvi pirmas dienas praleidome ant vandens. Išeidami pasi
imdavom© knygų, tačiau neprisirengdavome jų paskaityti: 
taip smagu buvo lepintis, nieko neveikti ir nieko negalvoti. 
Vakare slankiojome po miestelį ir jo apylinkes. Stasys pa
rodė man kavinę, kurioje buvo šokama. Ji buvo visai neblo
ga. Geresnė, negu galima buvo tikėtis.

Kitą dieną popiet aš nuėjau į paštą, ketindamas nusiųs
ti žinią į namus. Nusipirkau atviruką, užrašiau adresą ir su
stojau galvodamas, ką turėčiau parašyti. Mintys niekaip ne- 
sidėstė j tinkamus sakinius. Aš atitraukiau žvilgsnį nuo at
viruko ir žiūrėjau prieš save, nieko sąmoningai nematyda
mas.

Prie langelio sėdėjo mergina. Aš net nepažiūrėjau gerai 
į ją, bet štai mano dėmesį patraukė jos balsas. Aš pradėjau 
įsiklausyti. Ji pratardavo tik vieną kitą žodį, atsakydama in
teresantams ar paklausdama ko, bet ir paprasčiausi žodžiai 
„prašau. . . tamstai? . .“ taip maloniai skambėjo, ir jos krei
pimasis į kiekvieną buvo toks šiltas, kad man net smagu bu
vo klausytis ir ją sekti. Tik tada aš pastebėjau, jog ii iš 
veido ji buvo graži.

Aš priėjau prie langelio, nors man nieko nereikėjo.
— Tamstai?

Nesulaukdama mano atsakymo, ji žiūrėjo man į akis.
Ak, kaip smagu buvo stovėti čia pat prie jos ir sekti jos 

laukiantį žvilgsnį!
— Gal galėčiau paklausti, kiek reikia lipinti ant papras

to laiško. . .
Mano klausimas buvo kvailas, nes kiekvienas raštingas 

galėjo žinoti tą paprastą pašto tarifą, tačiau ji atsakė, lyg 
niekur nieko:

— Trisdešimt centų.
— O jeigu aš užklijuočiau tik dvidešimtį
— Tamsta sutaupytum dešimt centų.
Žūt būt turėjau ką nors pasakyti, kad nereikėtų pasi

traukti nuo lengelio. Ir aš kalbėjau:
— Aš žinau, bet kas atsitiktų mano laiškui?
— Jis nueitų į vietą, tik kas nors turėtų dvigubai pri

mokėti. Gal tas užsigautų ar supyktų. . .
— Iš tikrųjų man nieko nereikia, — prisipažinau aš, — 

bet tamsta taip maloniai kalbi į kiekvieną, lyg į kokį drau
gą, kad ir aš norėjau pamėginti savo laimės. Tamsta turi bū
ti nepaprastai gera arba gal manai, kad visi žmonės geri.

— Aš esu tarnautoja.
— Tai nieko nereiškia, — pasakiau. — Aš tamstai lin

kėčiau ko nors geresnio. Dabar tokia puiki vasara. Argi 
negaila, kad tamsta turi čia sėdėti per dienas?

— O tamsta neturi?
— Aš atostogauju, — atsakiau.
— Gal ir aš kada turėsiu atostogų.
— Tikrai? Gal kada netrukus? — susidomauju aš 

nejučiomis.
— Ne, aš nieko apie tai nežinau.
Jos balsas buvo pasikeitęs, tartum koks šešėlis būtų ją 

pridengęs. Tik lauke tebebuvo saulėta, kaip ir pirma.
Aš mėginau grįžti į tą pat nerūpestingą pašnekesį:
— Kaip būtų smagu, jei tamsta gautum dabar atosto

gų!
Tačiau ji buvo lyg nebe ta.
— Visa tai yra negalimi dalykai, — pasakė ji sausai.
Aš pajutau kažkokį kartumą ir susivokiau, kad ilgiau 

stovėti nebebuvo ko. Be to, gal ir jai buvo nepatogu įstaigo
je perilgai su manimi šnekėtis.

— Ačiū tam kartui, — pasakiau aš, mėgindamas ne
vykusiai nusišypsoti, ir nuėjau baigti rašyti pradėto atviru
ko.

Grįžtant namo, pirmoji mano mintis buvo pasiteirauti 
pas Stasį apie tą merginą, tačiau aš greitai atsisakiau nuo 
savo ketinimo. Ką galėjo reikšti keli bendri žodžiai. Aš tu
rėjau pats ją paėinū. Todėl rytojaus dieną vėl nuėjau į paš
tą.

Kada aš priėjau prie langelio, aš jaučiausi, lyg mes bū
tumėme buvę seni pažįstami.

— Šiandien vėl tokia pat graži diana, — pasakiau. — 
Gaila, kad dienos ne mums.

— Gaila.
— Bet už tat vakarai mūsų.
— Aišku, vakarai mūsų.
— Tamsta mėgsti šokti* — klausiau toliau.
— Na žinoma! Juk mes visos mėgstame šokius.
— Bet ar tamstai vienai bus patogu ateiti į kavinę?
— Kodėl? Aš visur viena vaikštau.
— O šį vakarą galėtumei ateiti?
— Jei tik tamsta ten būtum.
— Aš būsiu, kaipgi.
— Na ir puiku. Aš iš anksto džiaugiuosi. ..
Džiaugiuosi ir aš. Dar kartą pakartojau, kad lauksiu 

jos kavinėje, ir atsisveikinau.
Anksti iš vakaro aš nutempiau Stasį į kavinę nepasisa

kydamas, kad aš ko laukiau. Aš buvau puikiai nusiteikęs, 
bet laikas bėgo, jos vis nqbuvo, ir aš pradėjau nekantrauti. 
Tada aš prisiminiau mūsų pašnekesį, prisiminiau jos kalbos 
toną. Aš supratau, kad aš patikėjau savo viltims ir malo
niems žodžiams, neįsiklausydamas į jų skambesį. Tikriausiai 
ji nė neketino ateiti.

Tą vakarą aš jos nesulaukiau, bet nenorėjaui sutikti, 
kad tuo turėtų baigtis mūsų pažintis. Aš nutariau rytojaus 
dieną palaukti jos gatvėje tuo laliku, kada buvo uždaroma įs
taiga.

Taip ir padariau. Man teko neilgai vaikščioti palei paš
tą. Aš buvau visai netoli nuo įėjimo, kada prasivėrė durys, 
ir tarp jų pasirodė mano lauktoji mergina. Tačiau aš ne
spėjau nei prisiartinti, nei jos prakalbinti: pamačiusi mane, 
ji aiktelėjo, lyg būtų ko išsigandusi. Vieną akimirksnį ji 
pasiliko tarpduryje, o paskui skubiai pasitraukė 1 atgal ir iš
nyko.

Aš nuleidau ranką, kurią buvau’, kažkodėl kilstelėjęs, 
if stovėjau nustebęs Aš galėjau įsivaizduoti, jog ji nenore-
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KLAPSIMAI
IR ATSAKYMAI

VEDA JONAS J. JUŠKAITIS 
^07 Dundas West, Toronto, Ont.

33. „Norėčiau atsikviesti savo pažįstamą iš Brazilijos. Teko 
girdėti, kad imigracija Į Kanadą paskutiniu metu esan
ti suvaržyta ar net' sustabdyta. Malonėkite paaiškinti, 
kaip iš tikrųjų yra“.
(Atsakymas i p-lės E. R-tės, Windsor, Ontario, paklau 
simą).

Kanada, būdama trečioji vams paskelbė naujos imigra- 
vakstybė ploto didumo atžvil- cinės politikos inauguraciją, 
giu pasaulyje, yra apgyventa Pilietybės ir Imigracijos Mi- 
vob 14 milionų žmonių. Mil- nisterio The Honourable Wal- 
žiniškuose plotuose dar yra ter Harris paruoštais potvar- 
daug vietos ir neribotų gali- kiais pasiremiant, naujų atei- 
mybių naujiems ateiviams Įsi- vių Įsileidimas yra drastiškai 
kurti. Bet periodiškai šiame suvaržytas. Pirmą kartą Ka- 
krašte pasikartojantis nedaą- nados istorijoje imigracija pra
bas, nors ir sezoninis, sukelia dėta tvarkyti regionalinui pag 
rimtų problemų federalinei vy rindu. Nuo kvotų sistemos 
riausybei. Ypatingai organi- Įvedimo tut> tarpu susilaiky- 
zuotoji darbininkija, per savo ta, bet naujosios imigracinės 
unijas, pereitą žiemą ir anksti taisyklės kai kuriais atžvil- 
pavasarį, pareikšdavo nepasi- giais yra griežtesnės ir imigran 
tenkinimą ministerių kabinetu tams nepalankesnės negu pav., 
Ottawoje, teigdama, kad ne- Jungtinių Amerikos Valstybių 
darbo priežastis esą per skait- kvotų Įstatymas. Paimkime pa 
lingas emigrantų antplūdis, vyzdžiu Argentinoje gyvenan 
Sunku dabar nustatyti, kiek tį Lietuvį. Jeigu jis neturi ar- 
profesinių sąjungų spaudimas, timų giminių Kanadoje ir ne- 
kiek viešoji opinija ir kiek ar gali didžiuotis specialiais nuo 
tėjantys 1953 metų visuotiniai pelnais“, jam yra labai mažai 
rinkimai paveikė valdžioje perspektyvų Įvažiuoti į Kana- 
esančią partiją, iš kurios vie- dą pastovaus apsigyvenimo le 
nos narių sudarytas kabinetas, galiu būdu kad ir per 50 me- 
Ji ėmėsi tam tikrų žygių, pa- tų (jeigu taip ilgai dabartiniai 
lankių unijų reikalavimams, potvarkiai liktų galioje), 
bet nenaudingų mūsų broliams Naujieji potvarkiai gana pla- 
ir sesėms, gyvenantiems už tūs ir smulkūs. Čia paduosi- 
Kajrados ribų ir planavusiems me tik pačius esminius jų nuos 
nors iki Lietuvos išlaisvinimo tatus.
šioje vakarų demokratijoje lai
kinai įsikurti. Artimi giminės.

.... . ... Nuo dabar i Kanada begali
auji po vai tai. Įvažiuoti kaip imigrantai, su

S. m. liepos 4 d. Kanados kai kuriomis išimtimis, tik šia- 
vyriausybė susirinkusiems fe- me krašte legaliai gyvenančių 
doralinio parlamento atsto- asmenų artimi giminės. Ta de

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

, turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.
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finicija apima vyrą, žmoną, 
sūrių, dukterį, senelį, senei?, 
sužadėtinį bei sužadėtinę. Be 
to brolį ir seserį kartu su žmo 
na ar vyru bei jų nevedusius 
vaikus. Toliau į artimų gi
minių sąvoką dar Įeina našlai
čiai seserėčia ir brolėnas, ku
riems nėra suėję 21 metai am
žiaus.

Italijos gyventojų atžvilgiu 
artimų giminių definicija dar 
siauresnė. Iš to pusiasalio nuo 
š. m. birželio 1 d. galima atsi 
kviesti tik savo vyrą, žmoną, 
tėvus, sužadėtini-ę bei neve
dusius vaikus, kuriems nėra 
suėję 21 metai amžiaus. Tą su 
varžymą ministerija aiškina 
tuo, kad jau dabar 25.000 Ka
nados italų esą padavę prašy
mus atsiimti savo artimuosius. 
Suvaržymas nieko bendro ne
turįs su neseniai atidengta ita
lų į Kanadą šmugialiavimo by 
la.

Imigracijos Departamentas 
yra pareiškęs, kad giminystės 
ryšis užakcentuojamas todėl, 
kadangi imigrantus, turinčius

giminių Kanadoje, galima 
lengviau įkurdinti bei aprūpiu 
ti darbu ir butu.

Regionalinė klasifikacija.
Tai naujas reiškinys Kana

dos imigracijos politikoje, pa
gal naujousius potvarkius iš 
Olandijos be artimų giminių 
dar Įsileidžiama agrikultūros 
darbininkai ir kai kurių specia 
lybių amatininkai, atrinkti pa
siremiant specialia sutartimi 
tarp Kanados ir Olandijos.

Iš Vokietijos, Austrijos, 
Graikijos ir Prancūzijos be ar 
timų giminių leidžiama jvaziuo 
ti dar žemės ūkio darbinin
kams, namų ruošos darbinin
kams, gailestingosioms sese
rims bei slaugėms.

Iš Pietų Ameridos, Britų 
Vakarų Indijos, Izraelio, lur- 
kijos, Sirijos, Lebanono ir Ira 
no tik Kanadoje gyvenančių 
asmenų artimi giminės, pirmų
jų kviečiami, Įsileidžiami kaip 
imigrantai.

Iš Belgijos, Danijos, Liuk- 
senburgo, Norvegijos, Švedijos
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AR JAU SKAITĖTE

BARABĄ?
Šitas puikus švedo PEAR LAGERKVIST veikalas laimėjo 
1951 m. Nobelio literatūros premiją. Jis išverstas į visas 
kultūringąsias .kalbas, visi apie jį kalba, visi juo grožisi, vi

si jį komentuoja. Susidomėki te ir neapsivilsite.
Knyga turi 212 puslapių, kaina 2,25 dol.

Rašykit: Terra, 946 W. 31 Plinstrumentai, vienas iš labiau
siai saugojamų ir vienas iš ace, Chicago 8, Ill.
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AR SKAITAI „DIRVA?"
įį AR VAIKAI SKAITO „T Ė V I š K Ė L Ę’’? y 

„DIRVA“ išeina kas savaitė, visuose pasaulio kraš- 
( tuose turi savo korespondentus, greit ii teisingai | 1 informuoja

REDAGUOJA BALYS GAIDŽIO N AS.
Su „DIRVA“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, *
16 psl. vaikų laikraštis „TĖVIŠKĖLĖ“. Vaikai ir 
tėvai tvirtina, kad dabartinėse sąlygose tai geriausias

¥ vaikų laikraštis. s

REDAGUOJA VLADAS V I J E I K I S.
Abu laikraščiai metams kaštuoja. JAV $ 5,—; į 

Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.
Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA. Į
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„BRITANIJOS LIETUVIS“ J;
y vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. 
J' Nepartinis, siekiąs tikslo — bendro visiems lietuviams. $ 
$ Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo £ 

buvusio organo.
LEIDŽIA D. Britanijos Lietuvių Sąjunia, Londone, y 

§ KAINA metams 5 dol.
ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol 

land Park, London, W. 11, England.

ŽIEŽIRBOS
Atviras prisipažinimas. . . ti buvo suradęs Teodoras Bra 

„ . . . matomai, visai atbu- ZYS- • •
kom, susmulkėjom ir. . . išti- • • • atimk iš daugelio mūsų 
žom. . . mūsų tautiniai idealai, ta* iš visos jų pačių kuiyboo 
deja, mūsų širdyse blėste bits kompozitorių viską, ką jie pa- 
ta •• ‘ sisavino iš liaudies muzikos,
Pr. Alšėnas. „Tėv. Žiburiai“. tik burkuliukai .

Dr. J. Balys, Dirva.
Muzikų supervertintojas. Įdomu, kas gi liktų iš tauto 
„Atrodo, kad geriausi sai- sakininkų, jeigu, anot dr. Ba

ką mūsų dainoms harmonizuo lio, iš jų atimtų tautosaką.

ir Šveicarijos be artimų giini- bet kurio krašto, kuris, jo nuo 
nių į Kanadą dar gali įvažiuo
ti Pilietybės ir Imigracijos Ivli 
nisterijos nuožiūra laikas nuo 
laiko nustatomi tam tikrų ka
tegorijų specialistui, turintyslė 
šų apsimokėti kelionę ir resur 
sų pragyvenimui Kanadoje iki 
susiras sau darbą.

Iš visų kitų Europos vals
tybių gali atvykti tik Kanados 
gyventojų artimi giminės.

Iš Indijos, Pakistano ir Cei- 
lono tik Kanados pilietybę tu 
rintieji asmenys gali atsiimti 
savo vyrą, žmoną bei vaikus. 
Be to įsileidžiama dar kasmet 
po 150 5š Indijos, 100 iš Pa
kistano ir 50 iš Ceilono imi
grantų, nors jie ir neturėtų gi
minių Kanadoje.

Privilegijuotieji
Liūdna tiesa, bet ne visi žino 

nės šiame pasaulyje gali pasi
džiaugti vienodomis teisėmis 
ir privilegijomis. Naujieji imi 
gracijos potvarkiai, nenumato 
jokių papildomų suvaržymų 
asmenims, kurių lopšys stove 
jo Anglijoje, Šiaurinėje Irlan- 
dijoje, Australijoje, Naujoje 
Zelandijoje, Airijoje, Pietų AI 
rikos Unijoje, Prancūzijoje bei 
Jungtinėse Amerikoj Valsty
bėse.

Potvarkiuose yra dar viena 
svarbi ir verta dėmesio provi- 
zija.

Pilietybės ir Imigracijos Mi 
nisterio diskrecijoje yra palie 
karna teisė išduoti imigranto 
vizą bet kuriam asmeniui iš

žiūra, turi „specialių nuopel
nų“. Kaip plačiai šitas termi
nas bus interpretuojamas, ir 
ar politiniai pabėgėliai nuo bol 
ševizmo ar kito totalitarinio 
režimo į tą sąvoką Įeis, nebu
vo paskelbta. Tik ateities prak 
tika tai parodys.

Dar prieš keletą mėnesių į 
Kanadą galėjo imigruoti iš kai 
kurių valstybių visi fiziškai 
sveiki bei žemiškiems įstaty
mams nenusikaltę asmenys, ku 
rie turėjo lėšų apsimokėti lai
vakortę. Dabar, vienu arbitra- 
riniti ministerio plunksnos 
brūkšniu, tos palankios sąly
gos daugiau nebeegzistuoja. 
Kanados konstitucija (British 
North America Act) suteikia 
kabineto ministeriui adminis- 
tratyvinę galią potvarkių (re
gulations) formoje tvarkyti to 
ki kompleksinį reikalą, kaip 
imigraciją. Kanadoje tuo atž
vilgiu kiek kitaip negu JAV.

Mūsų tautiečiams užjūriuo
se, kurie planavo vykti į Ka
nadą, ir kurie naujuoju pot
varkių yra negatyviai paliesti, 
belieka tiktai laukti tos die
nos, kada dabartiniai nepalan
kūs jiems nuostatai bus pakeis 
ti ar papildyti naujais, jiems 
palankesniais. Politinės, eko
nominės ir socialinės struktū
ros pasikeitimai bei 1953 me
tais Įvykstantys visuotiniai 
rinkimai į Kanados fedcralinį 
parlamentą galėtų būti fafkto- 
riais, turinčiais lemiamos įta
kos. (Copyright).

AR ŽINOTE K A RAŠO *

; „KELEIVIS" •
AR ŽUNOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi

I mėgsta jį skaityti? A
„KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 

a pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti. U
* Žmonių mulkintojus ir apgavikus, jisai lupa be jokio f
M pasigailėjimo. S
f Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo- * 
.1 mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
| Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kaiba. j

Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. w
* Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū- « 
I rėti. Gausit nemokamai.
? KELEIVIS |
* 636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A. j

ir m —irtu i. r ■!<! munrM—fiwir n m

jo su manimi susitikti, bet kodėl tas išgąstis? Aš jaučiausi 
keistai ir nesmagiai.

Iš lėto ėjau aš namų link, o manyje vis augo noras su
žinoti, kodėl ji taip pasielgė. Jei aš buvau kuo kaltas, as ga

lėjau atsiprašyti, aš galėjau pažadėti nebesistengti jos susi
tikti: tegul ji tik man pasako, kas privertė ją aiktelėti ir 
trauktis nuo manęs su išgąsčiu. Prie langelio aš nesitikėjau 
galėsiąs su ja apie tai išsišnekėti. Reikėjo ja taip užklupti, 
kad ji neaglėtų išsisukti. Sekti ją prie jos namų? Tačiau aš 
nežinojau, kur ji gyveno, ir nenorėjau klausinėti Stasio. 
Taip ir sugrįžau prie savo pirmosios minties: lengviausia 
man būtų pasaugoti ją išeinant iš Įstaigos, tik reikėtų sek
ti iš toliau, kad ji negalėtų vėl pasislėpti pašte.

Savo nutarimą Įvykdyti aš sugaišau dvi dienas. Pirmą 
dieną aš išlaukiau virš dviejų valandų, iš tolo stebėdamas 
pašto Įėjimą, bet nieko nesulaukiau. Tik tada tesusivokiau, 
kad gali būti koks kitas išėjimas. Aš nuėjau į užpakalinę 
gatvę ir Įsitikinau, kad tikrai iš pašto galima Į ją išeiti.

Kitą dieną aš jau vaikštinėjau kita gatve ir susiradau 
patogią vietą, iš kurios galėjau puikiai sekti išėjimą iš pašto 
kiemo.

Kas minutę žiūrėjau į laikrodį. Buvo pats laikas užda
ryti langelį ir eiti namo. Nujautimas man sakė, kad aš ne
klystu, kad aš tuojau ją pamatysiu išeinant.

Ir štai atsidarė varteliai. Taip, ten tikrai buvo ji. Pa
sislėpęs aš laukiau, kas bus toliau. Ji pastovėjo valandėlę, 
pasidairė į abi puses, gal manęs bijodama, ir tik tada pasi
suko į priešingą pusę nuo tos vietos, kur aš stovėjau.

Aš truputį palaukiau, prieš pradėdamas ją sekti. Aš 
mačiau, kaip ji dar kartą atsisuko atgal ir tik tada pradėjo 
eiti.

Du trys žingsniai ir — ak, ką aš pamačiau! Žengdama 
žingsnį, ji negailestingai sviro į dešinį šoną, tiesėsi ir vėl 
linko.

Vargšė raiša mergaitė! Rodos, būčiau pagriebęs ir ne
šęs ją ant rankų, kad jai nereikėtų raišuoti, rodos būčiau vi
są amžių ją nešiojęs, kad tik ji būtų laiminga.

Bet štai dar žingsnis, dar vienas. . . Ji tolo, ir taip mū
sų didėjo ne žingsniais matuojamas atstumas, o aš tebesto
vėjau vietoje.

zitnnn ou aicicvAiVinmi Rtasi ir išvažiavau namo.

ŽMOGAUS BUDO SAVYBES
( T emperamentai)

Turime labai daug gražių 
progų stebėti žmones u juos 
pažinti.

Daug esame girdėję bei skai 
tę, apie svetimų kraštų žmo
nes, jų dvasines savybes: is
panų ir italų judrumą-linksmu 
mą, anglų šaltumą, vokiečių 
veiklumą-darbštumą, slavų ne- 
rangumą-pasyvumą.

Ir mes patys, lietuviai, esa
me žemaičiai, aukštaičiai, su
valkiečiai, dzūkai. Taigi, ir 
mūsų pačių tarpe yra šioks 
toks dvasinis skirtumas. Dzū 
kas už žemaitį yra daug jud
resnis, kalbesnis bei linksmes
nis.

Dažnai girdime sakant, kad 
žemaičiai užsispyrėliai, maža
kalbiai, užsidarėliai. Suval
kiečius vadina pasipūtėliais -
- išdidžiais. Na, o dzūkus -
- linksmuoliais.

Nėra gyvenime dviejų visai 
panašių vienas į kitą žmonių, 
nors tarp milionų. Žmones ski 
riasi ir išore ir savo dvasia. 
Žmogaus kūno ir dvasios žy
mių visuma, skiraintį žmogų 
iš kitų tarpo, sudaro individu
alybę. Vienas iš svarbiausių 
individualybės bruožu — tem 
peramentas. Tatai lyg uždė
tas koks antspaudas, žmogų is 
skiria iš visu kitų savo kalbo

se, elgesiuose bei darbuose. 
Temperamentas priklauso žmo 
gaus kūno ir dvasios Įgimtų sa 
vybių bei ypatybių. Didelis 
įvairinus įgimtų ir įgytų kū
no ir dvasios savybių. Todėl 
didelis įvairumas yra individu
alybių ir temperamentų.

Retai gyvenime esti žmonių, 
turinčių gryr^s rūšies tempe
ramentą. Nors, kiekvienas 
žmogus turi jam būdingą, bet 
dažniausiai mišrų.

Jau senais laikais, prieš Kris 
taus gimimą, 4—3 amž., žy
musis graikų mokslininkas Hi
pokratas, akyliai stebėjęs tų 
laikų žmones ir daręs įvairius 
bandymus, pagal dvasios indi
vidualinę būklę, nustatė ke
turis pagrindinius žmonių 
temperamentus: cholerikus,
sangvinikus, melancholikus ir 
flegmatikus.

Anuomet graikų mokslo žmo 
nių buvo manyta, kad visata 
susidaranti iš keturių pagiindi 
nių elementų: oro, ugnies, van 
dens ir žemės. Kiekvienas žmo 
gus savyje nešioja vieną visa
tos elemento žymę — savybę.

Choleriško temperamento 
žmogus savo būde turi oro 
(tulžies) žymę-savybę. Kaip 
oro audros staiga kyla ir pa
mažu nurimsta, taip šio tempe
ramento žmogus ugningas, va

lingas, narsus ir veiklus. Gi- Melancholiško temperamen- 
liai ir greitai susijaudina. Jis to žmogus turi savyje vandens 
mažiau galvoja, o daugiau vei- (juodosios tulžies) žymes, 
kia. Silpnoji to žmogaus ypa linkęs į vienumą, savyje pa- 
tybė, kad turi palinkimą į peš skendęs ir į išorinį pasauli ma- 
tynes ir triukšmavimą. Cho- žiau jautrus. Savo sieloj giliai 
lerikas buvo Šv. Povilas, ku- sujaudinamas. Yra nuošir- 
ris buvo kietas ir užsispyręs dus, pilnas minčių, sumanumo 
stabmeldys. Bet, pažinęs ir ir galvojančios prigimties. Gi- 
priėmęs krikščionybę, tapo la- lių jausmų ir stiprios valios 
bai drąsus ir užsispyręs Kris- žmogus. Dvasinis gyvenimas 
taus mokslo sekėjas ir skelbe- gilus. Jo temperamento žmo- 
jas. Taip pat cholerikais buvo nių yra didžiųjų poetų ir rmn- 
didieji karo vadai Aleksam!- tytojų eilėse. Melancholiško 
ras Makedonietis, Vytautas temperamento buvo Marija, o 
didysis, Karolius D., Napole- iš mūsiškių — Maironis ir A. 
onas Bonopartė. Iš mūsų ra- Jakštas.
šytojų: — V. Kudirka ir J. Flegmatiško temperamen* 
Tumas-Vaižgantas. Šiam tem žmogus turi savyje žemės e 
paramentui yra artimesni su- mento žymių — savybių. Ma- 
valkiečiai. žai jautrus ir mažai rodo jud-

Sangviniško temperamento rūmo. Bet atidus, ramus, šal- 
žmogus turi savo būde ugnies tas, palengva ir šaltai galvoja, 
(kraujo) žymę-savybę. Jis, Silpnoji šio temperamento pu 
greitai priima išorinius įspū- sė, kad yra linkęs į tingėjimą, 
džius. Jautrus gėriui, grožiui To tipo žmonių yra diplomatų 
ir tiesai. Yra linksmaus būdo, eilėse. Šiam temperamentui 
draugiškas, atviras, kalbus ir yra artimesni — žemaičiai, 
nekerštingas. Jis greit užsi- Iš „Nepriklausomos Lietu- 
gauna, bet greit atsileidžia, vos“ gerb. skaitytojų labai 
Silpnoji šio temperamento žmo klystų tas, kuris pamanytų, 
gaus ypatybė — tai stoka pa- jog vieno ar kito temperamen- 
stovumo — lengvai pažada, to asmuo yra vertingesnis uz 
Bet sunkiai ištęsi. Sangvinikas kitą. Kaip gyvenimas rodo, 
buvo Šv. Petras, kuris Kristų beveik kiekvienas žmogus, ko- 
mylėjo ir buvo pasižadėjęs Jį kio temperamento bebūtų, tu- 
sekti ir Jo neišsiginti, bet sa- ri gerų ir blogų savybių. Jo 
vo pasižadėjimo neištesėjo, žmoniškoji vertė priklauso ne 
Sangviniko temperamento žmo nuo temperamento, bet nuo 
nių yra menininkų tarpe, sugebėjimo ugdyti savo gerą- 
Šiam temperamentui yra arti- sias ir slopinti blogąsias savy- 
mesni — dzūkai. bes. P. J.
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DĖL BIRŽELIO MINĖJIMO APRAŠYMO.
skyriaus
KLTS-gos Wel 
pasirūpino pa- 

meninės dahes

Pranešame, Wellando Apy- gos Wellando 
linkės lietuvių žiniai, kad ko- vų susitarimą, 
respondencijoje „NL‘‘ Nr. 27 lando skyrius 
(273) p. K. Žukauskas apra- skaitininką ir 
šydamas Liūdnųjų Birželio m. 
įvykių minėjimą Wellande, ap 
silenkė su tiesa.

Minėjimas buvo surengtas 
KLB Wellando ALOK-to, o 
ne Kanados lietuvių Tautines du, ką jis padarė 
Sąjungos VVįellando skyriaus, 
kaip rašo savo korespondenci
joje p. K. Žukauskas. Šiame 
minėjime, pagal bendrą Wel
lando AL£)K ir Tautinės S-

M
atsto- *

išpildymu.
Minėtas korespondentas ne

turėjo jokių ALOK-to įgalio
jimų birželio 14 d. minėjimą 
skelbti savo ar ALOK-o var- 

NL“ ir „T. 
Ž.“ Nr. Nf. 23.

Šis pareiškimas ALOK-to 
posėdyje priimtas vienbalsiai, 
visų narių.

Wellando Ap. LOK-tas..

DĖMESIO! DĖMESIO! «
Liepos mėn. 26 d. (šeštadienis) 7.30 vai. vak. UNF 
(College — Spadina Avė) erdvioje salėje rengiamas 

DIDŽIULIS

RAMUNIŲ VAKARAS
GROS orkestras „TRIMITAS”, daug įdomių staigme

nų - įvairenybių.
Turtingas bufetas su alučiu. Nepraleiskite progos, nes 

kitos tokios nebusi Toronto skautų-čių
Tėvų-Rėmojų Komitetas.

BIRŽELIO DEPORTAC1JOSMINĖJIMAS EDMONTONE
Negausi Edmontono ir jo ar užbaigiamos Tautos himnu.

Po pamaldų žmones rankasi bis, patekęs į meškos nagus, 
nei savos į netoliese esančią prancūzų Go 

bažnyčios, nei salės nepraiei- achim bažnyčios salę, 
do nepaminėjusi skaudžių ir 
liūdnų anojo birželio menesio 
dienų, kada prasidėjo lietuvių 
tautos Golgota.

Misericordia ligoninės kop
lyčioj, kur vietos žmonės kart pai suglaustais faktais p. Šiugž 
kaltėmis randa prieglobstį pa
simelsti ir pagiedoti gimtąja 
kalba, lietuvis kuri. Kairiūnas, 
atvykęs iš Calgary, atlaike pa 
maldas ir pasakė tai dienai pri
taikytą jausmingą pamokslą.
Vargonų koplyčia neturi, bet siu prisiminmų prislėgta nuo- 
mylimas lietuviškas giesmes taika skirstėsi namo minėjimo 
gieda visi iš širdies; pamaldos dalyviai. Dal.

timiausių apylinkių lietuvių ko 
lonija, neturėdama

Ado
mas Kantautas, K. L. B. K-to 
pirmininkas Edmontone, atida 
ro minėjimą ir pakviečia agr. 
P. Šiugždiną pasakyti tai die
nai atitinkamą kalbą. Ttum-

dinis išdėsto mūsų tautos kan
čias ir primena, kad nekaltųjų 
kraujas dar ir dabar tebesisun 
kia į mūsų tėviškės laukus. 
Tragiški įvykiai ir vėl atgijo 
kiekvienam prieš akis ir Pai

391 ST. CATHARINE ST. W. MONTREAL.

CAPITOL FURNITURE CO.,
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radio apara
tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmenys 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba 

lietuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL.: LA 8621.

LIETUVIŠKA :

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tai. DO 5817 !

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

KANADOS DIDŽIAUSIA

REAL ESTATE IŠTAIGA
Bet kokiose nekilnojamo turto transakcijose lietuvių 
patarnavimui mūsų vakarinėj įstaigoj dirba jūsų 

tautietis BRONIUS S E R G A U T I S
2390 Broos St. W. Toronto, MU 7377, High Parko ir 

Vakarų Toronto specialistai.

KKKWC KMl^teKiSKlCtC*******!*******

LIETUVIŠKA SKRYBĖL A1ČIŲ KRAUTUVĖ

JUDITH HAT SHOPPE
7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859.

Ranku darbo skrybėlaitės ir pertaisymai.
i Vestuviniai šydai.

Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS

.r" h ■ i nttT-rr

VIKTUTĖ BŪGAI LIŠKAITĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS: 4—3566.
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Kg jūs darytumėt sutik® meška?
AŠ APSIMEČIAU. NEGYVU.

Taip rašo vienas „Nepriklau Tyliai tyliai kažkas pašlamėjo 
somos Lietuvos“ bendradar- i

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS ALBERTOJE.
Kun. Kulbiui trečią kartą ap 

lankant Brooks’ą, Alberta, lie
tuvius, teko atlikti ir sutuoktu 
vių apeigas.

1952 m. birželio mėn. 8 die
ną 10 vai. Brooks’o katalikų 
bažnyčioje įvyko Marijos Ki- 
sielaitytės ir Zigmanto Kaivai 
čio sutuoktuvės. Jaunoji vil
kėjo baltą suknelę ir ilgą ve
lionę, kurį nešė jos sesutes sū
nus ir dukrelė. Be to, jaunąją 
puošė kvapių rožių, gvazdikų 
ir žalumynų puokštė.

Po iškilmingų, chorui ir so
lo giedant, šv. Mišių ir pasi
ilgtų, lietuviškai prabylančio į 
tautiečius, kun. Kulbio žodžių, 
visi lietuviai darniai ir skam
biai sugiedojo „Marija, Mari
ja“ ir „Tautos Himną. Bažny
čion, be vietinių Brooks'o gy
ventojų, susirinko nemažas bū 
rys lietuvių, kurių tarpe buvo 
jaunosios tėveliai, sesutės, gi
minės ir jaunojo giminaičiai.

Atlikus visas ceremonijas, 
įvyko svočios ir piršlio — pp. 
Lokių ūkyje veisės. Ten so
de, vešlių medžių pavėsyje, 
prie vaišėms apkrautų stalą, 
skambėjo, daug ką primenan
čios, lietuviškos dainos, nuo
širdūs pašnekesiai ir juokas, 
palydint akordeono ir smuiko 
muzikai. Tame 50-ties žmo
nių būrelyje dalyvavo net iš 
toli į vestuvių iškilmes atvyko 
siu tautiečių. Jaunieji mums 
suteikė progos pasilinksminti 
ir prisiminti Tėviškės, taip mie 
lūs ir įdomius, vestuvių papro 
čius.

Marija Kisielaitytė su Tė
veliais ir sesute, giminaičių O. 
E. Albrechtu ir pp. J. M. Kal
vaičių dėka 1951 m. rugsėju 
24 d., atvyko į Brooks’ą iš Ži 
balo žemės — Venecuelos.

Zigmantas Kalvaitis iš Vo
kietijos išemigravo į Australi
ją. 1951 m. liepos 22 d., dė
dės ir dėdienės — Kalvaičių pa 
stangomis, atvyko iš tolimo
sios ir karštosios Australijos į 
Brooks’ą.

Geros sėkmės naujai lietu
viškai porai. Dalyvis.

rodos, kad sušnerėjo mano po 
pietinis, krepšis, kuriame ne
šiausi maisto ir kitką ir buvau 
numetęs prieš savo galvą. Ly 
giai tuo metu pradėjo lietaus 
lašiukai brazdėti ir nebegalė 
jau atskirti, kas tą popietį ana 
tina. Uodai turėjo puikią 
karienę, nes nejudant, kai 
gulė, „valgė ir gėrė“, kiek

Štai ištrauka iš jo laiško:
„Sumaniau parašyti eilę įs

pūdžių iš savo pergyvenimų 
džiunglėse, kaip kad ir šian
dien.

Parnešiau gyvą kailį gal 
ačiū tam, kad 
jog susidūrus 
meška, reikia 
vu. . . Taigi, 
Trout Lake, kur bandžiau mes 
kerioti (žinoma, nieko nepa
gavau. . .), prie Cliff Lake šiau 
rinio galo (Cliff ežeras yra ne 
betoli ir iš jo 
miestas ima sau gėrimui van
denį), eidamas pagal elektros 
laidų stulpų eilę per džiunglę, 
pamačiau už kokių 300 metrų 
juodą mešką bestovint ir gal
vą iškėlus mane bestebint. Aš 
greit smukau atgal į krūmą ir 
pustekinis leidausi aukštyn per 
krūmus į kalvą ir nuėjęs apie 
pusmylę atsisukęs
pradėjau dairytis atgal, ar to
je vietoje tebestovi ta meška 
(mat nuo tos kalvos per pakai 
nę anoji kalva buvo gerai už
matoma).

Man akis įbedus bežiūrint, 
tik išgirdau, kad čia pat greti
mai krūmokšly, kurs buvo 
apie 5 žingsniai atstu nuo ma
nęs, kažkas sušlamėjo. Tik pa 
suku akis, na gi, iš to krūmoks 
nio beišlendanti didžiulė meš
ka, knyslę kišdama pirmyn sta baimės, taip pat toli nuo gyvų 
čiai į mane ir didžiuliu savo gyvenamų vietų. Dabar tos 
kūnu nerianti ii krūmo! Ką meškos ir tokioje vietoje, kur 
tu darytum tokį akimirksnį?! tikrai niekas nesitikėtų jų ras 
Jau galvoti nebebuvo kada, tik 
instinktas pasakė: krisk ant že 
mės! Ir Čia pat ko ne po kojų 
meškai išsitiesiau ir net užsi
merkiau, turbūt, kad labjau pa 
nešėčiau į „lavoną“. Ir Mu
kiau, kas dabar bus? O klau
sausi, ta širdis muša lyg kūjis, kada ir į uogas nebedrąsu bus orge St., Ville LasaTlle, Mont 
tai kur čia apsimesti negyvu. . . vykti?“. . . real, P. Q., Canada.

buvau girdėjęs, 
dykumoje su 

apsimesti negy- 
grįždamas iš

va-
ap- 
no-

Palaukęs keletą minučių, ka 
® dangi niekas manęs neėde, at

merkiau akis. Nematyti nieko 
greta. Tada pakėliau galvą. 
Taip pat nieko nematyti. Net 
atsistojau. Meškos nebuvo nė 
ženklo. Bet dabar man paaiš
kėjo, kad tenai už akių bus bu 
vęs jos vaikas, nes tas buvo 
plonesnis ir nedidokas, o ši bu
vo baisiai didelė. Vadinas, jei 
meška turi arti vaikus ar vaiką, 
ji yra mirtinai pavijinga. Tad, 
kur man eiti ir kaip? Kur da 
bar bus tas vaikas, ir kur ta 
motina? Laukti nei klausti ne 
ra ko, kada visoje džiunglėje, 
atrodo, buvau vienas gyvas 
žmogus. Apskaičiavau, kad 
mažiausia šansų yra jas sutik
ti toje vietoje, kur buvo, tai
gi nors ir nejaukiai, bet prade 
jau eiti kaip tik tuo pačiu ruo 
žu, kuriuo čia buvau atbėgęs 
nuo meškiuko. Taip, laimei, 
jų ir nebesutikau, ir grįžau svei 
kas.

Praeitą žiemą didebs „tim
ber wolf“ sekė ir buvo įvaręs

Sukūrę lietuviškos šeimos ži
dinį, Marija Kisielaitytė ir Zig 
mas Kalvaitis, apvažinėję vie
na Pietų Ameriką, kitas Aust
raliją, laimę surado Kanadoje

PRAŠO PADĖTI ĮVAŽIUO
TI KANADON

Didž. Grb. Ponas Redaktoriau, 
Esu prieš pusantrų metų iš 

Vokietijos emigravęs Kolumbi- 
jon. Turėdamas profesiją 
(Printer) spaustuvės mašinis
to, verčiuosi labai sunkiai, ka
dangi taip šioj, taip ir kitose 
panašiose profesijose atlygini
mai labai žemi — 150 — 200 
pezų mėn., gyvename viename 
mažame kambaryje 5 asmens, 
už kambarį moku 70 pezų, 
maistas taip pat yra gan brau-VEDYBINIS SKELBIMAS.

Esu 32 metų vyras, kasyklų gus, taip, kad galas su galu la 
darbininkas, gimęs Kanadoje, 
bet tėvų išauklėtas lietuviu ir 
patriotu. Tėvų noras buvo, 
kad sukurčiau lietuvišką šei
mą, ir aš pats noriu vesti lie- 
euvaitę. Todėl, būčiau laimin- 

dienas vienas toli dykumose, gas, jeigu į šį mano pasisaky- 
rudenį uogaudamas ir grybau- mą atsilieptų lietuvaitė, norin- 
damas, ir turėjau laimę. Da- ti sukurti lietuvišką šeimą. Pra 
bar pradedu bijoti ir kas bus, šau rašyti: Mr. P. 7722 Go

ti. O Viešpatie, pernai vasaią, 
kiek apėjau, kiek išlandžiojau 
dykumą, praleisdamas kiautas

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S, HALSTĘD ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6 I Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60|;------ 7 T.
B. 20 sv. cukr.-.$ 4.70P sv- kv;

M . i ' u [3 sv. gr. kiaul. taukųSiuntiny. Nr. 7 L šokolado
A. 10 sv.kv. miltų $2.50h 8V. kavos
B. 20 sv.kv. miltų $3.90l —________ _______

2.60
4.70) 1 sv. deg. kavos

1 sv. kakavos 
Siunt Nr. 19 — $
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

Pilnas draudimas.
1 sv. šokolado
2sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25įs»uat. Nr. 12— $ 6.40 2 svi margarino

5 3v. cukraus
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. Haul. taukų

2 sv. marmelado
1 sv. dejj. kavos

Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gr. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado *

. bai sunkiai leidžiasi suduria-
■ mas. Jokios geresnės ateities 
, nenumatydamas, kreipiuosi 
- pas jus Gerb. Redaktoriau ir
• prašau Tamstos tarpininkąvi-
• mo tarp Kanados lietuvių, bei
■ pas kanadiečius, kad galėtų su
• daryti sąlygas mums ernigruo- 
i ti į Canadą. Dirbti sutinku bet 
i kur ir bet kokį darbą. Šeimo- 
: je esame 3 asm. darbingi.

Esu 35
taip pat 35 mt., prof, siuvėja. 
Duktė Janina 15 mt. sūn. Ro
mualdas 12 mt. ir sūn. Vitas 7 
mt. amžiaus.

Už mano prašymo teigiamą 
išsprendimą, būsiu širdingai 
dėkingas.

Tą pačia proga prašyčiau 
Tamstos redaguojamame laik
raštyje, patalpinti pajieškoji- 
ma Alfonso Prielgausko, gyv. 
Canadoj.

Su pagarba
J. Pivaravičins, 

Mano adresas: Carr. 6a — 
12-51, II piso Lokal 9, Cali- 
- Valle, Colombia.

mt. amž. žmona

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toren t o, M).

GORDON’S BEAUTY SALON
JUKNEVIČIUS
Verdun, Montreal, P. Q.

Telef. YOrk 6116.
įvairiose sueigose bei jūsų namuose.Fotografavimas

Vestuvių, grupių ir pasų nuotraukos. 
Portretai. Reklamos. Foto reportažai.

. M . — W W —

iMMiiMMMnMMiMHMMnMnnnnnMnnMnMaMa
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.

Tel. LL 9626.

■■■UnHnMMHMMnnMMMaHnMMMinflMMMinMn*

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

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

Daro pusmetinei ir įvairiu vienkartine. šulrnmena., 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrų. sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: QR 8081.

TR 6151 5” Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,

Dr. Roman Pniewski
LIŪDESIO VALANDOJ

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. TeL YO 3440
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Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 
klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALJSTAS.

3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Vwdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA8 PSU, ___________ ___________________

Sault Ste Marie, Ont.
NAUJIENOS IŠ SAULT Ste. MARIE, Ont. 

danti vietos plieno fabriko 
„Steel Plant b“ praplėtimą, tono sk. surengta gegužinė su- 
kurioje daugiausiai gaudavo traukė per 800 svečių ne tik iš 
darbo naujai1 atvykę tautiečiai, Kanados lietuvių kolonijų, bet 
jau apie mėnuo laiko paleido taip pat ir iš kaimynines JAV 
virš porą šimtų darbininkų, o valstybės. Prie gražaus upelio, 
atgal pašaukia dabar tik vieną geros muzikos, tikrai maloniai 
kitą. Kokia šio atleidimo prie praleisto sekmadienio popietė, 
žastis — visai neaišku net ten juo labjau, kad oras pasitaikė 
dirbantiems inžinieriams ar for labai gražus.
manams, todėl, kad ši firma tu Gegužinėje pravesta trum- 
ri dar daug neužbaigtų ar ne- pa programėle: 100 m begi- 
įvykdytų įsipareigotų darbų mas vyrams, kurį laimėjo 11a- 
plečiamam plieno fabrikui.

Mūsų tautiečio, dirbančio 
Šioje firmoje, savo specialybe- 
je, dipl. inž. L. Nekutavičiaus 
nuomone, po tam tikro laiko į 
šią darbovietę gali būti bus pri 
imta daugiau darbininkų ne
gu kad buvo atleista, nes dar 
daug neišpildytų, ypatingai ce 
mentavimo darbų ir tiktai žie
mą, šalčių metu, gali būti šioks 
toks darbininkų sumažinimas.

Didžiausioje mūsų miesto 
miesto daabovietėjie didžiulia
me plieno fabrike „Steel 
Plant“ irgi netik naujų dar
bininkų nepriiminėja, bet net 
buvo nedidelis atleidimas. 
Kaip toliau šioje darbovietėje 
reikalai vystysis irgi priklauso 
nuo to, kaip ilgai užtruks plie 
no streikas USA. Dėl minimo 
plieno streiko yra nutrūkęs 
šiam fabrikui rūdos pristaty
mas ir jei fabrikas dėl rūdos 
stokos ir nesustos ar nesuma
žins gamybos dabar, tai tas ne 
išvengiamai įvyks žiemos me
tu. Tą pranašauja ir apie tai 
rašo ne tik vietinis „Sault Dai 
ly Star“, bet net ir toki angliš
ki žurnalai kaip „Time“. Rū
dos pristatymas vykdomas lai
vais vandens keliu, kas visai 
yra neįmanoma žiemos metu. 
Taigi, plieno streiko USA už- 
sitęsimas mėnesiais ar net sa
vaitėmis, yra reikšmingas 
„Steel Plartt’ui“.

NESIGINČYSIME 
DAUGIAU

Skaitantieji šias eilutes 
šančio korespomiencijas apie 
darbo gavimo galimybes mūsų 
mieste turėtų nepamiršti, kad 
po to kai korespondencija pa
rašoma, ji laikraštyje būna at 
spausdinama maždaug po 2-jų 
savaičių, o per tą laiką jau gali 
įvykti pasikeitimų į gerąją ar 
į blogąją pusę, kuo labai džiau 
giasi įvairūs vietiniai demago- 
gisfei išsišokėliai, kruiems tai 
sudaro progą kuo nors prie ko-

ir neat-

— Š. m. liepos mėn. 6 d. vie 
tos komiteto pastangomis bu
vo sušauktas mokyklinio am
žiaus vaikų tėvų susirinkimas 
„Šeštadienio mokyklos“ steigi 
mo reikalu. Susirinkę tėvai, 
tolimesniam šio reikalo rūpini 
muisi išrinko trijų asmenų ko
mitetą. Tikrai būtų puiku, 
kad tokia mokykla mūsų kolo 
nijoje būtų suorganizuota ir 
šeštadieniais ben|: po porą va
landų mūsų jaunoji karta ba
tų pamokoma lietuviu kalbos, 
tikybos, Lietuvos istorijos ir 
kitų dalykų, kurių nesimokys 
kanadiškose mokyklose.

— Vietinis „Sault Daily 
Star4 rašo, kad š. m. rugpjūčiu 
mėti, mūsų mieste žadama pra
dėti vienos iš dviejų esančių Ii 
goninių „Plummer Hospital“ 
praplėtimas. Siam darbui nu
matoma išleisti apie vieną mi
kroną dol. ir darbas užsitęs 
apie 18 mėnesių.

— Nors paskutiniu laiku 
naujų tautiečių kaip
vyksta, tačiau mūsų kolonija 
didėja. Tautiečių V. A. Jaku 
maičių šeimoje jau daugiau 
prieš mėnesį laiko gimė sūnus. 
Antras tautietis irgi vyras — 
sūnus gimė A. Vanagų šeimo
je. Laukiama gandro atskren 
d*nt tautiečio A. Motuzo šei
moje. Ta proga sveikinimai ir 
linkėjimai naujagimių tėve
liams. Tebūna tai pavyzdys ki
toms šeimoms.

DARBO REIKALAS.
Paskutiniu metu pablogėję 

mūsų mieste darbo gavimo į ei 
kalai, dar vis nesitaiso. Yra 
net keletas tautiečių, kurie nu
stoję darbo, išvyko net už mies 
to ribų — dirbti geležinkelio 
linijoje. Taipogi yra keletas 
tautiečių, kurie jau daugiau 
mėnuo laiko gyvena iš bedar
bio pašalpos, o keletas net to
kių, kurie yra be darbo ir jo
kios pašalpos negauna, nes dar 
buvo dirbę neilgą laiką.

Popieriaus fabrikas naujų 
darbininkų nepriiminėja, net 
mažą atleidimą buvo prieš ku 
rj laiką padaręs. Chromo fab 
rikas, jei U. S. A. nesibaigs 
greitai plieno streikas, atrodo, 
atsidurs tokioje padėtyje, kaip 
kad buvo 1949 mt. panašaus 
streiko metu — sustos ar dirbi, 
tiktai labai nedidelis senų dar
bininkų skaičius. Didžiausioji 
lentpjūvė „Roddis Lumber“ 
naujų nepriiminėja, o neseniai 
taipogi buvęs mažas atleidi- 
ntas. „Fondation Co. of Cama respondento prikibti, užvesti 
da44 didelė statybos firma vyk naujus ginčus ir kalbas ar iš

daugiau
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PAVYKUSI TFONDO SK. GEGUŽINĖ.
Liepos mėn. 6 d. TF Hamil- tono kolonijų lietuviams.

Laukiame dar keletos tokių 
gegužinių, kadangi mūsų vi
suomenė, kilnų TF Hamiltbno 
sk. tikslą nuoširdžiai remia, įro 
dydami tai liepos mėn. 6 d., 
kada mūsų Tėvynės vadavimo 
tikslams, tą popietį, gauta per 
500 dol. pelno. Kbr.

DIDINAMA HAMILTONO 
LIETUVIŲ BAŽNYČIA.
Žymiai išaugus Hamiltono 

lietuvių kolonijai, atsirado gy 
vas reikalas padidinti ir Vil
niaus Aušros Vartų lietuvių 
parapijos bažnyčią, kuri šiuo 
metu, visų tikinčiųjų jau ne
besutalpina. Vietos klebono

miltono sporto klubo „Kovas“ 
narys — E. Petrušaitis. Tenka 
pažymėti, kad šiame begime 
matėme dalyvius net iš New- 
-Yorko — Dovydaitį, Čikagos 
— Ban^ Toronto — Žemaitį 
ir kt. , Bėgimą^su maišais vai- kun. dn J. Tadarausko inicia

tyva nutarta ją pailginti gat
vės link. Sudarytas komi betas 
ir pradėtas aukų rinkimas. Pa 
sižadėjimais ar pinigais surink 
ta, palyginus per trumpą lai

ką, per 4000 dol. Pirmieji 
darbai numatyti pradėti dar šį 
mėnesį.

Kartu primenu, kad pamal- HASCĄ ir nuo tos spekulia; 
dos Hamiltono lietuvių bežny

kams laimėjo Blekaitis Sigitas, 
palikdamas antroje vietoje 
Pronckų Rimą, trečioje savo 
brolį Algi ir 4-toje Breichma- 
ną G. Virvės traukime tarp 
Hamiltono ir Toronto stipruo
lių neužskaitytas ir dovana 1 
dėžė alaus, išgerta bendrai ha 
miltoniečių su torontieciais. Pi 
niginė loterija sumoje 100 
dol. daugiausiai atiteko Hamil

čioje, laikomos sekmadieniais landinis atlyginimas šiame fab 
10 ir 11 vai. ryto. Kbr.
STREIKAS „THE STEEL 

CO OF CANADA“?
Nors darbo sutartis taip 

„The Steel Co of Canada“ va
dovybės ir darbininkų unijos 
(C. I. O. No. 1005), pasibaigė 
š. m. balandžio mėn. 1 d., ta
čiau iki šiol užsitęsusios dery- nei Hamiltono. Jau ilgesnį lai 
bos, dėl algų pakėlimo, atos
togų ir tt. nedavė jokių rezul
tatų. Nerandant išeities, 
Plieno darbininkų unija, grąsi 
na streiku, ko, ypatingai nau- ninkai, kur dirbant prie pečių, 
jieji kanadiečiai (jų tarpe per skardos ar vielos išdirbimo, 
250 lietuvių), nelabai pagei- marškinius tenka kas penkias 
dauja. Ir suprantamas daly- minutes nuimti ir išgręžti, 
kas: daugumas jų, už paskuti- Dienos metu, Hamiltono 
nes santaupas, turi įsigiję nuo- miestas yra beveik apytuštis, 
savus namus, lengvas mašinas, kadangi daugumas hamiltonie- 
Užsitęsus ilgesniam laikui čių, pasinaudodami ar tai atos- 
streikui, teks su šeima sunkiai togomis, ar šiaip laisvomis die 
verstis. nomis, jį apleidžia, išvykdami

Šiuo metu, mažiausias va- prie ežero ar upės. Kbr.

BOLIVIJA PRADEDA GYVENTI SAVO...
Atkelta iš 3 pusi, 

slepiant eksportuojamų mine- džiais darbininkais, dirbančiais 
ralų tikrąjį kiekp Sudraudžia

rike, yra 1,36 dol.
Hamiltono „Firestono“ fab- 

ribas, kuriame dirba taip pat 
daug lietuvių, jau streikuoja 6 
ta savaitė, ir streiko pabaigos 
kol įkas nesimato. Kbr.
KARŠČIAI HAMILTONE.

Karščių banga neaplenkė

ką, kai temperatūra svyruoja 
tarp 90—95 laips. Karščiu dau 
giausla nusiskundžia „Steel 
Co“ ir „Harvesteirio“ darbį-

ra

I
* Rodney Apl. Gegužinė 

Liepos mėn. 27 d. Redney ALOK-tas rengia viešą 
GEGUŽINĘ-PIKN1KĄ p. Paul Peskarskio ūkyje 
(buv. G. Aleliūno) Rodney R. R. 3. Šokiams gros ge
ras orkestras. Veiks bufetas. Apylinkės lietuviai ma
loniai kviečiami atsilankyti ir maloniai praleisti laiką. 
Blogas oras gegužinės nesutrukdys. Gegužinės pra- 

[ džia 3 vai. po pietų. Rodney Apylinkės LOK.

Nėra reikalo kurioje nors dar
bovietėje pasilikti tik dėl ke- 
no -nors tuščios ir neprotingos 
ambicijos ar norų tenkinimo. 
Kita vertus, darbovietės pakei 
timas prieš visokius paleidi
mus toje darbovietėje ar nero
do to asmens orientacijos del 
darbo reikalų?

Dėl visų kitų p. St. Jgd. „Tė 
viškės Žiburiuose“ daromų nai 
vių užmetimų ir priekabių, o 
ypatingai dėl statistinių davi
nių, liečiančių darbo sąlygas 
mūsų kolonijoje, nesiginčysi
me, nes p. St. Jgd. jau nekartą 
šioje srityje pasirodė tikru 
„specu“. .. Jam USA plieno 

pramonės metinė produkcija 
yra 250 milionų tonų, jam Ka
nados biudžjetas neviršija 1-no 
miliardo dolerių ir tt. ..

Kaip šį mano atsakymą, p.

; >

«i

« M

kasyklose ir dvaruose. Tuose 
krikščioniškai - demakratišiuo- 
se protestuose prieš revoliuci
nės nacionalistų vyriausybės 
vidaus politiką visai nebuvo ir 
nėra minimas Pongueaje var
das, kuri prekiavo Coca lapais 
(iš koka lapų yra gaminamas 

pir- kokainas), kaipo narkotikais, 
subrutalindama ir moraliai su 
niveliuodama indėnų masę; 
kad kratų su indėnais beveik 
lygiai buvo traktuojami ir ma
žųjų tautų ateiviai darbininkai 
europiečiai, jų tarpe ir mūsų

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

Rational Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. 

SAVININKAS M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun*' Ave) arti naujosios 
lietuvių bažnyčios. TEL. TR.0141

Atdara kaadien ir sekmadieniais po pamaldų.

viso „kažko nepamesto“ jieš- 
koti. . .

Štai mūsų kolonijos p. St. 
Jgd. dar šį pavasarį „Tėv. ži
buriuose“ atskirame straipsny
je tarp kitų rekomendoutinų 
įsikūrimui Kanados vietovių 
ir kur mokami geriausi atlygi
nimai buvo pažymėjęs ir mūsų 
miestą. Dabargi „Tėv. Žib.“ 
liepos mėn. 10 d. 28 numeryje 
užsigavęs už teisingą pataisy
mą, jau visai kitaip gieda. Ar
gi tai nėra išsiblaškymas ir 
prieštaravimas sau pačiam? 
Kas gi įpareigoja, p. St. Jgd., 
tą kuris tam tikru laiku pagi
ria kurią nors darbovietę, pa
silikti ten dirbti visą amžių? 
snpuoinBhionjia rus mošų seyj) 
buvusią darbovietę). Nemenau 
dėl savo darbovietės pakeitimo 
kam nors aiškintis, nors jau sa 
vo ankstyvesnėse koresponden St. Jgd., paskaitys, reikalas, 
cijose buvau tą minėjęs — nu- bet į tolimesnius ginčus steng- 
matęs Ir net kitiems pataręs, simės nesileisti. J. Sk.

> Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai
J, V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdij knyga.
J TĖVYNĖ LIETUVA
! (Our Country Lithuania)
J Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
J Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą:
> Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19,

 • N. Y„ U. S. A.

VICTORIA
CLEANERS

DYERS C O
I

I j

EXPERT CLEANING * DYEING 
SERyiCE FOR CLQTHES A^ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 
- MINOR REPAIRS. \ 

RUGS AND CHESTERFIELDS 
CLEANED \

CITY-WIBE PICK-UP 
x ANM ELI VERY \

FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL IS 2836

Mes valome ir dažome 
įvairius, k-aip vyriškus 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, Kad neper- 
leistų vandens ir duotų 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVE 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville L a i a 11 e.
Telefonas: HE 0100A. GAURYS.

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Import-Export

23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, 
juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. 

Neaukštos kainos.
288—6th Ave. Ville La Salle.
Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

Allard . Tr.1135

jos, kurią ji varė' devizais, gau 
tais iš valstybės mineralų eks
portui. Revoliucinė naciona
listų vyriausybė buvo pradėju
si vykdyti kredito politiką ag
rikultūros ir mineralų kasyklų 
platesnei eksploatacijai, 
moję eilėje teikiant kreditą tau 
tinėms arba mažosioms pačių 
bolivijiečių kompanijoms, ku
rias bankrotan varė trys di
džiausios kitataučių kapitalis
tų kompanijos. Bolivijos mine 
ralų kasyklų bankas — Ei Ban tautiečiai, kaip Juozas Lauri- 
co Minero — buvo jau suda- naįvičius (gyvenęs Urugvaju- 
ręs ir sutartį mašinoms įsigy- je, Argentinoje, o dabar gyve- 
ti už 3 rnil. dol., bet tą sutartį nąs Bolivijoje, kur su vienu in- 
sulaikė vykdžiusi sekanti vai- žinierium boliviečiu verčiasi 
džia, kuri atėjo, taip pat per- plytų gamyba); kad minei alų 
versmo keliu, rugpjūčio mėn. kasyklose buvo nuolatinė poli- 
1946 m. cija, bet kokiam darbininkų

Kas liečia Bolivijos darbinin protestui nuslopinti ir kad di- 
kiją, tai revoliucinė naciona- džiosios kitataučių kornpani- 
listų vyriausybė elgėsi pana- jos išlaikė vieninteles maisto 
šiai kaip social-liberalinė Mek- produktų ir manufaktūros 
sikos vyriausybė gen. Karde- krautuves, ktriose kasyklų dar 
no laikais: pripažino darbinin- bininkai, norėjo ąr ne, privers- 
kų sindikatų (prof, sąjungų - ti buvo sau pirktis maisto pio- 
unijų) legalų veikimą ir strei- duktus, avalinę ir drabužius 
ko teisę, paliuosuojamus iš dar taip aukštomis kainomis, kad 
bo darbininkus apdraudė in- pilvas ir apsirengimas darbi- 
demnizacija, išleidžiant indem ninko visą uždarbį prarijo, nes 
nizacijos įstatymą. Karinome- kitokių, nekompanijoms pri- 
nei buvo duotas įsakymas ne klausančių krautuvių, neleido 
sikišti į sindikalinio darbinin- atidaryti, kad nebūtų konku- 
kų judėjimo slopinimą.

Panašiai, kaip Rusijoje: 
verstinio darbo sistema

Revoliucinė nacionalistų 
riausybė uždraudė taip pat ir 
„Pongueaję“ (ištarti: pongfta- 
che), tą tikrai feodalinę 
tuciją, kuri turėjo įvestą pri- klaidų buvo ta, kad jis nesusku 
verstinio indęaų dar.bo siste- bo organizuoti, revoliucinei na 
mą, kuria buvo indėliai pavers cionalistų vyriausybei apginti, 
ti vergais pilna to žodžio pras tų pačių darbo masių, kurių gy 
me. Vieton krikščio niškos są venimo pagerinimui jisai dar
žinės ir kultūros, čia būta ti- bavosi; pagrindinė jo klaida 
piškai bolševikiškos Ponguea- buvo, kad jis, būdamas karjie- 
je, kurią uždraudus, apie krik- ros karininkas, neturėjo dides- 
ščioniškąją artimo meilę buvo nio politinio patyrimo: jis ne
prašnekėta visais frontais: suskubo duoti tam tikros orga 
prieš revoliucinę nacionalistų nizacijos indėniškam elemen- 
vyriausybę atsistojo Bolivijos tui, kurį jau buvo aprūpinęs, 
pralobusieji dvarininkai, milio palyginamai, geresnėmis gyve- 
nieriai ir indėniško elemento nimo sąlygomis ir stengėsi 
engėjai bei korupcinikai, ku- kiek apšviesti, pradėjus vykdy 
rių nestigo ir jierarchijoj. ti specialią indėnu švietimo po

Egoistiniuose protestuose litiką, kuri buvo nutraukta 
prieš Villarroel nacionalinę-tau kartu su pulk. Villarroel gy- 
tinę (ne fašistinę) nebuvo už- vybe. Indėnų švietimo politi 
siminta apie tai, kas buvo da- ka, tai buvo Germano Bušo pa 
romą ne tik su Bolivijos indė- liktas projektas, kurį vykdyti 
nais, bet taip pat ir su civili- buvo pradėjęs Villarroel, arti- 
zuotais ir kultūringais baltavei miausias Bušo draugas, (d. b.)

pid

vy

rencijos.
Verta pastebėti ir tai, kad 

daug katalikų veikliai solidari 
zavo revoliucinei nacionalistų 
vyriausybei, ir su ja iš vien ėjo 
prieš svetimiems dievams tar
naujančius.

Viena didžiausių Villarroel

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

. Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite telefonu arba užeikite: 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.

3664 St. Famille St. 
Tel. HA 6708 Montreal,Que.

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

$

DEME SI O
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
. Prekvha ir pataisymai.

Pl i; r. c r r? v TCP

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS )

Edvard .^t., VilTe L isaHjs. HE 3372
Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.

Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.
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LONDON, Ont
MŪSŲ JĖGOS

Londono lietuviai liepos 4
d. plačiąjai Londono miesto vi

TAU, TĖVYNE.
nę Baltijo tradegiją, apie he- 

____________ tuvius išeivius ir jų atsiektus 
suomenei davė viešą koncertą Kanadoj laimėjimus (dail. Šie 
Victoria parke. Diena pasitai- petys ,inž. Stankus, šachm. 
kė tikrai graži ir maloni, todėl Vaitonis ir mūsų mokslininkai 
koncerto klausėsi gausi (tūks dirbą universitetuose ir kt.). 
tantinė) publika.

Pradžioje, vos tik nuaidėjus 
„O Canada“ himno garsams ir 
pranešėjui padarius trumpą ap 
tarimą apie programos išpildy 
tojus — lietuvius, tuoj scenon 
(vasaros teatro) „įplasnujo“ 
spalvingais tautiniais rūbais 
šokėjai, vadovaujami Hiro 
Chainausko. „Kubilą“ ir „Ru
gelius” publikai palydėjus gau 
siomis katutėmis, pranešėjas 
ryškiai apibūdino Lietuvą — 
dainų, k’ryžių ir gražių tauti
nių tradicijų šalį.

Šį teigimą pilnai patvirtino 
solistė Genovaitė Mažytė, čia 
už vendenyno gimusi lietuvai
tė, pasigėrėtinai padainavusi 
St. Šimkaus „Aš augau pas tė 
velį“, Gailevičiaus „Klajūną“ 
ir VI. Jak-no „Gėlės iš šieno“.

Akordeonistas Alfonsas Po
cius, parodęs gražią techniką, 
pagrojo Keller-Bella overtiū- 
rą ir „Lust Spiel“ ir A. Basa- 
novo „Akordeono parodą“. Šo 
kėjai „Kalvelį“ papildė šaunia 
daina — „Artojėlis du jaute
liu pakinkys, gilią vagą per lau 
kelį išvarys“, o vyrų šokis 
„Oželis“, pilnas vikrių šuolių, 
publikos ypač karštai priimtas.

Mažutes, tarp atskirų pro
gramos punktų pertraukėles 
pranešėjas sumaniai išnaudojo 
ir publikai įtikinančiai kalbė
jo apie garsią mūsų senovę, 
apie Vytautą Didįjį, prieš 500 
metų keliems šimtmečiams su
laikiusį vokiečių „Drang nach 
Osten“, apie nepriklausomy
bės atkovojimą ir gražų, nuo
lat pažangėjusį mūsų savaran
kišką gyvenimą, apie dabartį-

ST. CATHARINES LIETUVIŲ B-NĖS V-BA LOK 
Liepos rnėn. 26 d. Port-Weller — Garden City Beach 
(toj pat vietoj, kur renge pereitą kartą, St. Catharines 

lietuviai) rengia

GEGUŽINE
Londono lietuvių pianistė 

Angelika Matukaitė paskambi
no Čiurlionio Preliudą, Chopi- 
no Etiudus ir Listo — Alabieff. 
„Lakštingalę“.

Tautinis šokis „Lenciūgėlis“ 
publikai sukėlė ir smagaus juo 
ko, nes čia „bernelis, norėjęs 
keturių, negavo nė vienos. . .“

Sol. G. Mažytė antru savo 
išstojimu, su nemažesniu pa
sisekimu atliko Ch. Spross „Te 
būnie mano gyvenimas mueika 
(angliškai) ir valsą iš Gounod 
operos „Romeo ir Julija“.

Programos užbaigai šokė
jai davė tikrai gražų, pilną rit 
mingų judesių ir žaismo „Ma
lūną“.

Kai galingai nuskambėjo Lie 
tuvos himnas ir God save 
Queen, publika skirstėsi 
nenoromis, lyg dar laukė 
lietuviškų garsų ar Šaunių 
kėjų mostų, 
kitam sakė: 
šiandieną mums 
nią pramogą“.

the 
lyg 

tų 
šo- 

Ne vienas viens 
.Tikrai lietuviai 

patiekė šau- 
L. E-tas.

Vieta labai smagi, ant pat Ontario ežero kranto, čia 
pat maudynės—pliažas, užėju s lietui, — šokiams yra 
po stogu patalpa. Bus bufetas su šaltu alučiu, geras 
ir pigus užkandis. Gerai atvėsus besimaudant, ne pro 
šalį ir čierkelė, kuri rasis veitoj. Didelė loterija ir 
kiti malonumai. Gros vietinis orkestras.
Laukiama ne tik vietinių, bet ir svečių iš toliau. Ge
gužinės pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijai Diep- 
holze remti. St. Catharine# B-nės V-ba.

. DELHI, ONT.
PASKUTINĖ GEGUŽINĖ TILLSONBURGE

Nepraleiskite progos.
Pradžia 2 vai. LOK-tas

PAMALDOS LIETUVIAMS.
Pranešu, kad šio mėn. 27 d.

KLB Delhi lapylnikės LOK 
liepos rnėn. 27 d. visiems žino
mame p. Mikėno ūkyje (už Til 
Isonburgo, pire 19-to kelio), 
rengia linksmą gegužinę.

Tabako nuėmimas (Har- Delhi, Tillsonburg, Simcoe lie- 
vvest'as) čia pat. Kaip ir kas tuviams pamaldos įvyks Delhi 
met, turėsime geriausią gali- parapijos bažnyčioje, kur visuo 
mybę vieni susirasti darbą, o ki met būdavo, 12 vai. 30 min.
ti darbininkų. Kviečiu skaitlingai daljvau

Bus įvairi programa, veiks ti.
bufetas ir gros graži muzika. Kepelionas kun. Pr. Jokūbaitis.

St. CATHARINES, Ont.
PIRMOJI MAUDYMOSI AUKA ST. CATHERINĖJ.

Liepos 6 d. 15 vai. latvių buvusi širdies sustojimas stai- 
tautybės 28 m. ponia Austrą ga kritus į šaltą vandenį.
Karklins, besimaudydama

sriauniame upelyje, nuskendo, valds Karklins buvo susituo-

’ Į KANADĄ GALIMA ATVYKTI.
BALF pirmininkas kan. dr. mas butą ir pagelbėdamas su- 

> J. B. Končius Europoj liku- 
? siems lietuviams, norintiems ir 
į galintiems iš Europos išvyki! 
į pataria, be Amerikos, geriau- 
j šia pasirinkti vykti į Kanadą.
■ Emigracija į Kanadą dabar geradarius.
■ galima. Centrinė įstaiga Vo
s' kietijai ir Austrijai yra Karls 
I ruhe, Rodtenbacherstr. 11. 
) (Tel. 4225). Kalbėdamasis su 
į įstaigos viršininku Mr. J. R.

Rabillard, BALF pirmininkas 
. patyrė, kad:
■ 1. Iki 1952 m. pabaigai dir 
1 jie tikisi išduoti vizas vykti į 
t Kanadą 20.000 asmenų; su- 
! prantama dauguma bus vokie- 
J čių, bet pirmenybė teikiama

tremtiniams.
2. Ūkininkams, vykstan

tiems į Kanadą iki liepos pabai
gos, jūros kelionę apmoka vai 
džia. Namų ruošos asmeninis, 
vykstantiems į Kanadą, iaiva- singai atmesti, 
kortę išpirks Picmme, tarpi
ninkaujant BALFui, ir nuvy
kus į Kanadą, šią sumą per 
metus ar dvejus reikės grą
žinti.

Vėlesniems pabėgėliams, 
pradeant 1945 m. birželio 1 d., 
kelionės išlaidas apmokės 
specialus fondas ir grąžinti 
reikės.

3. Vykti į Kanadą gali 
50 m. amžiaus (ūkio darbams 
ir senesni). Pirmenybė teikia
ma namų statybos specialis
tams, technikams, namų ruo
šos darbininkams, inžinieriams 
ir kitiems specialistams. Jei 
šeimoje yra 2 — 3 galį dirbti,

rasti darbą.
Jei kas, Europoje būdamas, 

neturėtų pažįstamų ar giminių 
Kanadoj, o į ten noijėtų vykti, 
BALF tarpininkauja surasti

5. Inžinieriai, mechanikai ii 
kiti specialistai gali įsiregistruo 
ti net neturėdami ryšių su Ka 
nada, jieškančiosios tokių žmo 
nių įmonės garantuos.

6. US DP komisijos atmes
tieji pagal paragrafą 13 vykti į 
Ameriką, šiuo metu Kanados 
misijos leidžiami vykti į Kana
dą. Kanadiečiai patys tikrins. 
Visų atmestųjų į Ameriką są
rašus ir žinias kanadiečiai tu
ri, tad visas žinias reikia pa
teikti tas pačias ir dabar. Kan. 
Končius nurodė, kad 95 proc. 
atmestų lietuvių pagal parag
rafą 13, į Ameriką, yra netei-

. Kanados komi 
sija atkreips dėmesį.

K

U S 
ne-

visi

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“ 

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

kainomis.
Biuras St. Denis 1251, 
(prie St. Catheiure). Spe 
cial.ai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.

PADĖKA.
Mielom mano prietelkom p.

p. Drevinskienei, Daukšienei, 
Česėkienei ir Juodviršienei, 
nuoširdžiai atjautusioms mano 
sanatorijoj ir išrašiusioms dien 
sanatorijoj ir išrašiusiems dien Jos kūnas miesto gaisirininkų kę lygiai prieš metus laiko ir su jais gali vykti ir jų tėveliai, 

nors jie- būtų ir 70 ar daugiau 
metų. Reikia, kad kas nors iš 
Kanados kviestų, pąrūpinda-

H M

naštį „Draugą“, širdingai dė
koju. Taip pat ačiū už laiš
kus, gėles, siuntinius ir nepa
liaujamą rūpestį manimi. V. B.

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal. 
Telefonas: DO 0357.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikiodžius, žiedus ir visokias bran 
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

J)R: ALEKSAS VALADKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

į 1081 Bloor St. W. — Toronto
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

| priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4
į pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933

P. Austrą Karklins ir p. Os

buvo surastas tik po 3 valandų metinių išvakarėse p. A. Kark 
už 100 jardų nuo skendimo vie lins ištiko mirtis.
tos. Nuskendimo priežastis J. Š.

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.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

Alberto Klorkeliūno

=1

bet

Agentūroje
MONTREAL ENTERPISES Reg’d

i

/

Jeigu planuojate įsikurti žemės ūkyje, nelaukite ru
dens ar žiemos ĮSIGYKir FARMĄ DABAR. 
Gera proga pirkti ūkius nuo: 50 iki 200 akrų. Įmokeji- 

mas tik 2000 dol.

TIMON HAGEN
REAL ESTATE BROKER

R. R. 2, Newmarket, Ontario, Tel. Bradford 125 R2-4 
Galite rašyti ir lietuviškai!

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

^Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

O Duodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERS
t, 363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

■ CYMA ■ LONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA

šviesiai melsvi deimantai 
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

. M--------- M ... ....... M------ ,-----W..... ,, ...

UCMM

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E-D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
BU

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

AMherat 08942102 FULLUM ST.

tfž fo.o/ $1.000.oo
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000..01

Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D'Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

J.GRAZYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERA KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

TE L. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mė»on bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

5 USIVIEK/JIM A s
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimalmi abiejų lyčįų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CResce-nt 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
273 — 1 Ave., Ville Lasalle. J

Tel. TR 8351. |
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.4

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
j GALIMA GAUTI:
5 J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. 
į J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
/ Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
j VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St , Detroit 16, Mich. 
,Į D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, Ill.
/ J. Bajorinas, 3100 So, Halsted St., Chicago 8, Ill.
? J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

poje, ar rašykite ; centrinę raštinę tokiu aaresu: | Gerard Cool 4337 Verdun
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. Mve., Verdun. YO 3323.
307 West 30lh Street New York 1, N. Y. | X

SUPERIOR REAL ESTATE Co
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle. 

TR. 7849.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.



10 PSL NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1952. VU 23. — Nr. 29 (275)

ŠĮ SEKMADIENĮ, LIEPOS 27 D., „NL” PIKNIKAS SU DIDELE PROGRAMA.
XX------------XX XX XX ——X VISI DALYVAUKIME!

MOVT=|REAL MOSVĮ ^SPORTAS
VAITONIS J PASAULIO ŠACHMATŲ PIRMENYBES.
Kanados šachmatų federaci

ja yra nutarusi siųsti mūsų te) vyksta tarptautinis šacl 
meisterį Povilą Vaitonį kaipo

ŠJ SEKMADIENI NEPAPRASTAS PIKNIKAS
Šio sekmadienio piknikas - pas pp. Kardelius, išvyko t sa-

- gegužinė, kuri eina „Nepri- vo namus antradienį, o p. Le- 
klausomos Lietuvos titulu, bus 
su žymia programa, kurioje 
numatomos įvairios lenktynės, _ . _ . _
loterija, prizai suaugusiems ir tomobilį, porą dienų važinėjo Kanados čempioną į pasaulines 
vaikams.

Norima padaryti, 
piknikas būtų įvairus 
mus.

Tikimasi svečių iš 
kos ir kitų Kanados 
kolonijų. Todėl visi 
maloniai kviečiami piknike da 
lyvauti ir atsivesti į jį savo pa 
žįstamus bei bičiulius.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
GEGUŽINĖ

vickienė vasaroti pp. 
vičių ūkin j Brome, 
žeikai turėdami puikų

Bakana- 
Pp. Ma- 
savo au-

TARPTAUTINIS RAUDONASIS KRYŽIUS TURI SA 
VO SUVAŽIAVIMĄ TORONTE

Antroji Raud. Kryž. kome- skirtas vikaru į Formosa mies 
— Floridoje (Tampos mies rencija Šiaurės Amerikoje bus telį Ontario provincijoje. Ta

me miestelyje, kuriame yra

kad šis 
ir įdo-

su suminėtais asmenims po 
Montrealio miestą, kuriuo visi 
domėjosi ir kurį norėjo plačiau Švedijoje, 
pažinti. Šiems žymiems sve
čiams pagerbti ir su jais pla-

šacmatų pirmenybes, kurios 
įvyks š. m. rugsėjo mėn. 15 d.

Saltzjobaden mies-

nuo liepos mėn. 23 d. iki rugp.
9, š. m., Toronte. Laukiama, Immaculate Conception (Nt- 

Montrealio dalyvauja lietuvis kad 700 delegatai dalyvaus.
Toronto buvo šiai konferen katalikų parapija.

cijai parinkta, kas rodo Kana m. cenzo duomenis, buvo apie 
dos valstybinį svarbumą ir Ka 
nados Raud. Kryžiaus stipru
mą. šešiasdešimt devynios 
Raud. Kryž. organizacijos bus 
atstovaujamos kartu su Mos
lem© kraštų „Red 
cieties“ ir Irano 
Lion and Sun“.

Septnyiasdešimt

matų turnyras, kuriame iš
kalto Prasidėjimo) angių R.

Pag*! 1941Ig. Žalys.
— Naujas ateivis Kovalski 

(lenkas) Montrealio ,,Forum' 
e“ nugalėjo 
kus ir gavo 
no (ristiko) 
dovaną.

— Ispanijos šachmatų meis
teris A. Pomar gastroliuoda
mas po Kanadą, davė vieną si 
multaną ir Montrealy iš 27 par 
tijų 2 pralošė, 2 lygiosios; vi- yra pasirašę vienai ar daugiau 
sos kitos — išloštos. Būding 
kad 
prieš 
lošia, 
mas!

J.200 gyvento. J. J.
stipriausius risti- 
Kanados čempio- 
titulą ir vertingą

te.
Kaip žinoma, Kanados val

džia neapmoka sportininkų iš
laidų, tad lietuviškoji visuome
nė, Kanadoje ir Amerikoje ma 
loniai prašoma pagelbėti Ka
nados Šachmatų Federacijai 
surinkime Vaitonio kelionės 
ffondui (apie 900 dol.).

Prašome siųsti kas kiek įs
igali šiuo adresu: M. Čapkaus 
kas, 1220 Bishop Str., Apt. 3, 
Montreal, P. Q., Canada, ar
ba: D. A. MacAdam, 2084 Dc 
carie Blvd.., Apt. 5, Montrel, 
P. Q., Canada. (Pastarąjam ra 
šyti angliškai). Aukotojų pa
vardės bus skelbiamos lietuvis 
koje ir angliškoje Montrealio 
spaudoje.

— Kanados olimpinėje 
pp. Sirvydus, Rukšėnus, išvy- krepšinio komandoje, kuri jau 
ko į Quėbec’ą. Pp. Kaipiai nu žaidė su suomių rinktine Hel- 
sistatę aplankyti kuo daugiau sinky, (laimėjo Kanada 110: 
Kanados vietovių, todėl ir nie 
kur ilgai neužtrunka. Keliau
ja savo automobiliu.

Liepos 22 d. 
vko žurnalistas 
nas.

DARBAI IR
Pradėjo priiminėti į darbą 

azbesto fabrikas, taipgi ir Ca
nadair Langueuil, o Canadair į^iu kirsti, 
prie aerodromo pradės priimi
nėti nuo rugpjūčio 10 dienos.

Pakėlė atlyginimus skerdyk
los 15 centų už darbo valandą 
ir sumažino darbo valandas iš 
44 į 40 per savaitę; dabai mi- 
nimalis atlyginimas skerdyklo 
se yra 1,50. Statybos darbiniu 
kame atlyginimas pakeltas li
gi 1,70 už dairbo valandą.

lankėsi"
„NL“ REDAKCIJOJ

Iš Čikagos Ignas Malcius ir 
Balys Dundulis, iš Worceste
rio D. Mažeika ir P. Aukštuo 
lis, iš Toronto P. Radzevičiūtė.

APIPLĖŠIMAS.

Ameri- 
lietuvių čiau pasikalbėti, ypač, kad pa
lietuvini aiškėjo artima kaimynystė iš 

Lietuvos^ pp. Leknickai suruo- 
Svečių garbei padainuota ir 

pamuzikuota. Svečiai pp. Ma
žeikų karu lankys Toronto, 
Niagarą ir tt.
šė gražų pobūvį, o pirmadienį

Montrealio lietuvių sekma- pažintis atnaujino pp. Smilgc- 
dienio popietinis subuvimas, 
daugeliui išvykus už miesto, 
nebuvo labai gausus, tačiau 
praėjo labai jaukiai. Į pikni
ką atsilankė daug svečių is ki leidėjas ir redaktorius p. K. 
tų Kanados vietų ir iš Ameri Karpus su ponia.
kos: iš Worcesterio pp. Ma- Lieisdami atostogas Kanado 
žeikai, p. Aukštuolis, iš New je, aplankę Toronte pp. Jan- 
Yorko p. Levickienė, iš Cika- kus, Naručius ir kitus priete- 
gos p. Dundulis; iš Bridgepor liūs, užsuko Montrealin. Čia 
to p. Radvila, iš Filadelfijos p. aplankę savo senus .pažįstamus 
Vienažindis; iš Hamiltono pp. 
Petkūnai, viešį pas pp. Dal- 
motus; iš Toronto Bronius 
Mackevičius, viešįs pas p. Pas 
kevičių, iš Qebeco p. Morkū
nas ir kiti, kurių nepasise
kė sužinoti pavardžių.

Du auto iš pikniko buvo nu 
vykę į indėnų rezervatą pažiu 
rėti indėniškų įdomybių. Pik 
rūkas praėjo jaukioje nuotai
koje. Piknikavusicji pageida
vo, kad ateinantį sekmadienį, 
liepos 27 d., piknike, kuris ruo 
šiamas su didele programa, bū 
tų renkami sezono grožio ka
ralienė ir karalius. Vaikučiai 
domėjosi, ar įr jiems bus lenk 
tynės, kas tikrai yra numato
ma.

vičiai, kuriuos didelu būriu at
lankė svečiai ir montrealiečiai.

Užpraeitą savaitgalį lankėsi 
Montrealyje buvęs „Dirvos“

78). Centro puolėju žaidžia 
lietuvis R. Pikulis.

Crescent so
„The Red

du kraštai

iš Toronto at-
Z. Umbražū-

JSIGYTI 
SKLYPĄ

A. Pomer pranešė, kad 
moteris jis niekada neiš- 
Tikras ispanų riterišku-

— Neseniai įvykusiose fut
bolo rungtynėse (Montrealy) 
tarp lenkų ir anglų komandų, 
lenkų žaidėjas Kasperowicz, 
žiauriai suspardė teisėjo gai
vą. Futbolo vadovybė suspen
davo Kasperowicz nuo žaidi
mo visam amžiui.

■ ’— Montrealy pasibaigė šacli 
matų komandinės kovos. Pir
mą vietą išplėšė Naujųjų atei
vių komanda, kurios pirmoje 
lentoje žaidė Ig. Žalys.

Ženevos kon,venci jom, 
čios I 
mą. 
joje, 
bom: 
nu.

GERA PROGA 
VASARNAMIUI

Mūsų Palangos švaraus smė 
lio kopas primenanti Wasaga 
vasarvietė pasidarė tiek ankšta 
ir perpildyta, kad reikalas pri 
vertė toliau nusidriekusios Ge 
orgian Bay ežero pakraščius 
planuoti erdviam atostogaujan

hečian-
karo belaisvių traktavi-
Visi dalyvaus konferenci čių poilsiui. To pasėkoje, pato 
Posėdžiai vyks trim kai- gioje susisiekimui vieloje (apie 

: anglų, prancūzų ir ispa-

SKUBUS REIKALAS.

MŪSŲ SKAUTAI
jau savaitė kaip stovyklauja 
Laurentian kalnuose. Montre 
alio visuomenė yra prašoma 
atsilankyti pas juos ir bent vie 
ną dieną pajusti skautišką sto 
vyklinę nuotaiką. Šis sekma
dienis yra paskutinė stovykla
vimo diena, tad visi yra kvie
čiami atvykti ankstų rytą ir 
kartu su skautais bent vieną 
dieną pastovyklauti. Pamaldos 
įvyks 10 vai. ryto.

Stovyklavimo vietą galima 
pasiekti: autobusu važiuoti iki 
St. Adolphe ir iš ten paimti 
taxi, kuris nuveš į stovklą. 
Vykstant savo priemonėmis, 
važiuoti 11 keliu iki St. Sau- 
veur ir iš ten pasukti į 30 ke
lią. Stovykla yra tarp Morin 
Heights ir St. Adolphe, prie 
pagrindinio kelio.

ŽYMŪS SVEČIAI IŠ 
AMERIKOS

Praėjusį savaitgalį Montre
aly lankėsi svečių iš Amerikos. 
Trečiadienį iš Čikagos atvyko 
žurnalistas ir visuomenės vei
kėjas Balys Dundulis, šešta
dienį iš Worcesterio atvyko 
Sandaros veikėjai — Dominin
kas ir Elzbieta Mažeikai ir Pra 
nas Aukštuolis, sekmadienį iš 
New Yorko atvyko Kauno kon 
iservatorijos prof. S. Paleček- 
►Levtickienė. Visi jie, viešėję

gra

. VASAROTOJAMS 
DĖMESIO!

IŠnuomoju kambarius 
žioje St. Laurent kalnų vasar
vietėje St. Emile (savaitėmis, 
mėnesiais arba visam vasaros 
sezonui). Gražus ežeras, ge
ros maudyklės, patogus priva- 
žiavinyte automobiliu arba au
tobusu. Prieinamos kainos.

Teirautis pas M. Šukį, TR 
0141, Montreal.

PARDUODAMAS labai priei 
narna kaina Poolrom‘is (4 sta 
lai). Yra daug vietos restora
nui bei 'kirpyklai. Teirautis po 
6 vai. vak., telef.: TU 00/4. 
IŠNOMOJAMAS > kambarys 
dviem asmenim. Teirautis va

karais, telef.: TR 9768.

80 mylių nuo Toronto), smė
lėto ežero pakrantėje šią va
sarą buvo pradėti pardavinėti, 
palyginti labai pigiai ir leng
vomis išsimokėjimo sąlygomis 
sklypai vasarnamiams statyti. 
Turint omenyje vasarvietės 
svarbą ir ateities perspektyvas 
nors ir" negalvojantiems apie 
vilą, tektų pasvarstyti apie 
sklypo įsigijimą. Tuo labjau, 
kad ir paties vasarnamio pasta
tymas šiuo metu ten kainuoja 
tik keletas šimtų. Besidomin 
čius smulkiau painfomuoti ga
lėtų S. Pranckūnas, 92 Craw
ford St. Toronto 3, Ont. (pa
togiau laišku).

pa

te-
VOKIEČIŲ KARO BELAIS VIS PASAKOJA

Atkelta iš 1 puslapio.
to, laukuose, prie girios. Am- sustiprino sargybą, 
bulatorijoje išgulėjau 4 savai- dėjimas buvo taip 
tęs. Vėliau turėjau eiti vėl su žytas. Kalbėjo 
kitais belaisviais į mišką me- sovietai laukė didelės lietuvių 

. . Netoli mūsų sto- patizanų akcijos, o gal ir karo
vykios, maždaug už 300 met- su vakarais. Bet nieko pana- 
rų matėsi koncentracijos sto- šaus neatsitiko, tačiau tie ap- 
vykla civiliams. Joje matėsi kasai dar 1947 m. viduryje tc- 
vyrų, moterų ir vaik, kurie bu
vo nuplyšę ir bado nukankinti. 
Jie taip pat dirbo miško kirti
me, bet šu jais susitikti neteko. 
Stovykla buvo aptverta spyg
liuotų vielų tvora, aplink buvo 
pristatyta sargybos bokštelių, 
kuriuose matėsi kulkosvai
džiais ginkluota NKVD sargy 
ba.

Rusų kariuomenės Vilniuje 
matėsi labai daug ir visokių da 
linių: pėstininkų, tankų ii avia 
cijos.

Amunicijos sandėliai yia už 
Du lietuviai apiplėšti gatvė geležinkelio stoties, miškelyje, 

je — vienas Sherbrooke, ki- ” 
tas Guy gatvėje — vidunaktį, 
apie 2 vai.
REIKALAUJA GERESNIO 

ATLYGINIMO.
Montrealio p ...............

pasitarime nutarta reikalauti 
pakelti darbo atlyginimus po 
45 et. už valandą, 
gaiši rugsėjo 1 d. 
LDD IŠVYKA I 

NAVIČIŲ 
į Brome vietovę 
sekmadienį buvo graži ir sėk
minga. Išvykoje dalyvavo apie 
100 asmenų. Gražioje pp. Ba 
kanavičių farmoje, taip kalnų 
ir netoli ežero gražiai praleis
ta diena. Šokiams muzikavo 
p. Petronio ir p. Mačionio ka
pela; jaunimas padainavo ir vi 
si pašoko. Buvo sudėtinis vi
sų stalas, kurio gėrybėmis visi 
ligi sočiai vaišinosi. Šeiminin
kai pp. Bakanavičiai buvo la
bai nuoširdūs, vaišingi ir pa
slaugūs visiems pikniko daly
viams.

DVEJOS VEDYBOS
Praeitą šeštadienį Šv. Kazi

miero bažnyčioje kun. J. Bo- 
bino sutuoktos dvi poros: An
tanas Dšniilauskas su lenkų 
tautybės mergaite ir Pianas 
Grigaliūnas su Ona Pociūte. 
Abi poros po sutuoktuvių ture 
jo šaunias vaišes. Skaitlingas 
pokylis pastarosios poros bu
vo DLK Vytauto klube, ir ja
me dalyvavo ne tiktai dauge
lis montrealiečių, bet ir iš Ame 
r»kos svečių — Matilda ir Juo 
zas Baci vičiai su Alfonsu Ra d 
vilu iš Bridgeporto ir Vladas nių 
Vienažindis iš Philadelphijos. JAV, kur ilgokai važinėjosi ir 7, Germany“. y_----------- -------
Pp. Bacevičiai 'viešėjo pas pp. sugrįžo per Naigarą Falls ir Vasario 16 Gimnazija 5 863 Bloor Str. West, loronto (prie Ossington Avė).
Arlauskus, o p. Vienažindis ir Toronto atgal į Montreal}. Diepliolze.

UŽDARBIAI

Tankų dirbtuvės, kurias nau
dojo karo1 metu vokiečiai, atsta 
tytos ir praplėstos.

Spalių revoliucijos dienai ar 
tėjant, 1945 m. 

. ... buvo apjuostas 
geležinkeliečių tajs apkasais ir 

kalibrų ginklais 
ne. Tas truko

Sutartis bai

PP. BAKA 
ŪKJ 

užpraėjusį

visas Vilnius 
naujai iškas- 
visų rūšių ir 
bei kariuome- 

dvi savaites. 
Per tą laikotarpį belaisvių ne
varė į darbus, aplink stovyklą

APIE

Mieste ju- 
pat su,vpr

amonės, kad

bebuvo neužkasti.
Vilniaus centras yra visai 

sunaikintas. Gedimino kalne 
pilis tebestovi, ir jos bokšte 
plevėsuoja raudona vėliava su 
kūju ir pjautuvu. Trijų kry
žių kalne kyžiai tebesrtovi, o 
jų papėdėje buvo laidojami vo 
kiečių karo belaisviai. Gedimi 
no Kalno papėdėje buvo lai
dojami rusų kareiviai. Vėliau 
jie buvo iškasti ir kitur palai
doti.

1947 m. gruodžio mėn. 9 d. 
mane iš stovyklos paleido ii 
išgabeno Vakarų Vokietijon.

Lietuva ir lietuviai liks ma
no ir mano draugų širdyse, 
kaip kraštas, kuris mums iš
gelbėjo gyvybę. Lietuviai, ri
zikuodami savo gyvybe, visada 
atrasdavo porgos mus sušelp
ti maistu, nors ir patiems jo 
trūko.

Vėlesnės žinios jau labai ski 
riasi nuo šių.

Toronto Lietuvių Namų nuo 
savybės dokumentų sudarymo 
diena (1 d. rugpjūčio) visai 
arti. Tačiau dar didelė daiis 
T. L. N. Fondo šėrininkų ne
įmokėjo pasižadėtos sumos už 
Šerus. T. L. Namai užpirkti ir 
įmokėti rankpinigiai remiantis 
pasižadėjimais ir garbingais 
rašais.

Todėl prašome narius
sėti pažadus reikiamu laiku — 
iki 31 d. liepos, nes tik nuo mū 
sų visų priklauso T. L. Namų 
nupirkimas.

Prašome visus lietuvius 
pirkti TLNF šėrus, nes 1'. L. 
Namai bus ivisų lietuvių.

Pinigai ir čekiai priimami 
„Tulpės“ svetainėje, 994 Dun 
das, pas J. Beržinską, 1212 
Dundas, pas J. Jurkšaitį, 1921 
Dundas str. ir J. Margio vais 
tinėje, 19 St.

TLN

DAIL. T.

JIE JAU POSĖDŽIAUJA...
Liepos 9 d. vakare Toronto 

lietuvių klebonijos name buvo 
susirinkęs tam tikras skaičius 
kandidatų į Kanados Tarybą 
iš Toronto. Pa
žymėtina, kad susirinkimas bu 
vo sušauktas iš anksto viešai 
apie tai nieko nepaskelbus.John Str.

Fondo Valdyba. Susirinkusieji klebonijos name 
tarėsi apie dvi valandas.

Savaime aišku, kad KLB. 
LOK. Montrealyje tebevykdo 
jam pavestas funkcijas ir jo
kios grupės nutarimai neturi 
legalios galios kas liečia veiks
mus, kurie yra Centrinio LO 
Ko ar Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės Tarybos kompeten
cijoje. Taip pat abejotina, ar 
tokio pobūdžio posėdžių šau
kimas 
veiklos 
ateityje.

VALIUS SU 
ŽMONA

išvyko atostogauti į lietuviš
ką kaimelį — pas dailininkus 
pp. Tamošaičius.

IŠVYKO J PROVINCIJĄ
Kun. V. Skilandžiūnas, ku 

rį tūlas Toronto lietuvių kal
ba leidžiamas laikraštis buvo 
paskyręs į profesoriaus kėdę 
viename univertitete, dabar, 
kaip patirta, vyskupo buvo pa

pasitarnaus darnios 
išvystymo tikslams

Jonas J. Juškaitis.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety
bės, paskolą parūpinimo, civilinės metrikacijos ir kiti 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio
pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe
cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.
SPRENDIMO LAUKIA DAR 66

Vasario 16 Gimnazijos mo- re, c. o. Mr. Morkus Šimkus, 
kinių atostogos baigiasi 12 rug 832 Hollins St., Baltimore 1, 
pjūčio. Visi 115 mokinių iš- Md., USA, Lingertaitytę Ilil- 
siskirstė tų atostogų su vilti- dą, III kl. mok.;
mi, kad galės grįžti atgal. Bet 
paskirų mokinių rėmėjų bųre- 
liai mokslą užtikrino dai tik 
49-niems. Per šias tris savai
tes, iki atostogų pabaigos, tiki 
mės, pasaulio lietuviai ištars sa 
vo sprendimą ir likusiems dar 
be globėjų mokiniams.

Nauji rėmėjai:
42-ras Rėmėjų Būrelis Cle- 

veland'e, c. o. Mr. Kostas Pau
lauskas, 7505 Cornelia Ave., 
Cleveland 3, Ohio, USA., išlai
ko IV kl. mok. Ireną Kalvai
tytę;

43. Rėmėjų Būrelis Baltimo

JONAS J. JUSKAITIS,
907 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.

44. Rėm. Būrelis Dearborn* 
e c. o. Mr. V. Bložė, 14437 Mi
chigan Ave., Dearborn, Mich., 
USA, Simokaitį Juozą, IV ki. 
mokinį;

45. Lietuvis Rėmėjas iš Aug 
Ii jos, Raišy tę Nijolę, V kl. 
mok.;

46. Rėmėjų Būrelis Mont- 
realyje, c. o. Mr. John Jurgu
tis, 6622 Des Erables, Montre
al, P. Q., Canada, Kaėinskai- 
tę Ireną, II kl mok.;

47. 48 ir 49. Rėmėjų Būre
lis Chicago c. o1. Mr. Alg. Mar 
kevičius, 3721 Butternut St., 
East Chicago, Ind., USA, Kiau 
pą Martyną, IV kl. mok., Reit 
nerį Vytautą, III kl. mok. ir 
Kalvaitytę Valentiną, 
mok.

Taigi 49 mokiniai džiaugia- 
,kad jų tolimesnis mokslas 

66 mokiniai dar

p. Radvila — pas pp. Grigaliū
nus.

IŠVYKO į AMERIKĄ
P. Mačonienė su dukrele ii 

pp. Babeliai, šių karu, yra iš- si 
vykę per Ontario tabako ūkius užtikrintas, 
į JAV, kur pasiryžę aplankyti be globėjų. 
Detroitą ir Čikagą. Mūsų adresas „An das Li-

Pp. Norkeliūnai, jun. ilges- tauische Gymnasium, (23) 
atostogų buvo išvykę į Diepholz-Flugplatz, Block Nr.

II iii.

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir 
kiu įvairias

tt.,’ mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei- 
informacijas, paiūpinu tinkamomis sąlygo

mis paskolas.
namų pardavimui įvairiomis kainomis ir 
lietuvių mėgstamuose rajonuose bei g-vėse.

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKEL1S

Telf.: WA 2646; VVA 2647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER 
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.

Mes turime 
daugiausiai

XX——-XXT- —-XX----------XX     -XX  XX——

Toronto lietuviu informacijai
Mano firmoj, Toronto, prad ėjo dirbti dar vienas Jūsų 

tautietis —
JONAS MATULIONIS,

kuris padės Jums perkant ir parduodant namus, Įmo- 1 
nes ir kit., išrūpinant paskolas ir teikiant įvairias in

formacijas šiais visais reika lais.
< Skambinkite tel. KE 9459.

K. TESLIA 
REAL ESTATE. '
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