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DIDELI ĮVYKIAI VLIKe
ORO PAŠTU IŠ TREMTIES.

4. Atsilaisvinus VLIKo dar
bo galimybėms ir susidarius 
laisviems veiklos keliams, 
Tremtyje esantieji

Vykdomosios Tarybos na
riai pasiskirstė pareigomis 

ir pradėjo darbus, 
kad bent kiek būtų atsigrieb 
ta už praleistus tuščių pastan
gų laikus. Atvykus VT pirmi 
ninkui, žinoma, bus galutinai 
persitvarkyta ir imtasi darbų. 
Beje, VT pirmininko pavaduo 
toju yra išrinktas dr. P. Karve 
lis.

Įvykus permainoms, visa at 
mosfera pakito, nors pasitrau- f4.1 
kusieji, reikia spėti, nenurims. 
Jie jau ir dabar, talkinami dar 
vieno „vienminčio“, pradėjo 
leisti visokius gandus ir savęs 
pateisinimui išgalvoja visokias 
„versijas“. Reikia spėti, kad 
šie žmonės, nors tiktai pa
vieniai būdami, nenurims dar.

Tačiau ta atvanga, kuri su
sidarė po jų pasitraukimo, iš
kart atmosferą padarė dar
bingą, — taip tvirtina visi VLI 
Ko nariai, kiek apie tai tenka 
patirti. Kad gi VLIKas išeitų 
iš aklastovio! (hlj).

IŠ VLIKo DOKUMENTŲ.
Buvę VLIKo nariai p. Ivins 

kis ir p. Prapuolenis, išlei
džiant laikraštį, prisiuntė šį jų 
pareiškimą:

„Ponui Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Pirmi
ninkui Lietuvių Fronto ir Liet. 
Vienybės Sąjūdžio Atstovų pa 
reiškimas.

Diskusijų 
kusių š. m. 
želio 26 d., 
VLIKo posėdžiuose, ir 1952 m. 
rugp. 3 d. sudarytos Vykd. Ta 
rybos — jos sudarymo būdo ir 
jos sąstato — akivaizdoje Liet. 
Frontos ir Liet. Vienybės Są
jūdis konstotuoja, kad:

1. VLIKas nutraukė ryyšius 
su 1941 m. birželio 23 d. Tau
tos sukilimo pastatytąją Laiki
nąja Lietuvos Vyriausybe, at- 
statančia paneigtą Lietuvos 
Valstybės suverenumą.

2. VLIKas nutraukė 
su krašto rezistencijos 
tiniais užsienyje;

3. VLIKas paneigė rezisten 
cinį savo pobūdį, išsigimda
mas į grynai politinę instituci
ją, mintančią partinėmis vidaus 
kombinacijomis, neturinčiomis 
pateisinimo tremtyje;

4. VLIKo dauguma nusilen
kė nemoralios politikos kovos 
metodams, pritardama rezisten 
cijos veikėjų apjuodinimui.

Todėl Liet. Frontas ir Liet. 
Vienybės Sąjūdis, būdamos ko 
vos organizacijos ir nesutikda- 
mos su faktiškai keičiamu VLI 
Ko pobūdžiu, nebemato pras
mės ilgiau pasilikti jo sąstate 
ir iš jo nuo šios dienos pasi
traukia.

Reiškiame pagarbą 
Pasriašė: Z. Ivinskis, 

Lietuvių Fronto Atstovas.
t. Prapuolenis, 

Lietuvių Vienybės Sąjūdžio 
Atstovas.

Pfullingenas, 1952. VIII. 3.“ 
Red. pastaba: Keistas doku

mentas, dar keistesnės jame iš
reikštos mintys, kuriose sun
ku suvokti bet kokią logiką, —

Sunku, veik neįmanoma bu
vo laukti VLIKe tokių įvykių, 
kurie sudaro tiesiog sensaciją. 
Kas galėtų tikėtis, kad iš VLI 
Ko išeis tie, kurie .jame jautė 
si viešpačiais? Kas galėjo ti
kėtis, kad VLIKas savo budru 
mui pakelti nutars kasmet tik
rinti pirmininkų pasitikėjimą? 
Pagaliau, kas rimtai tikėjosi, 
kad galima bus sudaryti ir Vyk 
domąją Tarybą kai visas VLI 
Ko vežimas buvo įklimpęs akla 
stovyje? Ir vis dėlto, nežiū
rint labai pastoviai įsigalėju
sio beviltiškumo,

VLIKo reikalai pajudėjo 
pirmyn ir tai labai teigia

ma kryptimi.
Bet tegul kalba patys taktai
1. Iš VLIKo, padavę bend

rą oficialų pareiškimą, išėjo va 
dinamų jų 
džių“, dar tiksliau — Lietuvių 
Franto ir Lietuvių Vienybės 
Sąjūdžio — „atstovai“, fakti- 
nai tai diktatūrinių polinkių 
žmonės. Tai yra nesamų or
ganizacijų — fiktyviųjų „orga 
nizacijų“ atstovai. Šių „orga
nizacijų“ nei Lietuvoje 
tremtyje nebuvo ir nėra 
buvo sugalvotos „extra’ 
jų vardu veikusieji 
žmonės kaip tiktai ir buvo tas 
stabdis, kuris ligšiol neleido 
VLIKui pajudėti pirmyn.

Tiems žmonėms išėjus, ti
kimasi, kad susidarys sugyve
nimo, bendradarbiavimo atmos 
fera, nes likusiu organizacijų 
žmonės, daugiau ar mažiau, už 
savęs turėdami organizacijas, 
prieš kurias reikia nešti atsako 
mybę, kaip ir prieš plačiąją 
tuviškąją visuomenę, jaučia 
pareigojimą. Išėjusieji gi 
VLIKo žinojo, kad jie tiktai 
atsakingi.

2. Ryšium su šiais įvykiais, 
tuojau, be jokiij ginču ar nesu 
tarimų,

VLIKas priėmė Vykdo
mąją Tarybą.

>: prof. Karolis Žal- 
— pirmininkas, dr.

reik., 
iž. L.

„rezistencijos sąju-

Jos
Bet

VLIKe

li- 
į3i 
iš

ne

bei nutarimų, jvy- 
geg. 27-28 d., bir- 
rugpjūčio 1—3 d.

ATGYJA GERMANU 
IMPERIALIZMAS

„NL“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS IŠ BERLYNO.
Pasigenda „panzerfaustų“.
Rugpjūčio 3 d. Berlyne gy

venantieji Rytprūsių ir Silezi
jos vokiečiai, kaip ir V. Vokie 
tijoj gyvenantieji, atšventė 
„Heimatstag'ą“. Tai būtų jų 
reikalas buvęs ir širdy galima 
būtų tinkamą žiupsnelį užuo
jautos surasti, jei jie į minėji
mo dienos darbotvarkės pirmą 
ją vietą nebūtų įspraudę Klai
pėdos miesto 700 metų įsteigi 
mo jubiliejaus. Kalbos labai 
priminė Hitlerio laikų toną, be 
veik visa spauda talpino iš
kreiptus istorinius faktus, lie
čiančius Klaipėdą, o visiškai 
nutylėjo krašto lietuviškumą. 
Tai be abejo, vadovautasi plė
šikiškais sumetimais — pulti 
silpniausią ir užbarikaduoti lie 
tuvio teisę į savo pajūrį tarp
tautiniame forume. Kitaip — 
nebūtų iškėlę viešumon vien 
Klaipėdą, bet lygias dalis bū
tų skyrę ir Kreuzburgui, Gin
tams ir Tilžei (o gal jie Tilžės 
geruoju išsižada?), kurių įstei
gimo jubiliejus irgi tą pat die
ną minėjo.

Įdomu, kad Hamburge „15. 
000 memelenderių” vienas kai 
bėtojas apgailestavo, jog „pan 
zerfausto“ vietoje jam belikusi 
vien „teisė“, kuria jis ir kvie
tė kariauti už Klaipėdos „mė- 
melenderiškumą“. Sąryšy su 
„Memeltag“u“ V. Vokietijoj 
vėl iškilo Schreiberio - Meye- 
rio pavardės, o Hamburgo bur
mistras p. Brauer patvirtino, 
kad vokiečių socaldemoikratų 
socializmas baigiasi Eitkūnuo
se.

Gyvas ir Stalino - Hitlerio 
paktas.

R. Vokietijos laikraščių pus 
lapiuose kreipėsi į gyventojus 
stoti savanoriais Į gink
luotas pajėgas buvusią „fron-

NEW YORKAS PATENKINTAS?
LĖKTUVU Iš

Šiandien, rugpjūčio 13 die
ną, išlydimas į Vokietiją prof. 
K. Zaikauskas, kurio sudary
toji Vydomoji Taryba gavo 
Vliko pripažinimą.

Šios Vykdomosios Tarybos 
sudarymas New Yorke priima 
mas kaip ypatingas, nes jos su 
dėtyje įžiūrimas tartum išėji
mas į normaliuosius“ Lietuvos 
neprilausomybės laikus, kuriais 
veikė kaip tiktai tos politinės 
jėgos, kurios dabar reprezen
tuotos Vykdomojoje 
je. Šioje VT įžiūrima 
klausomybės laikų 

plačioji koalicija, 
kokia veikė ir Lietuvos 
klausomybės atkūrimo laikais. 
Jeigu penktojo VT nario pa
reigas apimtų Socialdemokra
tai, tai tokia koalicija būtų vi
siškai pilna. O tai jau laiduoja 
ir darbingas sąlygas. Ligšiol 
„partizanavusieji“, tartum su
prasdami neigiamą savo rolę, 
bus pasitraukę. Tai įvertina
ma kaip pozityvus reiškinys, 
nekeliant kokių iliuzijų.

„NL“ statybos ir linotypo vajus
jęs ....................................$ 10,00

Maža to, p. A. Žadeikis, pa
gerbdamas savo giminę Oną 
Krakaitienę, ir jai nupirko ki
tą akciją - šėrą, įmokėjęs ki
tą . . . ............................ $ 10,00

Tai labai gražus ir kilnus 
simpatingo jaunuolio bei su- Gal gi pagaliau Vlikas pajudės 
sipratusio tautiečio, žygis, už ir atgaivins lietuvių viltis — 

galimybe visiems 
dirbti, ne stovėti vietoje.

Sp. B. „NL“. . Jūsų kor.

Kreipimąsi pato generaciją“.
sirašė visa eilė generolų, pul
kininkų, majorų, kapitonų, lei
tenantų, viršilų, puskarininkių, 
grandinių ir eilinių, tarnavu
sių Hitlerio armijoj. Tarp ki
tų, matosi virtinė buvusių NS 
DAP „leiterių“, SA Obcr- 
sturmfiūrerių, kreisleiterių, 
RA D oberfeldmeisterių ir vi
sokių „sonderfiurerių“. Visi, 
pasirašę, pabraukia savo turė
tas vietas nacių organizacijose. 
Atrodo, kad rusų zonos komu
nistų politikai nepaprastai di 
džiuojasi turį savo eilėse joji
kų „gen Osten“ pirmąsias gre 
tas. Čia matome naują Stali
no - Hitlerio sutarties tęsmio 
formą.

Veikia ir „Arbeitsdienst“.
R. Zonos „vyriausybė“ įve

dė „Dienst fiur Deutschland" 
(Tarnyba Vokietijai) prievo
lę. Abiejų lyčių septyniolika
mečiai privalės „savanoriškai“ 
atlikti 6 mėn. darbus prie „svar 
bių statybų'. Jaunuoliai apgy
vendinami kareivinėse, unifor
mos rankovėse tebetrūksta 
svastikos. Baigusiems tarny
bą išduos įvairių laipsnių žy
menis.

Apkaltinti tautų žudymu.
Aštuonias dienas v. Beily- 

ne posėdžiavęs laisvųjų juris
tų kongresas, pasiremdamas 
kaltinamąja medžiaga, priimta 
rezoliucija kaltina Sov. Rusi
ją, kad ji pagal paruoštą pia
ną vykdo tautų naikinimą. Re
zoliucijos nuorašai pasiųsti r. 
zonos vadams, rusų okupaci
niams organams, Vak. Vokieti
jos vyriausybei ir JT gener. 
sekretoriui. Dalyvavo 43 tau
tui atstovai. Lietuvių tautos žu 
dymo metodus patiekė savo 
kalboj dr. Trimakas. J. Kor.

PA VERGTOJE LIETUVOJE
„Tiesos” žinios.

B „Pastaruoju laiku del ku 
ro stokos beveik visai nutiau- 
kė darbą Panemunio (Pandė
lio raj.) malūnas. Todėl kol
ūkiai ir kolūkiečiai, kuriuos 
anksčiau aptarnaudavo Pane
munio malūnas, dabar privers
ti vežti grūdus į kitus malū
nus, esančius už 20—30 kilo
metrų. Ne geriau dirba Pan
dėlyje esanti Rokiškio pramo
nės kombinato batų dirbtuvė. 
Čia nuolat žlugdomos gamybi
nės užduotys vien todėl, kad 
pramonės kombinato vadovai 
Pandėlio batų dirbtuvę api lipi
na tik odų atliekomis. Pandė 
lio rajono gyventojai, norėda
mi užsakyti sau avalynę arba 
ją remontuoti, turi tai padary
ti kituose rajonuose. Panašiai 
yra ir tuomet, kai norima pasi
siūti kokį nors drabužį. Visa
me rajone nėra nė vienos siu
vyklos! Siuvėjų Pandėlyje yra 
nemaža, tačiau niekas nesiima 
org-zuoti siuvimo dirbtuvės“.

S „Į Leningradą diplomi
nės praktikos atvyko Kauno po 
litechnikos instituto statybos 
fakulteto, architektūros sky
riaus studentų grupė: E. Chlo 
mauskas, A. Dumbrauskas, A. 
Zeidotas, V. Barkauskas, K.Va 
liukonis, G. Balandaitė, A. Ba 
linskaitė ir kiti.

@ „Mitiščių (netoli Mask
vos) skulptūros-dailės fabrike 
atliedintos iš ketaus 
Lietuvos dailininkų 
keturios skulptūrinės 
kurios puoš 
vardo tiltą per Nerį, 
nė Armija“ skulpt. 
džiaus, „Socialistinė
— N. Petrulio ir B.
ko, „Socialistinis žemės ūkis“
— B. Bučo ir P. Vaivados, 
„Besimokantis jaunimas” —• J. 
Mikėno ir J. Kėdainio. „Skulp 
turų aukštis — 3 metrai, o 
drauge su postamentu — pen 
ki metrai“.

Taiybų 
sukurtos 

grupės, 
ČČerniachovskio

B. Pun- 
pramonė“ 
Vyšnia us-

SAVAITINĖ PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA
Praėjusios savaitės sensaci

ją sudarė toliau besitęsią bėgi
mai iš „sovietinio rojaus". Kai 
iš už geležinės uždangos atvy 
ko į Helsinkį daugiau žmonių, 
jau buvo laukiama, kad kas 
nors tikriausiai nepanorės grįž 
ti. Ir tikrai, vienas žymus Ru 
munijos šaulys pradėjo „žygį 
su kliūtimis“, bet šiam
RUMUNIJOS SPORTININ

KUI PASISEKĖ 
PASIŠALINTI

vežamųjų griežtoje apsaugo 
atgal į Rumuniją sportinir-

bet tuo tarpu 
nėra.
Montrealis
čia ligšiol

turi 
dir-

— JAV pareiškė naują pro
testą sovietams dėl pagrobimo 
advokato Lindsės.
AMERIKA ČIUMPA VALS

TYBĖS IŠDAVIKUS.
Kalifornijoje nubausti 14 

kamunistų, kurie ruošėsi jėga 
nuversti JAV valdžią, po 5 me 
tus kalėjimo ir po 10.00,0 dol. 
pinigine bauda. Kaip žinoma, 
visur komunistai yra pasiieiš- 
kę, kad jeigu kils karas, 
ruoš okupantui kelius ir 
dėl valstybės priešui, kuris 
ga nori pavergti valstybę.

Beveik sensacija nuskambė
jo naujas Čekoslovakijos val
džios įsakas:
LUPTI MIRUSIEMS AUKSI 

NIUS DANTIS.
Tuo būdu komunistinė 

koslovakijos valdžia tikisi 
pildyti iždo fondą. Tiktai 
kia sąlyga Čekoslovakijos dan 
tų gydytojai turi teisę savo 
pacientams dėti auksinius dan
tis, jeigu jie drauge pasiiašo 
pasižadėjimą, kad po mirties 
tie dantys bus išlupti ir atiduo 
ti iždui. . . Tai tokios „mockr 
niškos“ sovietuose aukso ka-

tai
pa
jo

to-

Ją sudaro 
kauskas - 
Petras Karvelis — užs. i 
Martynas Brakas — Ma. 
ir revend. ir Tadas Šidiškis — 
fin. reik.

Iš VLIKo sferų teko girdėti 
apgailestavimas, kad fiktyvių
jų organizacijų atstovų pasi
traukimas įvykęs kiek pavė
luotai, nes jeigu jie būtu tai 
padarę prieš Diplomatų kon
ferenciją, tai visai kitaip rei
kalai būtų susiklostę ir Pary
žiaus pasitarime — VLIKo su 
Diplomatais. Na, bet jeigu vis 
kas klosis gerai, tai ta trūku
mą nešimu bus pašalinti. Kai 
nebus tų, kurie VLIKą laikė 
aklastovyje, jis ras kelius išei
ti j pozityvų veikimą. Atvirai 
sakant, visuomenei jau buvo 
įgrisęs tas aklastovis.

3. Ryšium su naujais įvy
kiais,

VLIKas žengė dar vieną 
pozityvų žingsnį pirmyn:

nutarė, kad kiekvienais metais 
VLIKo ir Vykdomosios Tary
bos pirmininkai pasitikrina sa
vo pasitikėjimą. Atseit, kiek
vienais metais pirmininkai ga
li būti pakeisti, kai ligšiol jų 
kadencija nebuvo ribota. Šis 
statutinis VLIKO nusistaty- tačiau jis dedamas, kad pati lie dieną, į „Nepriklausomos Lie 
mo pakeitimas, atrodo, taip tuviškoji visuomenė jį vertintų tuvos“ redakciją atvyko, gta- 
pat turės patarnauti šių insti- savo supratimu, o red. dėl to žia savo mašina, du jauni vy- 
tucijų darbingumui ir budru- pasakys . rai — p. Antanas Žadeikis ir
mui pakelti, nes neleis apsnūs- Kitas tų pačių asmenų pri- p. Albinas Krakaitis — pareikš 
ti, reikalaus ir darbų planus siųstas pareiškimas kalba apie ti maloniems savo viešnagės 
pasiruošti. Eltos skelbtus pareiškimus, bet šeimininkams pp. Botyriams pa

Prie progos, VLIKo pirmi- mes jų nesame gavę ir nesame dėkos, bet ta pačia proga p. 
ninkui prel. M. Krupavičiui su skelbę, todėl jo skelbimas kol Antanas Žadeikis, paremdamas kurį jam tenka nuoširdus įver- pasitikėti 
sirgus, dr. P. Karvelis išrink- kas būtų neprasmingas. Gavę „Nepriklausomą Lietuvą“, i^x- tinimas ir didelė pagarba, 
tas jo pavaduotoju. Eltą, žiūrėsime.

ryšius

Tarybo-
nepri-

nepri-

Šį pirmadienį, rugpjūčio 11

pirko akciją - šėrą, įmokė

pas

Vii
Kol 
dar 
rei-

NEW YORKO.
Įdomu, kad sudarius VT, jos 

pirmininkas p. Zaikauskas, lan 
kėši su kitais asmenimis, 
NL ministerį p. Žadeikį, 

pasitarti ir išsiaiškinti 
tuos neaiškumus, kurie susida 
rė ryšium su paskutinėmis 
ko derybomis Paryžiuje, 
kas Jūsų korespondentui 
nepavyko sužinoti, kaip tie
kalai aiškintasi ir kokių vaisių 
pasiekta, bet, atrodo, kad vis
kas ir Diplomatų santykiuose 
su nauja VT ir Vliku darosi 
aiškiau ir viltingiau. Ir Diplo 
matų baras, išsiebminavus di 
džiąjam kliuviniui, atrodo, ga
lėsiąs įgauti geresnių perspek
tyvų, nors čia nuotaikos dar 
nesančios stiprios, kol visiškai 
tvirtai nepaaiškės pastovumas.

Veiksnių konferencija 
esanti reikalinga taip greit, 
kaip greit galės būti paruošta, 
nes užleistieji reikalai „lipa 
ant kulnų“. Patariamoji Lie
tuvių Grupė tuo reikalu yra pa 
ruošusi plačių sugestijų. Kon-

iš 
je 
kų tarpo ir atsipalaiduoti nuo 
žvalgybos, nors jėga jį vertė 
(grįžti į Rumuniją.

Švedų spauda buvo pranešu
si ir apie Vengrijos sportinin
kų pabėgimą, 
daugiau žinių 

Už tai pats 
sensaciją, nes 
bęs

ČEKOSLOVAKIJOS GEN.
KONSULAS MONTREALY 
MAREK ATSISAKĖ GRĮŽTI 
į Prahą ir Kanados vyriausy
bę paprašė prieglaudos, kurią 
Ottawos žiniomis, ir gavo. Tą
pat padarė ir Čekoslovakijos syklos. . . 
konsulas Čikagoje.

Dideliu susidomėjimu žmo
nija buvo sužiurusi į Graikijos 
santykių įsitempimą su Bulga
rija. Bulgarai buvo pasigrobę 
Graikijos salas Evros upėje— 
Alfa ir Gama. Graikijos vyriau 
sybė didžiosioms valstybėms 
buvo išsiuntinėjusi praneši
mus, kad ji pavartos jėgą toms 
saloms atsiimti, ir jau atrodė, 
kad

BALKANŲ „PARAKO BAČ
KA“ SPROGS.

Bet. . . Grakijai pareiškus 
griežtą žodį, Bulgarai salas eva 
kuavo. Po to Graikija pasakė, 
kad ji stropiai dabos salų lais
vę ir apie tai referuos Jungti
nių Tautų Organizacijai. Kaip 
matome, sovietai visur lenda 
nachališkai, bet gavę tiktai ryž 
tingą žodį, tuojau traukiasi. Sa 
vo prestižo nebrangina. . . 
Mat, dar nepribrendo laikas. 
Dar tiktai bando, ir, kur nesu
tinka pasipriešinimo, laimi.

ferencija, bendrai imant, pro
jektuojama rudenį, nes trum
pu laiku jos neįmanoma su
šaukti, ypač — gerai paruošti.

Norėtųsi palinkėti sėkmės.

NIEKO NAUJA NĖRA
Korėjoje, Indokinijoje ir kt. ko 
vų baruose, kur jos vyksta ga
na stiprios, bet vis dėlto JTO 
jėgos tiktai laikosi.

— Honolulu JAV, Australi 
jos ir Naujosios Zelandijos mi 
nisteriai aptarė Ramiojo van
denyno srities saugumo reika
lus ir pareiškė, kad smurtui, ku 
ris jėga nori pavergti pasaulį, 
bus pasipriešinta.

— DB paskelbė, kad netru
kus Indijos vandenyne bandys 
atominius ginklus.

— Dažnėja sovietinių karių 
užpuolimai r. Vokietijos gele
žinkeliuose.

— DB pagal sutartį Belgi
jai dvejus metus tieks karo 
ginklus.

— Egipto perversmininkas 
pareiškė, kad Egipto parlamen 
to rinkimai paskirti ateinantį 
vasario mėnesį.

— Nauja Egipto valdžia pa 
sisakė1 sutinkanti tartis dėl ar
timųjų rytų saugumo.

— JAV įteikė Filipinams 6 
karo laivus.

— Indijos teising. ministe- 
ris pareiškė, kad nebus žiūri
ma į komunistų grasinimus.

— Prahoje vyksta Komin- 
formo karo vadų konferencija, 
kur dalyvauja Žukovas, Mah- 
novskis ir kt.
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TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 
1952 m. pirmo pusmečio 

veiklos apyskaita. 
Saldo 1952 m. lie
pos mėn. 1 d........... $ 14.367,43
Išlaidos ....................  149,08
Aukotojai iki 1952 
m. sausio 1 d. . . 
Aukotojai iki 1952 
m. I Psm................
Procentai 1952 m. 

Balansas ....

Pajamos:

3. Rašomoji medžiaga „ 12,18
4. Muitas ..................... 8,04
5. Susisiekimas .... ,, 12,25
6. Kitos išlaidos......... .. 74,24

K L B-LO K-a s skelbia
PIRMOSIOS KLB TARYBOS, IŠRINKTOS 

SĄRAŠAS.

„ 10.556,46

3.881,61
76,44

14.516,51
P r en umer a ta metams: 

Kanadoje . . . 
Amerika ir P 
Visur kitur . 
Teksto eilutė
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

VĖL ŽEMES ŪKIS
Mūsų tautiečiai, kurie įsikū 

rė žemės ūkiuose, vieni yra jau 
gerai įsigyvenę, kiti,, kurie tik 
tai dabar kuriasi, kiek girdėti, 
visi patenkinti. Tokių yra ir iš 
Montrealio, ir iš Toronto, n iš 
kitų Kanados miestų. Net ir 
tie, kurie ūkius nuomoja, yra

„ 3.881,61

1. Hamilton, Ont. $ 1.023,25
2. Delhi, Ont. . . „ 489,53
3. Toronto, Ont. ,, 349,90
4. Montreal, Que. ,, 281,45
5. Welland, Ont. „ 267,55
6. Edmonton,Alta ,, 202,55
7. S. S. Marie, O. ,, 183,00
8. Port Arthur Ft.

William, Ont. ,, 157,00
9. Vancouver B.C. „ 151,75

10. Windsor, Ont. ,, 106,10
11. St. Catharines, „ 105,28
12. Winnipeg,Man. „ 89,20
13. Rouyn&Noranda,, 67,00
14. London, Ont. „ 

Kitos kolonijos, 
surinkusios ma-

66,50

žiau $ 50,— . . „ 336,50

Kai ateina vasara, kai dau
gelis darbų vyksta žemes 
ūkiuose, į kuriuos išvyksta iš 
miestų nemažas skaičius ir mū 
sų tautiečių, kad ypač gerai 
trumpu laiku galėtų užsidirbti, 
— savaime kyla kūrimosi že
mės ūkiuose klausimas.

Jau vienas faktas, kad pav., 
tabako ūkiuose sugebama dar patenkinti ir nesigaili iš mies- 
bininkus atlyginti geriau ne
gu kitur, kelia mintį, ar nebū 
tų naudinga ir gera mūsų tau
tiečiams atkreipti žemės ūkiui 
didesnį dėmesį?

Mūsų mielas bendradarbis 
Juozas Pronskus, nors pats ka 
žin kiek ir nėra dirbęs žemes 
ūkyje, yra susižavėjęs juos ir, 
galima sakyti, įsikūrimo sąly
gomis Kanados žemės ūkyje, 
kuris čia plečiamas ir vysto
mas, padeant pačiai vyriausy
bei.

Šiame „NL“ numery deda
mas klausimų ir atsakymų sky
riuje p. J. Juškaičio straipsnis 
gana išsamiai nurodo galimy
bes gauti ir pinigų įsigyti ir 
prasikurti žemės ūkyje. O tai 
juk yra vienas pagrindinių ir 
'sunkiausių '.kiekvienam įsiku
rt ančiam.

Kanados valdžios ūkinin
kams suteikiamoji paskola kur 
tis žemės ūkyje yra palyginti 
labai palanki ir išdėstoma, pa
lyginti, labai lengvomis išsi
mokėti sąlygomis.

Daugeliu atvejų, kažin ar 
beverta pasiduoti bendrai ten ninku, turinčių 
dencijai — bėgti į miestus ii į tirti, jau įsikūrė žemės ukiuo- tęsė iki 10 vai. 
fabrikinę pramonę, kuri yra 
sunki ir negailestingai išnau
dojanti žmogaus jėgas bei svei 
katą? Ypač gausesnėms šei
moms dėl to reikėtų ypač su
sidomėti žemės ūkiu, kuriame 
ūkininkas pats sau bosas ir pa 
tronas, nesivaržąs nei valando-

to išsikėlę.
Esamomis sąlygomis, Kana 

dos kaimas, gyvenimo malonu 
mų atžvilgiu, nesiskiria nuo 
miesto. Geras susisiekimas ir 
visa kita tatai laidoja visu pil 
numu. Pats darbas žemės ūkiuo 
se yra mechanizuotas ir tikrai 
lengvesnis, negu darbas fabri
kuose. O gamtinės sąlygos 
yra pirmaujančios prieš mies
to sąlygas.

Ekonominiu požiūriu, žemės 
ūkis labjausiai išsilaiko pusiau 
svyroje. Jam netaip baisios ir 
krizės, kurios pirmiausia ir 
skaudžiausia paliečia miestų 
žmones. Žemės ūkis nepažįs
ta ir nedarbo. Gyvenant žemės nal stotis saldžiai miegojo ir 
ūkyje rytojus, lyg Damoklo 
kardas, niekuomet nekabo ant 
dirbančiojo galvos.

Gali būti tiktai vienas rim
tas klausimas — sugebėjimo. 
Kas niekuomet su žemės ūkiu 
neturėjo reikalų; kas apie jį 
visiškai nieko nenusimano, — 
tam tektų susigalvoti. Gal už 
tai daugumas iš naujai atvyku ja, Toronto ne Montrealis — 
siu agronomų ir aktyvių ūki- „reikia palaukti iki 8 vai.“, o 

bet kokią pa- kai priėjo ši valanda, dar pra

Viso.........149,08

Prie apyskaitos.
Pusmetinė apyskaita su $ 

3.881,61 pajamų aukų pavida
le aiškiai parodo darbo sėkmę. 
Surinktos sumos didumu pir
mauja Hamiltono lietuviai, kur 
T. F. Atstovybės Skyrius ženg 
damas tik į antrus metus at
siektais rezultatais yra pavyz
džiu visoms kitoms lietuvių ko 
lonijoms.

Antroje vietoje matome Del 
hi apylinkės lietuvius su Niaga 
ra Falls ir Tillsonburg lietu
vių kolonijomis - daugumoje 
ūkininkais su stambiomis au
komis.

Mažesnės kolonijos: Wel
land, Edmonton, Sault Ste, 
Marie, Port Arthur-Fort Wil
liam, Vancouver, Windsor, St. 
Catherines savo užduotį atliko 
labai gerai.

Red. past. Visas 3-čias apys 
kaitos puslapis neišskaitomas, 
todėl negalėjo būti atspausdm 
tas. Gale 3-čio lapo aiškus tik 
antspaudas.

Tautos Fondo Atstovybė.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

se. Bet, ir tai reikšminga, kad 
jie atkreipė pirmiausia dėmesį 
į žemės ūkius. Todėl ir ki
tiems tautiečiams, atrodo, ne
šališkai vertinant esamas sąly
gas, taip pat reiktų susidomė
ti žemės ūkiu ir jam atkreipti 
dėmesio daugiau negu ligšiol 

mis, nei perdedamo jėgų įtem kad buvo kreipiama.
pimo darbu. J. Kardelis.

Viso
Išlaidos:

1. IšmokėjimaiVLIKui $ 20,00
2. Pašto išlaidos .... ,, 22,37

Buvau, mačiau, kalbėjau
Rašo Nevėžio Juozas.

Keliavo nuo seno žmogus, Kalendrą. Ramus, šalto, gi- 
todėl keliauti jau nėra naujie- lauš būdo p. Kalendra pasako- 
na.

8 vai. Montrealio expresas 
nešė Ontario ežerų pakrantėm 
į antrąjį didelį lietuvių susibū 
rimo centrą — Toronto. Kai 
ankstyvą rytą, 5 vai. išlipom is 
autobuso, dar Toronto Termi-

durys buvo visos užsklęstos.
Kantrūs keleiviai dėjo savo 

lagaminus stoties perone ir 
ant jų poilsiavo, lyg sudaužj'- 
toje Vokietijoje po karo. Taxi 
siūlėsi patarnauti..

Iš ryto nemandagu belstis 
pas gimines ar pažįstamus, to
dėl viešbutis ateina talkon. De

čia atėjo pa- 
pasiekiau ir 
prikaukiant 

tarytum lėk-

ja apie skyriaus veiklą, daiuą 
ir stabdžius. Jis priduria, „jog 
dirba tie, kurie visur ir visa
da dirba, veža. . .” Pasakoja 
priežastis, dėl kurių viens ki
tas lyg pailso: tai šeimos pade 
tis, tai nuosavybės įsigijimas, 
bei visokį rūpesčiai. . . Mes pa 
darysim parengimą, mes padė
sim „NL“, nors mūsų sąlygos 
blogesnės nei jūsų Montrea- 
ly“.

„Didžiausia priežastis del pa 
rengimų, tai salės trūkumas. . . 
tačiau jau nupirkom namą. . . 
Tik Toronte, jei tik ruoši pa
rengimą, tai tyčia kas nors su
ruoš antrą. . .“ — šnekėjo vi
sad optimistas, p. Kalendra.

Nuvykstu pažiūrėti Toron
to lietuvių įsigyto namo. Vie
ta gera, nes lietuvių centre. 
Namas 2 aukštų. Pirmame 
aukšte salė, talpinanti apie 250 
žmonių. II salė, talpinanti apie 
100 žmonių. Yra atskirų kam 
barių ir rūsys.

Žodžiu, pertvarkius, galima 
padaryti didelę salę. Užmokė 
ti suderėta 45.000 dolerių.

Garbė Toronto lietuviams, 
kurie ėmėsi šio gražaus darbe. 
Belieka tik palinkėti Montre-

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1.
2.
3.

1.
2.

Š. M. GEGUŽĖS 24 D.

Quebec apygarda 
Arlauskaitė Marija ......................
Juškevičienė Petronėle.................
Kardelis Jonas ...............................
Riekus Kazimieras............r...........
Lukoševičius Petras......................
Andruškevičius Kostas ............
Toliušis Kostas ........ u............

Ontario apygarda
Gutauskas Jonas ..........................
Šapoka Adolfas .............................
Šidlauskaitė Agota........................
Pacevičius Antanas .....................
Zubrys Alfonsas ............ i.............
Grigaitis Kęstutis..........................
Paplauska - Ramūnas Alfonsas 
Matulionis Jonas ............t...........
Indrelienė Ona .............................
Tadarauskas Juozas ......................
Vaitonis Povilas.............. ..............
Alšėnas Pranas .............................
Juozapavičius Antanas.................
Yokubynienė Marija R. ..........
Simonavičius Jonas R. .«...........
Meilus Vytautas ..........................
Yokubynas Jonas ......................
Prapuolenytė Stasė .'...............  .
Baniūnas Petras.............................
Treigys Sergijus ..........................
Čeponis Pranas ...............................
Yčas Jonas ........................ .............
Šalkauskas Algirdas ........ .............
Gaižutis Jeronimas ......................
Lukošius Kostas.............................
Stepaitis Herbertas........................
Sližys Jokūbas . .............................
Mankuvienė Jieva..........................

Vakarų apygarda 
Juškaitis Jonas J..............................
Kantautas Adomas........................
Šiugždinis Paulius .......... •.............

Manitoba apygarda 
Liaukevičius Povilas .................
Činga Jonas ....................................
B. KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

TARYBOS 
Laik. KLB Org. Komitetas 
m. rugpjūčio mėn. 8 d. po

sėdyje nutarė šaukti pirmosios 
Kanados Lietuvių Tarybos su
važiavimą MontreaVyje, š. m. 
rugpjūčio mėn. 30 — 31 ir rug 
sėjo 1 dienomis. Suvažiavimas 
numatytas pradėti rugpjūčio 
30 dieną 1 vai. pp. ir užbaig
ti rugsėjo mėn. 1 dieną prieš 
pietus. Suvažiavimui numaty 
ta sekanti provizorinė dienot
varkė:

1. KLB Tarybos atstovų re
gistracija,

2. Suvažiavimo atidarymas,
3. Suvažiavimo prezidjumo 

rinkimas ,
4. Mandatų, sveikinimų, sta

tuto ir rezoliucijų komisijų 
sudarymas,

5. Laik. KLB Org. K-to 
apyskaitinis pranešimas,

6. KLB Tarybos atstovų pra 
nešimai,

7. KL Bendruomenės statuto 
svarstymas ir priėmimas,

8. Liet. Kartotekos taisyklių 
priėmimas, 
KLB Centro Valdybos rin 
'karnai, 
Kontrolės K-sijos sudary
mas, 
Nesusipratimams ir gin
čams spręsti komisijos su
darymas,

Montreal

Verdun 
Montreal 
Boucherville 
Montreal

Toronto

Ottawa 
Toronto

Ottawa 
Hamilton 
Toronto 
Hamilton

Toronto

Hamilton 
St. Catherine 
Toronto

Toronto 
Edmonton

MacGregor 
Winnipeg

š.

SUVAŽIAVIMAS.
12. Švietimo klausimas,
13. Jaunimo org. klausimas,
14. Kova dėl Lietuvos išlaisvi

nimo,
15. Tautos Fondas,
16. Tremtinių šalpa,
17. Kanados Liet. Bendruome 

nės sąmatos priėmimas,
18. Kultūrinis bendradarbia

vimas su Kanados visuo
meninėmis orgenizaci-mis, 
Pabaltijo tautų bendradar 
biavimas, 
Bendradarbiavimas su pa
vergtų tautų organizacijo
mis, 
Rezoliucijų priėmimas, 
Suvažiavimo uždarymas.

Valandinė suvažiavimo pro
grama bus ruošiama. Tuo tar 
pu nusistatyta, kad viešas po
būvis su menine dalimi KLB 
Tarybos atstovų garbei įvyks 
rugpjūčio 30 d. 8 vai. v. ir rug 
pjūčio 31 d- J sekmadienį 11.00 
vai. lietuviškos pamaldos Auš 
ros Vartų parapijos bažnyčio
je-

C. Einamieji reikalai. Iš 
Rodney Apylinkės gautas pi
niginis įnašas rinkimų ir KLB 
Tarybos 
mui.

Laik.

19.

20.
Tačiau taxi ir 

galbon — tikslą 
susiradau poilsį, 
kartais sirenoms, 
tuvų pavojuj. . .

Atvažiavus, betgi nėra ko 
daug ilsėtis, tuoj susisiekiu te 
lefonu su 80 Rusholme Rd., gi 
minaičių Jonu, kuris suteikia 
puikią „Hauptkvartyrą“. To
ronto, kur gyvena 6.000 lietu
vių ir kur spiečiasi naujieji atei 
viai, Gorevale g-vė ir prie jos aliui, kuris yra didesnė lietuvių 
parkas, visad pilnas lietuviškos 
kalbos. . . Čia bažnyčia lietu
vių, čia valgykla „Tulpė", čia 
krautuvės lietuviškos, „Tėviš
kės Žiburių“ redakcija, teisės 
patarimų biurai ir tt.

Iš čia nėra toli, pas visiems 
žinomą, ne tik Toronte, bet vi 
soj Kanadoj visuomenės veikė 
ją p. Indrelienę.

Paskambimis, praveria du
ris, prieš 3 metus matytas p. 
Indrelė. Visad linksmas, opti 
mistas, nesiduoda įtikinamas, 
kad jau dabar gerai stovįs ii 
gyvenąs.

„Visokių ir sunkių laikų per 
nešėm“, — pradeda p. Indre
lė, — dabar žinoma, lengviau, 
tačiau vistiek reikia krutėti.— 
Ir prisimena tėviškę — Kupiš kas bėga, kaip palaidas žirge- 
kį, ten paliktuosius ir jų sun
kią dalią. Pasirodo ir p. Indre 
lių dukra studentė.

Besišnekant, p. Indrelė pa
sako, kad žmona truputį sune
galavusi.

Gavus sutikimą aplankyti p. 
Indrelienę, randu lovoje, pil
nos energijos veidas darbui ir jau 2 vaikų, kurie irgi nemažai 
ryžtui. Šnekėjo: mes dirbsim, 
kiek galėsim, kiek leis sveika
ta, nors mūsų dalis jau pavar
go ir pailso. . . ilsėtis nėra 
ko. . .“

Pasidalinęs aktualijom, 
spėti, kad jis, kaip senas poli- nors būtume net ir 10-ties sro sišnekėjęs visuomeniniais 

kalais ir palinkėjęs sveikatos puikus, Sony Side rajone, ina- sisakęs. Palietęs kritiką ir jau 
ir energijos, palieku malonią šina puiki. . .
p. Indrelių šeimą. — Ir ko gi laukti, jei nepirk

Gavęs daug adresų Toronto si ar nestatysi namo? Pirma 
visuomeninkų, skubu pas To- mokėjau kitiems, dabar kiti 
ronto KLCT skyriaus p-ką p. rnan moka ir lygina skola. . .

AR GI PLB NEPOLITINĖ?
„Darbininkas" 57 nr. reaga 

vo į „NL“ 30 nr. sraipsnį apie 
KLB Krašto Tarybos rinki
mus, įtaigodamas, kad PLB 
yra nepolitinė. Sustiprinti šiam 
savo tegimui „D“ įdėjo net 
vedamąjį, kuriame cituoja 
prel. M. Krupavičių ir prel. J. 
Balkūną. Bet ar taip yra iš- 
tikrųjų?

Teoriškai, žinoma, gglima tą 
teigti ir taip įrodinėti, bet 
praktikoje yra visai kitaip. Ir 
veltui „D“ nenori matyti tik
rovės. Veltui ir prel. J. Balkū 
nas kratosi „kokios sroves". 
Kas jį rinko į Amerikos LOK- 
ą, labai gerai žinojo, kokios 
srovės jis yra. Negi prel. Bal- 
kūnas 5 metų vaikas, kad neži 
notų, kas esąs? Todėl veltui 
kratymasis to, kuo jis yra.

Dėl prel. M. Krupavičiaus 
pasakytina, kad jis daugeliu at brėžti, stengtis vieningai dirb- 
vejų pats sau prieštarauja. K L ti (ne taip, kaip VLIKe bend- 
B-LOKui jis rašė ir įtaigojo, radarbiaujama), bet mes nega- 
kad reikia rinkimus daryti pro lime turėti iliuzijų, kad PLB 
porcine rinkimų sistema, kad ne politinė organizacija. Taip 
išryškėtų srovinė Krašto lary sakydami, mes patys sau esa- 
bos sudėtis. „D“ cituoja jo pa me nenuoširdūs'. O tai jau yra 
sisakymus, priešingus jo raš- prastas politikavimas. Tokio 
tams ir teigimams, taikytiems politikavimo mes venkime, — 
Kanados Liet. B-nei. Galima tada geriau ir susikalbėsime.

Ir iš esmės toks teigimas yra 
perdėm neteisingas, nes PLB 
uždavinys, jau vien sudarant ir 
išjungiant tam tikrą tautiečių 
rūšį, kalba apie politnį jos po
būdį. Be to, PLB turi rūpin
tis ne tiktai kultūriniais ir tau 
tiniais reikalais, bet ir politi
niais, pav., Lietuvos vadavi
mo akcija, lietuvybės išlaiky
mo ir tt. O šie reikalai yra ne 
tiktai kultūriniai, bet pirmoje 
eilėje — politiniai. Ir kaip mes 
besuktume PLB darbuotę j ne 
politinę vagą, mes to jokiu bū
du neišvengsime.

Pagaliau, imkime PLB aukš 
čiausį organą — Pasaulio Lie
tuvių Seimą. Argi pirmasis ir 
pagrindinis jo uždavinys ne po 
litinis? Juk, pagaliau, ką reiš
kia išlaikyti lietuvybę, jeigu ne 
politiką ?

Mes galime veikloje to nepa

kolonija, kad ateitų šventoji 
dvasia ir įkvėptų vėl užplanuo 
tą, dar gyvą, nepalaidotą 
Montrealio lietuvių namų sta
tymo idėją!

Aplankiau „Tėviškės Žibu
rių“ redakciją. Spauda šiuose 
kraštuose, ypač tautinė, visur 
vargšė. Radau redaktorių p. 
Šapoką klebonijos rūsy, tai
sant straipsnius. P. Rusinas 
kitame mažam kambarėly pra
kaituoja — renka.

„Nėra taip bloga čia, — šyp 
sodamasis p. Dr. Šapoka pareis 
kia, — nes vasarą šalta, na ir 
nelyja ant galvos. . .“

* * *

Atostogų metu ir vizitų lai-

9.

10.

11.

Pažiūrėk tik — didžiuodama
sis rodo savo namą p. Penikas.

Buv. Lietuvos rinktinės krep 
šininkas p. Mackevičius, pa
klausus kaip einasi su sportu, 
atsako: „O daug kas mūsų iš
važinėjo, išsivaikščiojo. . .“ Iš 
kalbos mačiau, kad skuba prie 
savo nebaigto namelio. . .

Pasuku telefoną pas rašyto
ją p.-V. Tamulaitį. Jis kalba 
aktualiais rašytojų reikalais, 
prisimena užplanuotą almana
chą ir čia nusivilia, jog tik vie
na p. Aukštaitė buvo prisiun-

lis. Visur pilna pažįstamų, se 
niai matytų veidų. . . Užeinu 
pas savo tėviškės kaimyną P. 
Skrupską. Turi namą 12.U00 
dal. vertės; belikę tik 2.500 sko 
los.

— Būčiau jau baigęs išsirno tusi medžiagos. . . 
keti visus, tačiau susilaukiau

21.
22.

suvažiavimo pravedi-

KLB Org. Komitetas 
Montreal.

tinis veikėjas, gerai suprato, vių žmonės. Juk vieninteliai 
jog faktinai nėra žmonių be pagrindinis tikslas, kuris mus 
nusistatymų, taigi ir nepoiiti-sieja į lietuvišką bendruome
nių. O kadangi taip yra, tainę yra lietuvybė ir jos siekiai, 
ar yra prasmė kalbėti apie tai, o tai yra ne kita, tiktai mūsų 
«ad PLA yra nepolitinė? politinis tikslas.

su juo šnektelėti skautų rei
kalais.

— Jeigu viso pasaulio lie
tuviai skautai tą „Sk. A.“ skai 
tytų ir remtų, tai galėtume ne 
blogai verstis. . . tačiau dabar 
Australija nori savo išleisti, bei 
kiti kraštai savo. . . tas neprisi 
deda prie stiprinimo. . . — pa
reiškė red. p. Kairys.

Toliau pasiteiravus, paaiškė
jo, jog tik Toronto tuntas ši
tą naštą neša ant savo pečiu, 
o pats redaktorius jokio atly 
ginimo negauna už darbą.

Nuvykstu pas lietuvį spaus
tuvininką Joną Danaitį!

— Kaip vertiesi su spaustu 
ve?! — paklausiau p. Banai
čio.

— Pusiau su bėda, — pa
reiškia spaustuvės „Banga“ sa 
vinikas.

— Štai toks šriftas — čia 
mašinos. . . tačiau aš turiu 
dirbti dar kitur, nes 6-ių mė
nesių liga ir mano 4 asmenų 
šeima, reikalauja daugiau, ne
gu spaustuvė duoda. .. Žiūrė
sim. .

Bus daugiau.

Kadangi Kanados lietuvių 
rašytojų d-ja prisijungė prie 
Amerikos ir jei Amerika bus 
viso pasaulio lietuvių rašytoji) 
centras, tai skaito p. Tamulai-

kainuoja — šypsodamasis pa
reiškia aukštaitis nuo Troškū
nų.

— Užvažiuojam pažiūrėti tis naudinga, jei čia likviduo- 
mano statomo namo bagočių ra sis. P. Tamulaitis gavo iš cent 
jone, — šaukia į Chevrolets, ro pasiūlymą organizuoti ra- 

rei- P- K. Kudirka. Ir tikrai namas šytojų skyrius, bet, atrodo, at

lai-

pa-

nuosius, reiškia nuomonę, jog 
nereikia „užmušti iš karto“.

Kadangi čia pat gyvena ir 
„Skautų Aido“ redaktorius p. 
Kairys turėjau malonumo ir
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PLANAS PASAULIUI PAVERGTI
Susisiekimas visur už geleži tams išsilaikyti valdžioje. Ko- 

nės uždangos yra baisiai suvar munistai turi tam atitinkamą ir 
žytas. Norint aplankyti savo posakį: „Prikimšk draugus, pvi 
gimtinę kitoje savo krašto vie- šerk pritarėjus (bendrakelei- 
toje, turi gauti policijos vizą, vius) ir marink badu klasės 
lygiai, kaip vykdamas į užsie- priešus“. Teisė valgyti yra iš- 
nį. Sakysim, nori vykti geležiu imtinai partijos privilegija ir 
keliu 60 mylių nuo savo gyve- monopolis.
namosios vietos. Pirkdamas ge To jie pasiekia sudarydami 
ležinkelio bilietą, turi pristaty penkias piliečių klases.
ti savo darbdavio antspauduo- Pačioje viršūnėje yra komu- 
tą leidimą. Tame leidime turi nistinis elitas (kombajorai), 
būti surašytas tavo kelionės kurie naudojasi nugalėtojų pri 
tikslas, sakysim, „aplankyti se- vilegijomis, gaudami visokias 
šerį Mariją, kuri labai serga“, gėrybes iš valdžios sandėlių, 
Kai išlipi iš traukinio, nuvy- kur laikomi sukrauti „liaudies 
kęs į Marijos gyvenamą vietą, priešų“ turtai.
turi pirma skubėti į stoties bi- Viduryje stovi darbininkai 
lietų kasą, kad čia į jūsų leidi- (bet ir tie tik kai išpildo ne- 
mą valdininkas įrašytų tikslią žmoniškas darbo normas), pas 
atvažiavimo dieną ir valandą, }<uį jtl sepa> žymiai sumažin- 
uždėtų antspaudą ir pasirašy- tomis maisto normomis, seny- 
tų. .Per šešias valandas po ac- vį įr Seni žmonės, ir tt. Pačia 
vykimo turi pasirodyti vietos me gale yra milionai tų, kurie 
policijoje. . . Bet pabandyk su negauna jokių normų. Tokie 
murmėti! Mažiausias nepasi- yra buvę privatūs biznieriai, 
tenkinimo ar nekantrumo pa- buvę žemės savininkai, savo 
rodymas laikomas „subversy- versiu vertęsi asmens, pensi- 
vine ataka prieš liaudies de- ninkai ir jų šeimos. Kaip jie 
mokratiją . Gana tik, kad kas laikosi gyvi? Jie gali pirkti ri 
įskųstų, gausi keltą metų ver- botą kiekį maisto valdžiom 
gų daibo stovykloje arba kalė krautuvėse kainomis nuo 6 iki 
jime, priedams ivsas tavo tur jq kartų aukštesnėmis, negu 
tas konfiskuojamas. Užtenka normų krautuvėse. Tie betei- 
tik būti įtariam upolicijos ar sįaįs paversti žmonės pradžio- 
kokio mažesnio partijos parei- je dar kiek nusiperka, parduo- 
guno akyse, buk tikras, kad ta darni savo vertybių likučius, 
vo namai ir baldai ir ką beturi, galop drabužius ir tt., o to- 
—nebe tavo. Nuosavybės kon jįau
fiskavimas yra vykdomas už - Niekas nesužinos, koks skai 
begalinę daugybę „nusikalti- čius žmonių baigė savo gyve
nau , o jei tavo nuosavybė dar nimą iš desperacijos, kiek iš lė- 
ko verta, sakysim turi dar pa- mirė badu Rytų Europoje, 
dorius namus, kuriuose nesai- paV-> vien Vengrijoje nuo sau- 
mata būtų gyventi kokiam po- sio i d., 1950 m. iki sausio 1 
licijos ar partijos poneliui, tai d., 1951 m. nusižudė 21.794 
„kaltinimą“ prieš tave suras ir žmonės.
baigtas kriukis. Tas sovietinis žmonių likvi-

Komunistiniai „įstatymai“ davimo metodas yra „pažan- 
siekia, kad būtų išlaikyta tero- gesnis“ už nacių deginimus 
ro valdžia nuolat vykdant tero krematoriumuose. Kai žmonės 
rą. palengva virsta skeletais ir la

Maistas ir badas yra kitas vonais, tai vyksta tyliai, be 
labai svarbus įrankis komunis- triukšmo, nereikia masinių duo

3. ŽĄSŲ BŪRYS IR PLĖŠRIOJI LAPĖ.
bių nei budelių. Šimtai tūks- ta 40.000 valstiečių, „paskuti- 
tančių ir milionai gali būti iš- nės kapitalistinės klasės“.
naikinti nepastebimai. Tarn Reikia žinoti> kad Kremliaus 
komunistai turi apsčiai pi ak- planuose dar milionai žmonių 
tikos is bado metų U rainoje... yra numatytį išnaikinti. Veng

Kodėl Kremliaus budeliai rijos bosas, Matyas Rakosi, 
taip stengiasi išnaikinti nulio- 1951 m. vasario mėn. pasisakė: 
nūs žmonių Rytų Europoje? „Didžiausia kliūtis mūsų pa- 
Kadangi tie jų likvidacijai nu- žangai yra faktas, kad mes vie 
matytieji žmonės yra buvusi na koja stovime ant kelių šim 
šviesuomenė ir todėl sąmonin- tų tūkstančių socialistinio pa- 
gi. Kaip tokie jie turi „kapita grindo, o kita koja ant kelių 
listinius standartus“, jie gyve- šimtų tūkstančių privačių 
no gyvenimą, kurs palyginti su ūkių“. Jis grasino vengrų vi- 
Rusijos gyvenimu, buvo neiti- dūriniams valstiečiams ūkinin- 
kėtinai geras. Jie turi savo pro kams, esą jie „prisiekę prie- 
tą, jie moka palyginti, ir dėl šai“, „kulokai“, ir su jais savo 
to jie yra pavojingi. Jų jokiu laiku būsią atsiskaityta. O to- 
būdu nepavirsi „laimingais so kių valstiečių Vengrijoje yra 
vietų piliečiais“. Tad lieka juos visas trečdalis krašto gyvento- 
sunaikinti. jų. Tokia pat padėtis yra vi

suose kituose Rytų Europos 
Valstiečiai kraštuose, ir visur Maskva pla

visoje pavergtoje Rytų Euro- nuoja „savo laiku“ atsiskaity- 
poje yra pats pavojingiausias ti. . . Apskaičiuojama, kad ma 
komunistų priešas. Leninas žiausia 1 milionas tokių žmo- 
valstiečius pavadino „paskuti- nių Rytų Europoje priklauso 
niąja kapitalistine klase“. Pa- tai „prisiekusių priešų“ kate- 
sak pačių komunistų, „sun- gorijai, ir komunistų planas 
klausioji klasių kovos dalis yra yra visus tuos 18 milionų bū- 
svarbiausioji“, ir kol vastiečiai tinai sunaikinti, palaipsniui, 
nepaversti baudžiauninkais ver bet iš pagrindo! Kremlius su 
gaiš, komunistų „valdžios iš- visomis enkavedistų ir šnipų 
laikymas“ nėra saugui To- armijomis neįstengia vaistie- 
dėl taip skubotai valstiečiai va čius kitaip sukontroliuoti, kaip 
romi kumečiais į valdžios dva juos likviduodamas. . .
rus (kolchozus). Kremliaus 
tikslas yra, visus Europos vals Raudonieji kacetai. 
tiečius paversti supančiotais Niekas nežino, kiek vergų 
proletarais. kaulų slepia Egipto smėlys iš

Šalia mirties bausmės, kuri tų laikų, kada faraonai statė sa 
ir valstiečius skina labai daž- vo garsiąsias piramides. Sako, 
nai visokiais pretekstais, dar ir žydai turėję statyti, kai bu- 
baisesnė bausmė yra masinės vo išvaryti į Egipto nelaisvę, 
valstiečių deportacijos. Vals Bet, matyt, faraonams toli bu- 
tiečių šeimos visą laiką „ravė- vo iki raudonųjų sovietų fara- 
jamos“, išplėšiant juos pavie- onų, nes žydų visa tauta suge- 
niai ir ištisais kaimais ir išgabe bėjo susiruošti, susipakuoti ir 
nant prekiniais vagonais į ver- slaptomis ptbėgti iš Egipto. O 
gų stovyklų pražūtį. Pogrin- kažin keli gyvi yra pabėgę iš 
džio surinktomis žiniomis, sovietų ir jų satelitų vergų 
vien Bulgarijoje pernai ištrem- darbo stovyklų? Laisvasis pa 

saulis neturi mažiausio suprati kiauras naktis spiginančiais 
mo, kokiu mastu sovietai stei- prožektoriais.
gia savo pavergtuose kraštuo- Badas yra vartojamas pri
se savo „ištobulintą“ daibo versti vergus dirbti iki pas- 
vergų sistemą, kur badas yra kurinių jėgų išsekimo. Mirimų 
visuotinis ir kankinimas bei už normos yra pasibaisėtinai di 
mušimai kasdieninis dalykas, dėlės. Enkavedistams vado- 
Jau daugiau kaip milionas vaujant, šimtai tūkstančių K y 
žmonių gaišta Rytų Europos tų Europos vergų dirba įvai- 
(Lenkijos; Vengrijos, Rumu- riems penkmečių planams, 
nijos, Bulgarijos ir Čekoslova- tikslu padidinti Rusijos kari- 
kijos, neįskaitant Pabaltijo nes pajėgas. Darbo vergai jau 
kraštų) sovietų pavyzdžiu pastatė kariuomenėms barakus, 
įsteigtose vergų stovyklose, karo bazes ir aerodromus, ,_pa 
Daugiau kaip 50 didesnių ver- kraščių apsaugos įtvirtinimus 
gų stovyklų yra Lenkijoje, su nuo Baltijos iki Juodosios jū- 
daugiau kaip 400.000 vergų; ros, požemio sandėlius gink- 
daugiau kaip 40 stovyklų su lams ir amunicijai, mastui ir 
300.000 vergų Rumunijoje, ir kurui saugoti, ir tt. Kiekvic- 
tuzinai naujų nuolat statoma nas naujai pavergtas ir komu- 
ir pripildoma vergais. . . nistų valdomas kraštas turi sa

Rytinėje Vokietijoje rusams vo didelius projektus, kurių be 
ir vietiniams komunistams pa vergų darbo negalėtų įvykdy- 
dėtį palengvino tai, kad jie pa- ti- Bene didžiausias darbo ver 
veldėjo gatavas nacių kacetų gų centras sovietų satelituose 
stovyklas su visais įrengi- yra Lenkijos ir Čekoslovakijos 
mais. . . Pernai ištrūkęs iš Bu- uranijaus kasyklos su apie 150. 
chenvaldo koceto vienas len- 000 vergų.
kas pranešė, kad ten tuo metu Be to kas savaitę po vieną 
buvox 10.000 kacetininkų, iš antrą anlkštai prikimštą pre- 

kurių arti 3.000 buvo moterys, kinį traukinį yra išsiunčiama
Žymioji dalis sovietų kons- satelitinių vergų į „broliškas 

trukcijos ir pramonės vykdo- respublikas“, Sibirą ir Aziją, 
ma vergais. Tai didžiausia Pernai vien Uzhorode, Vengri 
vergų šalis, kokią kada istori- joje, surinkta 17.000 vergų de 
ja žinojo. Be to išrokavimo, portacijai į Sov. Sąjungą, be 
kad vergija teikia darbo jėgą grąžinimo. . .
ko ne veltui, ji taip pat yra so- Kadangi žmonių natūra yra 
vietams naudinga, plečiant sa- tokia, kad ir vergai ir tie vei- 
vo užkariavimus ir užvaldy- siasi, jeigu turi sąlygas, tai 
mus, nes vergų darbo stovyk- raudoniesiems faraonams, at
los yra patikimiausios ir sau- rodo, kandiadtų į vergus nepri 
giausios vietos nusikratyti truks. Vien savo pasigrobto 
opozicijos. . . Vergija tad yra je Rytų Europoje komunistai 
neatskiriama dalis visame so- turi savo rankose kelių milio- 
vietų plane pasauliui pavergti, nų vergų atsargą. Kol ūkiniu

Pavergtų valstybių kaliniai kai, vidurinės klasės piliečiai, 
ir vergai yra laikomi stovyklo- nepatenkinti darbininkai ne- 
se — kacetuose, pastatytuose bus padėti už spygliuotų vie- 
pagal sovietinius pavyzdžius— lų, tol Kremliaus ponai netu- 
saugomuose stiprių sargybų, rėš ramybės, kad jų „koloni- 
apsuptuose spygliuotų vielų jos“ yra saugios. Rytų Euro- 
sienomis, su įelektrintomis vie pa gali būti sovietams užtik- 
lomis, sargybų bokštais ir Nukelta į 6 pusi.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

29. TRAGINGŲ ŠEIMOS IŠGYVENIMŲ
VISUOMENIN INKAI MONTREALY.

Skiemonių viršaičiu, dare re- Sesuo ištekėjo už Andriukai- ti iš gabalų, nupoliruoti ir ga- 
formas, kūrė tada jau savaran čio ir sugrįžo Lietuvon, kur iutinai paruošti, — sako p. 
kišką Lietuvą. 1906 metais jis gyveno Šakiuose. Dabar neži- Trumpa.
pabėgo į JAV, bet 1913 m. su- nia, kas su jais yra įvykę. Ži- — Karo metu, prisimena 
grįžo. Žinoma, atsirado „in- nių nėra. p. Trumpa, — dirbau karo pra
formatorių“, ir tuojau prisista- — O depresija mus primy- menėje. Mūsų įmonė, dirbo di 
tė uriadnikas su stražninkais. go, — sako pp. Trumpos. — diesiems Amerikos

Nepaprastai turtingą f ak- pakištą pirštą. . . Susipainio- lr vieną gražią dieną pareiškė, Darbo mieste nebuvo įmano- .
tais ir šeimos išgyvenimais gy jau: gal alkanas, pamaniau, ir kad jį suima... Kas daryti? ma gauti (man prisiminė varg bombonešiams propelerius, 
venimą apibūdino p. Julius tvėriausi už kišenių, bet jie p. Trumpa atsiprašė bent Ve- šas žvirblelis, gali būti, atsidū- Už šituos darbus, kaip pasi- 
Trumpa, kuris, Montrealy, buvo tušti. Čia pat namų prie- lykas praleisti šeimoje, o tada ręs depresijoj. . .) Todėl su Jo žymėjęs meisteris, p. Trumpa 
dirbdamas su žmona Antanina angy sėdėjo kažkuo užsiėmęs jau. . . Per Velykas išdūmė vėl nu Yla, kuris vėliau redaga- gavo aukso živeigždę. Kai bu 
Rosemounte turi pasistatę dve vyras su vaiku. Pamanęs, kad, į JAV. Ir sugrįžo jau tiktai į vo „NL“, išvykome į Sudbury, vo pagaminta 10.000 propele- 
jus namus. Juos abu užtikau gal, šis paukštelis jų prijaukin Nepriklausomą Lietuvą, prieš Ten pradėjo veikti nikelio ka rių, buvo didelė šventė, 
netikėtai, tiktai jų sūnaus Vai tas, paklausiau, ar ne jų? Vy tai žymiai prisidėjęs Ameriko- syklbs. Penkerius metus ten — Ar sunku dirbti propele- 
terio, kuris daugiausia mane ras žvilgterėjo ir tęsė savo dar je platinti nepriklausomybės dirbau. Sekėsi. Buvau kasyk rtiius?
domino, nes jis šiemet baigė bą. Bet mergaitė atbėgo ir bonus ir visokiais būdais rė- lų instruktorium. Drauge bu- — Nelengva. Atrodo, kad
vidurinį mokslą ir, kaip bu
vau kitų žmonių painformuo
tas, ruošiasi stoti aukštojon 
mokyklon. O kiekvienam jau 
nuoliui aš esu linkęs atkreipti 
didžiausį dėmesį, kad jis kaip 
nors galėtų įsigyti aukštąjį 
mokslą, kuris vienas tiktai čia, 
Kanadoje, mūsų žmonėms, 
naujiems afba neseniems atei 
viams, gali suteikti pilnutinį 
visokiu atžvilgiu gyvenimą.

Montrealio plane Rosemoun 
tas pažymėtas kaip kokia sa
la dar neapstatytuose plotuo
se. Iš Ville Lasalle į Rose- 
mountą, maniau, reikia pasi
ruošus vykti, nes, atrodė, rei
kia nemažiau kaip pusantros 
valandos kelionės. Bet pasiro 
dė, kad šis kelias ne taip bai
sus — užteko net ne visos va
landas.

Tyčia jį perėjau pėsčias. Jo 
dalis — tikras miestas, o aplin 
ka, dar laukai. Bet malonu, 
k*ad ir pačiame Rosemounte iš 
tisi plotai auga pamidorų, bul 
vių ir kitų daržovių. Bet gat
vėse namai jau suglausti vie
nas prie kito. Čia aukšta, oras 
geras, erdvu.

Neparastas. .. žvirblis.
Penkioliktoje gatvėje, kurio 

je pp. Trumpos turi savo na
mus, eidamas pro gražią mo
kyklą, turėjau nepaprastą at
sitikimą, apie kurį negaliu nu
tylėti. Ant šaligatvio radau. . . 
žvirbliuką, kuris nedavė man 
kelio — skerečiojosi, čirksė- 
jo. . . Maniau, gal koks sužeis 
tas. Aš jį pradėjau kalbinti: 
kas jam yra? Žvirbliukas čy 
pė, snapeliu kapojo mano jam 

bandė paukštelį paimti. Tada 
žvirbliukas pakilo ir nuskri
do. . . Mes tiktai akimis paly 
dėjome jį į šalia mokyklos au
gančius krūmus. . . Mane nu 
stebino toks žvirblio ar tai 
drąsumas ar pasitikėjimas ma
nimi? Greičiausia, jis buvo ai 
kanas, todėl ir snapeliu baksė 
jo mano pirštą. Gaila, kad ne
mokėjau su juo susikalbėti. Su 
katinu lengva susikalbėti. Jei 
gu jis žmoniška įkalba ir neat
sako į paklausimus, kuriuos 
jis tikrai supranta, tai bent 
veiksmu atsako ir parodo, ko 
jis nori ir ko nenori. Bet su 
žvirbliu, deja, nesusikalbėjau, 
ir man gaila buvo to mažo 
paukštelio, kurio aš nepajė
giau suprasti. . . Bet įdomu, 
kad tiktai Rosemounte man te 
ko sutikti tokį nepapiastą 
žvirblį. . .

Julius Trumpa pasakoja. ..
— Niekad nemaniau iš Lie 

tuvos išvykti, — sako Julius 
Trumpa. — Gyvenome neblo
gai ; kūrėmės gana sparčiai; 
turėjome du ūkius, ir keturi 
broliai galėjome gyventi. Bet... 
agentas suvyliojo nepapras
tais uždarbiais Kanadoje, ir. . . 
pasileidau „už jūrių marių, už 
mėlynųjų“. . . Ir kaip dabar 
yra, esu patenkintas.

Bet p. Trumpos pasakoji
mas ilgas ir įdomus. Pasiro
do, pp. Trumpų, kurių tėviš
kė yra Skiemonių kaimas, (tik 
tai upė skiria jį nuo mieste
lio), Utenos apskrities, tėvas 
buvo Amerikoje. Jis iš Lietu
vos turėjo trauktis po 1905 me 
tų revoliucijos, kurioje jis ak
tyviai dalyvavo, ypač būdamas 

męs Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą.

Karas, perversmai ir tt. su
trukdė Juliui Trumpai išeiti 
aukštesnius mokslus, nors 
mokslas jam labai sekėsi. Ne 
trukus atėjo karo tarnybos lai 
kai. J. Trumpa, parodęs tech
nikinių gabumų, kariuomenėje 
pabaigė kalvių kursus ir po to 
buvo ginklų mokykloje. Ati
tarnavęs kariuomenėje, namie 
įsirengė kalvę ir bandė kalviau 
ti. Tas darbas jam sekėsi, Oet 
Lietuvos kūrimosi pradžioje 
žmonės dar neturėjo pinigų, 
todėl daugiau uždirbti nebu
vo galima. O čia pasisuko agen 
tas, kuris pažadėjo „aukso kai 
nūs“. . . už jūrų. Greit buvo 
susirengta, ir 110 lietuvių — 
99 vyrai ir 11 mergaičių — 
pasileido drauge per vandeny
ną, į Kanadą.

Depresija
buvo pirmoji, kuri naujus atei 
vius pasitiko visu savo žiauru
mu. Bet jaunatvė, pasitikėji
mas savimi į nieką nežiūrėjo. 
Pačios depresijos metu, 1932 
metais, p. Trumpa vedė Anta
niną Šiaulytę, kilusią iš Kie- 
vagalio kaimo, Ramygalos vai., 
Panevėžio apskr., atvykusią 
1927 metais į Montreal}.

— Mane iš traukinio išvo
gė Jonas Gricius, — įsiterpia 
p. Trumpienė. — Žinoma, 
agentai mergaites vežė pagal 
sutartis, į kaimus. O ten ne
buvo noro vykti. Tai J. Gri
cius kažkokiu būdu iš trauki, 
nio jas, dvi sesutes, slaptai pa 
ėmė ir išsivedė. Teko kelias 
dienas slėptis, bet taip nieks 
jokių pretenzijų ir nepareiškė. 

vau instruktorium ir kasyklų 
mokykloje — Mining School.

— Sudbury gyvendami, su
silaukėme ir sūnaus, — sako 
p. Trumpienė.

P. Trumpa prisimena, kad 
ta kompanija — International 
Nickel Co., kontroliuojanti apie 
90 proc. visos pasaulinės ni
kelio gamybos, kuri kasyklas 
turėjo visame žemės rutuly, 
jam pasiūlė vykti

į Petsamo, Suomijon, 
kur jį skyrė kasyklų instruk
torium. Bet kadangi, kaip to 
limoji perkūnija, artėjo karas, 
tai p. Trumpa atsisakė, nors 
kompanija siūlė labai geras są 
lygas. Pp. Trumpos nutarė 
keltis į Montreal}. Čia apie me 
tus dirbo p. Šarkio įmonėje. 
Pagaliau tvirtai įsitaisė A-S 
Architectur Ornamental iron, 
kuri dirba visokius brangius 
metalo darbus, ypač didžiuo
siuose Montrealio pastatuose 
- bankuose, viešbučiuose ir tt.

— Kokia gi jūsų specaily- 
bė? — klausiu.

— Lietuvoje pramokta kal
vystė, nors iir žymiai papildy
ta žiniomis, man padėjo pasi
daryti metalo darbų specialis
tu. Tai įvairus darbas—pjaus 
tymas, virinamas, poliravimas 
ir tt. Dabar mes darome

Jungtinių Tautų namams New 
Yorke duris.

Tai Kanados valdžios užsa
kymas. Duris dirbame iš bran 
gaus sidabro - nikelio metalo, 
kurio kiekvienas gabalėlis pa
sveriamas. Durims dailinin
kai padarė paveikslus, o mums 
tenka jas suformuoti, sudėsty 

darbas turėtų būti paprastas, 
bet jis turi savo sunkumų: pro 
peleris turi būti tobulai pada
rytas, nes turi išlaikyti pusiau 
svyrą, būti lygus, turėti tam 
tikrą svorį ir dalių pusiausvy
rą. . .

Ir taip kiekvienu užkliudy
tu klausimu išsivysto ilga kal
ba, atsiranda daug detalių, įdo 
mių, įvairių. Bet mes dar pri
simename Lietuvą. Pp. Tram 
poms tai yra traginga, ypač, 
kai paklausiu, kur jo kiti bro
liai ?

— Brolis Antanas — vie
nuolis. Aš jį atsikviečiau į Ka 
nadą. Įkūręs St. Catharines 
lietuvių vienuolyną, paskui 
Brooklyne „Darbininko“ lei
dyklą, jis dabar iškviestas į 
Romą. Brolis, kuris turėjo 
ūkį Kunigiškiuose, prie Vyže
nų, Utenos ap.,

mirė kankinio mirtimi
dar pirmosios Rusijos okupa
cijos metu. —■ Ir p. Trumpa 
smulkiai papasakoja, kad bro
lio ūkis turėjęs 29 ha, bet sme 
lėtos žemės. O okupantai pa
reikalavo iš jo kviečių ir Kitų 
milžiniškų duoklių, kurių jo 
ūkis negalėjo išpildyti. Tada 
komunistai jį suėmė, tris die
nas kankino ir po to atvežę į 
ūkį pastatė prie gurbų šaudyti 
ir, kad būtų dar stipriau, iš
vedė žmoną su mažais vaikais 
pasižiūrėti. . .

„Ar atiduosi pyliavas?“—pa 
klausė bolševikai.— „Jeigu ne, 
— tuojau sušaudysime“.

„Imkite visą, ką tiktai nori
te“, — atsakė vos gyvas p. 
Trumpos brolis., Tada jį palei 
do. Bet nukankintas suėmi

me, jis pagyveno tris dienas ir 
mirė. Jis papasakojo, kaip ko
munistai jį kankino ligi mir
ties.

Kitą brolį, kuris gyveno Ski® 
monyse, birželio baisiosiomis 
dienomis okupantai gaudė iš
vežti į Sibirą, bet jis ir žmona 
išsislapstė. Bet „išvadavę” Lie 
tuvą antrą kartą, išvežė į Si
birą. Kokis jų likimas — ne
žinoma... Bet tikrai tragiškas.

P. Trumpa, eidamas nuo vie 
no prie kito susiėjusio klausi
mo, papasakojo įdomią istori- 
jėlę

apie Trockio šoferi, 
kurio likimas taip pat tragin- 
gas. Jis, besibaigiant Pirmam 
karui, jų giminaitis, pas Troc
kį buvęs šoferiu, bet šiam ins 
pektuojant raudonąją armiją, 
atsiradę netoli Latvijos sienos. 
Čia jis (Juozas Vitkūr.as) 
Trockį palikęs, o pats atbėgęs 
į Lietuvą, kur tarnavęs avia
cijoje, o paskui įsitaisęs garsų 
jį Burbiškiu malūną, jis taip 
pat okupantų išvežtas į Rusi
jos gilumą.

— O Jūsų sūnus? — klau 
siu man neišeinančiu iš min
ties klausimu.

— Jis baigė aukštesniąją 
mokyklą ir dalr neapsispren
džia, kokių moksių imtis.

i — Tėvai jam gali patarti, 
— sakau. —■ O kadangi jam 
sekasi, kiek girdėjau, matema
tika, tai geriausia jam studi
juoti inžineriją. Jam dar tik
tai 17 metų. Jis dar nežino gy 
venimo kietumo. Jam reikia pa 
tarti, kad talento neužkastų. 
Malonu, kad jis ir pats jau gal 
voja apie aukštąjį mokslą. Tė 
vas gabus technikai, tai ir sū 
nūs gali aukštai iškilti techni
koje, ir visuomenėje. To mes 
jam ir palinkėsime.

Daug dar galima būtų para
šyti apie pp. Trumpas, bet ri
bojantis ir baigiant dar reikia 
pasakyti, kad pp. Trumpų šei 
ma yra demokratiška, visuo
meniška, aktyvi visuose lietu
viškuose darbuose, kuriems yra 
nuoširdi talkininkė ir rėmėja, 
be mažiausių pretenzijų. Tai 
yra ir malonus ir vertingas 
reiškinys, už ką priklauso di
delis respektas ir pagarba.

Bus daugiau.
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LIETUVAITĖ HOLLYWOOD© ŽVAIGŽDĖ.
Jurgis Januška

Spindėjimas visada yra bu
vęs Hollywood© pats svarbiau 
sias siekimas, nors ir atrodo, 
kad tai yra tapę kasdienišku
mu. Vis dėlto, daugelis kino 
pramonės žvaigždžių neįsten
gė pasiekti seno aukštybių, 
statomų joms šios pramonės 
vadovų. Blogumas su šiandie 
ninėmis žvaigždėmis, pagal vie 
no Paramount vadovaujančio 
asmens pareiškimą, yra tas, 
kad jos stengiasi įrodyti esan
čios paprastos, atseit pilkos 
Marės, ištiktųjų nebūdamos to 
kiomis. Šiandieninės kino 
žvaigždės yra žymiai papras
tesnės už ankstyvesnes. Ar 
galima įsivaizduoti Theda Ba
ra supančią vaiką, Gretą Gar
bo skutančią bulves, ar Swan 
son — džiaunančią baltinius? 
Tikriausiai ne, nes niekas ne
norėjo matyti šias „dangaus“ 
karalienes žemiškose marnasty 
se. Jos tai žinojo ir dėlto, pri 
sitaikydamos publikos reikala
vimams, laikėsi „aukštybėse“.

Sam Goldwyn filmų gamin
tojas jieškojo atrodančios su
augusia, nešviežiai iškepta, ne 
virtuvės tipo, gudrios, bet ne 
studentiško stiliaus aktorės. 
Trumpai tariant, Sam Gold
wyn jieškojo žvaigždes kaip 
Clara Bow arba Jean Harlow, 
kurios yra taip retos, kaip sau 
lės užtemimai. Pagaliau jam 
pavyko surasti suaugusią, bet 
dar nepopuliarią artistę, lietu
vaitę Rūtą Romanaitę— Ruth 
Roman. Tai žemo balso bru
netė, kuri atrodė bus pavelde 
toja Crawford ir Swanson tra 
dicijų. Warner Bros filmų 
aukštoji vadovybė, kurioje ji 
turėjo sutartį, laikė ją kaip 
būsimą Bette Davis. Rūta nuo 
širdi ir įdomi mergaitė, gimu
si prieš 29 metus netoli Bos
tono lietuviškoje imigrantų 
šeimoje. Ji nesigėdina prisipa 
žinti išaugusi neturtingoje šei 
moję, biedname Bostono rajo
ne. Kaip ir Crawford, Rūta 
yra „Pelenė“.

Rūta iš Bostono išvažiavo į 
New Yorką jaunystėje, kur 
studijuodama dramą, naktimis 
dirbo naktiniame klube kaip 
cigarečių pardavėja, trejus me 
tus bandydama pakliūti į sce
ną, deja nesėkmingai. Tiktai 
1942 metais jai pagaliau pa
vyko' įsibrauti į filmų ekraną 
gaunant mažą rolę filmoje 
„Stage door canteen“ New 
York‘e, kuri ir buvo jos pir
muoju laiptu į svajojamą fil
mų žvaigždės karjieros hori
zontą. Rūta buvo viena iš tri 
jų dukterų šeimoje, turėjusioje 
mažame vasarvietės miestely
je netoli Bostono smulkią pre
kybą. Jos tėvas mirė jai dar

būnant vaiku. Išlaikyti savo 
tris dukteris, motina p. Roma- 
nienė dirbo padavėjos ir va
lytojos darbus. Esant. sunkiai 
ekonominei šeimos padėčiai, 
Rūta buvo priversta apleisti 
aukštesniosios mokyklos antrą 
ją klasę ir imtis darbo savo ir 
šeimos egzistencijai išlaikyti, 
vakarinius liuoslaikius sunau
dodama dramos studijoms.

Nors Rūtos pirmas pasiro
dymas filme ir buvo nesėkmin
gas, tačiau ji nusprendė vykti 
į Hollywooda ir įsilaužti į fil
mų ekraną, nuvykusi į Hol- 
lywoodą, apsigyvena pigiame 6 
dolerių kambaryje su maistu 
už savaitę. Po šešių metų ne
reikšmingų rolių filmose, pa
galiau jai nusišypsojo laimė 
gavus gana svarbią rolę filmo
je „The Window’’. Jos vaidy 
ba ir išvaizda atkreipė filmų 
gamintojo Stanley Kramei dė 
mesį, ir jis pakvietė ją pabar. 
dyti dalį rolės filmoje „Chain 
pion“. Tada ji nusprendė duo 
ti ponui Kramer žvaigždės vai
dybą panaudodama gražiau
sius savo rūbus ir pavartoda
ma gerą dozę kosmetikos, ti
kėdamasi gauti Champion*© 
draugės rolę. Deja, p. Kramer 
vietoje jos tikėtosios rolės nu
sprendė duoti jai boksininko 
ramios žmonos vaidybą. War 
nėr Bros pamatęs jos vaidybą 
„Champion“ filmoje nuspren
dė, kad ji yra daug žadanti 
kandidatė rolėms, kurias at
likdavo Bette Vavis ir Jane 
Wyman šioje studijoje. Jie pa 
sirašė su ja 7 metams sutartį 
ir viena iš pirmųjų jos rolių 
tenka vaidinti kartu su Bette 
Davis filmoje „Beyond the Po 
ręst“. Trijų metų laikotarpy
je Rūta Romanaitė sukrovė 
net vienuolika vadovaujančių 
rolių. Vėliausia jos vaidyba 
buvo „Mara Maru“ filmoje kar 
tu su Erroi Flyn.

Iškilmingi Rūtos įėjimai pa
daro ją mėgiama fotografų ir 
garbintojų. Ji važinėja bran
giu anglų gamybos automobi
liu, kurį jai padovanojo jos tur 
tingas vyras — radijo ir tele
vizijos vykdytojas p. Morti
mer Hall. Vidutinis Rūtos už 
darbis siekia apie 1.000 dole
rių per savaitę. Jos asmeninė 
rūbinė vertingumu ir grožiu 
toli pralenkia jos teatrinį gar
derobą, kuris daugumoje jos 
rolių yra paprastas, kuklus. Iš 
dvylikos jos pagrindinių rolių, 
jai teko tik vienoje turėti gra 
žią suknelę. Hollywoodo gy
venime Rūta laikoma viena iš 
gražiausiai apsirengusių mote 
rų ir niekad nėra matoma su 
kelnėmis. Iš daugybės Ruth 
vaidintų filmų vienintelė yra

KULT ŪRW£#KK OVIKA
DAIL. A. ir A. TAMOŠAIČIAI.

sparčiai ruošiasi dalyvauti 
Brockton’o (Mass, USA) Lie
tuvių Bakūžės parodoje.

Pagal i šaukšto parengtą 
dail. A. Tamošaičio projektą 
daromi lietuviški baldai ir se 
novišikos staklės.

Dail. A. Tamošaitienė supro 
jektavo naujas dekoratyvinės 
medžiagas, kilimėlius, staltie
sėles ir kt .

Tie visi naujai
eksponatai sudarys grįčios 'ir žaitis, J. Čiurlys, A. Darnusis, toninė 6 colių siena, apgaubiau 
seklyčios įrengimą.

BALTIJOS TAUTŲ MUZI 
KOS FESTIVALIS NEW

YORKE.
Spalio 12 dieną New Yor

ke, Carnegie Hall salėje, bus dalskis, K. Pakštas, J. Pajau- 
simfoninis koncertas, kuriame jis, V. Petraitis, J. Pikūnas,
bus išpildyta simfoninė Paba! V. Rimšelis, A. Salys, O. Sta- 
tijo tautų muzika. Gros gar- naitis, V. Trumpa, A. Vaičių-

sus New Yorko Filharmonijos 
simfoninis orkestras; diriguos 
komp. Jeronimas Kačinskas.

LIETUVIAI DIRBĄ AME- 
RIKOS AUKŠTOSIOSE MO 

KYKLOSE
Dirbantieji JAV kolegijose, 

universitetuose ar kitokio ti
po JAV aukštosiose mokslo 
įstaigose: K. Alminauskis, V. 

pagaminti J. Bieliauskas, J. Balys, J. Bro

Moksto-technikos naujienos
HARWELLIO ATOMINIS REAKTORIUS

HJarwellyje, Anglijoje yra Kai urano 235 atomai susky 
įrengtas tyrimo tikslams ato- la grandies reakcijoje, kiekvie- 
minis reaktorius ar atominė ba nas urano svaras paliuosuoja 
terija. Jis sudarytas iš kūbi- 8.000.000 kilovatvalandų šili
nės formos 800 tonų gryno gra minės energijos pavidale. Li- 
fito blokų, tarp kurių patalpin kę 10 proc. išspinduliuoja kaip 
ti 40 tonų metalo urano vieno radioaktyvinė energija. Gra- 
colio stiebų pavidale. Tas ura fitas lėtina atominę reakciją, 
nas patalpintas aluminese skar mažindamas neutronų greitį, 
dinėse, kad apsaugotų metalą 
nuo kocidacijos ir išvengti ra
dio aktyvių skilimo produktų 
patekimo į aplinkinį orą. Be

G. Galva, A. Gylys, V. Jaku- ti tą reaktorių, apsaugo perso- 
bėnas, V. Z. Jankus, Pr. Jučai nuo oksidacijos ir išvengti ra- 
tis, V. Juodeika, A. Jurskis, dio aktyvių spinduliavimų.
B. Kazlauskas, S. Kolupaila,
V. Krėvė, A. Kučas, P. Laba 
nauskas, A. Maciūnas, P. Pa-

„Champion“, kurioje Rūta 
yra su maudymoji kostiumu, mą padovanojo motinai. Ponia 
Jos netemperamentingas cha- Romanienė, kuri yra nustebu- 
rakteris padarė mėgiamą visų si savo jauniausios dukters pa 
direktorių ir padėjėjų Warner sisekimu, yra geriausia jos ger 
Bros studijos. Ji nemėgsta po bėja. Ji yra prasėdėjusi kiek- 
zuoti ir daryti paveikslų vir- vienoje Rūtos filmoje mažiau- 
tuvinėse pozose Hollywoodo šiai dešimt kartų. Jos vyras, 
žurnalams, laikydama tai ne- kuris yra sūnus ponios Dorot- 
tinkamu jos būdo savybei ir hy Schiff, New Yorko laikraš 
profesijai. čio leidėjos, yra turtingas ir

Prieš apsivedimą su p. Hali, gerai išsilavinęs. Ponai Hali 
Rūta buvo užsidirbusi pakan- tikisi pirmojo vaiko ateinančia 
karnai pinigų nusipirkti sau me spalio mėnesį.
gražų namą Holywoodo kai- Šiuo metu Rūta yra angažuo 
nuošė, kur ji gyveno su savo ta vaidinti net 20 m. pirmyn.

motina. Ištekėjusi, Rūta na-

m

w

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 

žame, paskambinusoj. Apartamentus užlaiko- ;
muotame Hollywood Florid atogumais. T
me pirmos rūšies su visais p tą Floridą, nes čia būna 
lietuvius atsilankyti į saulė geležinkelio stoties parsive , 
nuolatinė vasara. Svečius is telefonu 3290.

Kviečiu visus j

Šilima, atsiradusi nuo urano 
atomų skilimo, išsklaidoma 
greitai judančio oro srove, ku
rią sukelia galingi vėdintuvai. 
Baterijos galingumas reguhuo 
jamas pagalba lazdelių su bo
ru, kurios elektromotorais pa
stumiamos atitinkama krypti
mi. Dabartniis atominės bate
rijos galingumas siekia 4.000 
kW. Baterijos paviršiaus tem
peratūra yra 390°F, o išeinan
čio aušinančio oro — 200"F. 
Tas įkaitintas oras vasaros me 
tu išmetamas laukan, o žiemos 
metu naudojamas 300.000 kūb.

laitis. Kai kurie dar dirba ku 
rį tiriamąjį darbą prie aukštų
jų mokyklų (I. Saldukas ir J. 
Vengris).

Didelis jų daugumas ir Lie
tuvoje dirbo aukštosiose mo
kyklose, bet kai kurie Ljetuvo- pėdų tūrio ir 32.000 kvadrati- 
je nedirbo ir tiktai Amerikoje 
gavo darbo aukštosiose JAV 
mokyklose.

nių pėdų grindų ploto pastatui 
šildyti. Tam tikslui įkaitusio 
oro išeinamąjame kanale įtaisy 
tas vandeniui pašildyti įrengi 
mas. Išeinančio oro tempera
tūra siekia 135"F, o vandens 
130". Namo apšildymas rei
kalauja vieno miliono šilumos 
vienetų per valandą (1 šil. vie
netas — 0,252 kgcal.). Kuro 
ekonomija siekia 1000 tonų 
anglies per metus, kas atitinka 
apie 7.400 dol. Šildymo Įren
gimas kainavo 42.000 dol. Ta
čiau pažymėtina, kad pastato 
šildymas nėra pagrindinis tiks
las atominės baterijos, kurios 
įrengimas kainavo apie 25.000. 
000 dolerių. Aušinimo šilimos 
sunaudojimas yra tik pašalinis 
veiksnys, skirtas energijos 
nuostoliams (apie 200 kW) su 
naudoti. (TŽ)

PLIENO PADENGIMAS 
VARIU

James ,H. Herion bendrovė 
Clevelande ^po 10 metų inten
syvių bandymų surado meto
dą, kuris duoda galimybę pa
dengti plieną vario sluogsniu, 
neatskiriamai suirštu su plie
nu. Pagaminti plieniniai lapai 
turi 80 proc. plieno ir 20 proc. 
vario. įie atsparūs korozijai, 
kaip ir grynas varis, o jų stip
rumas didesnis negu vVrio. Tie 
lapai gali būti deformuojami 
be pavojaus atsiskirti tiems me 
falams. Šis variu padengtas 

būti naudojamas 
gaminiams, daro- 

gryno vario

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Chicagos VADOVAS. Išlei 

do Lithuanian Chamber of 
Commerce of,Illinois (Lietu
vių prekybos rūmai Illinois 
valstybėje). Viršelis Pauliaus 
Augiaus. Chicago, 1952 me- 
itais.

Čikagos vadovas yra gražiai 
išleista knyga su dideliu Čika
gos planu ir gausiai, gražiai, 
iliustruota. Įžangos žodį para 
šė prezidentas A. J. Rudaitis. 
Turiny: Čikagos praeitis ir da 
bartis, Čikagos miesto dalys, 
kurių aprašyta šešios; papildo
moje informacijoje mokslo įs
taigos, muzėjai, bibliotekos ir 
kita; lietuvių prekybos rūmai 
ir jų nariai, lietuviai gydyto
jai, dantų gydytojai; Čikagos 
lietuvių visuomeninės įstaigos 
ir organizacijos; pagaliau skel 
bimai. Vadovas 
lapių, gražiame 
įkilai išleistas.

Tai yra tikrai 
dovas Čigakoje, 
ma rasti visus užsiimančius ko
kiu nors verslu. Su šiuo vado 
vu lietuvis gali neblogai oiien 
tuotis ir pažinti šį 5 milionų 
gyventojų miestą, plačiai išsi- 
dėsčiusį Mičigano pakrantė
mis.

Jeigu kas norėtų įsigyti šį plienas gali 
leidinį, tai nors leidėjo adresas įvairiems 
ir nenurodytas, čia nurodomas miems iki šiol ii 
sekretoriaus adresas, kuris ras ar žalvario, nepažeidžiant ga- 
kur tinkama nukreipti laiš- minių kokybės. Daugeliu at
kus : Mr. Adolph Baliūnas, vejų ta kokybė netgi pagerėja 
6459 So. Artesian Ave, Chica dėl padidėjimo atsparumo, ku- 
go, III., USA. rį suteikia plienas.

turi 250 pus- 
popiery, pui-

lietuviškas va 
kuriame gali-

FRANZ KAFKA

PAŠNEKESYS SU PASIGĖRUSIŲ
Kai aš mažais žingsniais peržengiau namų slenkstį, ma

ne užgriuvo aukštas, skliautuotas dangus sui mėnuliu ir 
žvaigždėmis, miesto aikštė su rotuše, Marijos kolona u baž
nyčia.

Ramiai išėjau iš šešėlio į mėnesio šviesą, atsisagsčiau 
apsiaustą iir ėmiau šildytis; tada, pakeldamas rankas, nutil
džiau nakties ošimą ir pradėjau mąstyti.

„Kaip tai suprasti — jūs visą laiką nudundate, tarytum 
gyventute. Ar norite mane įtikinti, kad aš esu netikras ir 
juokingas, kai stoviu čia ant šio žalio grindinio? O vis dėl
to jau labai, labai seniai tu nebesi tikras, dangau, — gi tu, 
miesto aikšte, niekad nebuvai tikra“.

„Tiesa, jūs dar vis esate pranašesni už mane, bet tiktai 
tuomet, kai jus palikau ramybėje“.

Dėkui Dievui, mėnuli, tu nebesi mėnulis, ir aš, tikriau
sia iš nerūpestingumo, tave, mėnulio vardu prisidengusį, te
bevadinu mėnuliu. Kodėl tu nebesi toks narsus, kai tave pa
vadinu „užmirštu popieriniu lampionų — labai įtartinos spal 
vos“. Kodėl tu traukiesi beveik atatupstas, kai tave vadinu 
„Marijos kolona“; o tu,, Marijos kolona, taip pat neberodai 
savo rūščios laikysenos, kai tave pavadinu „Mėnuliu, liejan
čiu gelsvą šviesą“.

„Dabar man atrodo, kad tikrai negerai į jus veikia ma
no nuolatinis mąstymas apie jus; jūs prarandate ir drąsą, ir 
sveikatą“.

„Viešpatie, kaip turėtų būti naudinga, kai mąstantysis 
mokosi iš pasigėrusio“.

„Kodėl taip tylu? Man rodos, vėjo nebėra. Mažieji na
mai, kurie dažnai atrodė tarytum ridinėtų ant mažų ratukų 
po aikštę, visai prisiploję prie žemės — tykų, — tyku — vi
siškai nebematyti siauro tamsaus brūkšnio, kuris juos pap- 
prastai skiria nuo žemės”.

Ir aš pradedu bėgti. Apibėgau be kliūčių, tris kart ap
linkui didžiąją aikštę, ir, kadangi jokio girto nesutikau, pa
sukau, greičio nelėtindamas ir nejausdamas nuovargio, į 
Karlsgasse. Mano šešėlis, dažnai mažesnis už mane, bėgo 
šalia ant sienų, lyg dauboje, tarp mūro ir gatvės grindinio. 
Kai prabėgau pro gaisrininkų namą, išgirdau mažojoje mies
to aikštėje triukšmą, ir įsukęs jon, pamačiau pasigėrusį, ku

ris buvo atsišliejęs į fontano metalinę tvorelę, nuleidęs ran
kas ir kojomis, apmautomis medinėm klumpėm, trypė žemę.

Pradžioje sustojau, kad aprimtų kvėpavimas, tada priėjau 
arčiau prie jo, nusiėmiau nuo galvos cilinderį ir prisistačiau:

„Labą vakarą, trapusai didike! Man dvidešimt treji Ine
tai, bet dar neturiu jokio vardo. O jūs, tikriausia, vadinatės 
nuostabiu ir dainingu vardu iš didžiojo Paryžiaus miesto. 
Jus supa fantastiškas trupančių Prancūzijos dvarų kvapas“.

„Jūs sa<vo nuspalvintom akim, tikriausia, matėte anas 
kilniąsias damas, kurios jau stovi ant nušviestos ir aukštos 
terasos, ironiškai pasisukdamos savo lieknais liemenim, tuo 
tarpu plačios ir gėlėtos jų suknių uodegos dar tyso ant laiptų 
pakopų ir sodų smėlio. — Juk tiesa, kad ilgomis kartimis, 
sustatytomis įvairiose vietose, sliuogia aukštyn tarnai, ap
rengti pilkais, įžūliai sukirptais frakais ir baltom kelnėm, ap
siviję kojomis kartis, o viršutinę kūno dalį jie dažnai atlošia 
atgal arba į šoną, nes jiems liepta virvėmis nuo žemės už
tempti ir pakabinti milžiniškas pilkas, linines marškas, ka
dangi kilnioji ponia pageidauja migloto rytmečio“. Jis su
čepsėjo lūpomis ir aš, beveik išsigandęs, pasakiau:

„Iš tikrųjų juk tai tiesa, Jūs atvykote, pone, iš mažojo 
Paryžius, iš audringojo Paryžiaus, ak, iš anos svajingosios 
darganos?“ Jis vėl sučepsėjo ir aš pridūriau susijaudinęs: 
„Žinau, man suteikiama didžiulė garbė“.

Susisagsčiau skubiais pirštais savo apsiaustą ir ėmiau 
kalbėti karštai ir baugščiai:

„Žinau, Jūs nelaikote manęs vertu Jūsų atsakymo, bet 
aš turėčiau gyventi ašarotą gyvenimą, jeigu negalėčiau šian
dieną kreiptis į Jus savo klausimais“.

„Prašau Jūsų, puošnusai pone, pasakykite, ar tai tiesa, 
ką man pasakojo. Ar Paryžiuje yra tokių žmonių, kurie ne
turi jokio kūno, tik nuostabiai puošnius rūbus ; ar ten yra to
kių namų, kurie sudaryti tiktai iš portalų; ar tai tiesa, kad 
vasaros dienomis dangus būna srūvančio mėlynumo, papuoš
tas tiktai priplotais, mažais debesiūkščiais, kurie visi yra šir
džių pavidalo? Ar tenai tikrai yra toks gausiai lankomas 
panoptikumas, o jame sustatyti tiktai medžiai su prikabin
tomis mažomis lentelėmis, ant kurių užrašyti žymiausių did
vyrių, nusikaltėlių, ir įsimylėjėlių vardai“.

„Ir dar viena žinia! Toji, tikriausia, melaginga žinia!“
„Juk tiesa, kad Paryžiaus gatvės staiga šakojasi; jos la

bai neramios, ar ne? Nmnsuomet jose visa kas tvarkoj; ir 
kaip gi kitaip galėtų būti! Įvyksta kokia nelaimė, žmonės 
renkasi, ateina iš šalutinių gatvių didmiestiniais žingsniais, 
vos liesdami asfaltą; visi kupini žingeidumo, bet taip pat ir 

baimės, kad gali nusivilti; jie alsuoja greitai ir įkiša į priekį 
savo mažytes galvas. O jeigu jie vienas kitą paliečia, nusi
lenkia žemai ir atsiprašinėja: ’Man labai nemalonu, — tai 
įvyko netyčia — čia tokia spūstis, atleiskite man, labai pra
šau — aš toks nerangus — turiu prisipažinti. Mano pavar
dė — aš vadinuosi Jerome Faroche, pardavinėju prieskonius 
Rue de Cabotin —• leiskite man pakviesti Jus rytdieną pie
tų — mano žmona taip pat labai džiaugsis.’ Taip jie kalba, o 
gatvės dar tebėra apkurtusios ir kaminų dūmai tebevingiuoja 
tarp namų. Juk tai tiesa? Ir ar tikrai taip atsitinka, kad stai
ga ištaigingo kvartalo judriam bulvare sustoja dvejos karie
tos. Tarnai atidaro duris. Aštuoni grynakraujai Sibiro vil
kiniai šunes nušokuoja žemyn laipteliais ir lodami pasilei
džia šuoliais pačiu gatvės viduriu. Sakoma, kad tai esą per
sirengę jauni Paryžiaus puošeivos“.

Jo akys buvo kietai užmerktos. Tylėdamas jis sukišo 
abi rankų plaštakas burnon ir krapštė apatinį žandikaulį. 
Jo rūbai buvo visiškai purvini. Jį turbūt, neseniai buvo iš
metę iš kurios nors vyninės, ir ligi šiol jis to dar nebuvo su
vokęs.

Galimas dalykas, šiuo metu buvo užstojusi toji mažy
tė, visai tyli pertrauka, kada mūsų galvos, visai nelauktai, 
nusvyra ant krūtinių, ir kada visa, nežučiomis, stabteli prieš 
mūsų stebinčias akis — ir vėl prapuola. Tuo tarpu mes pa
silenkę apsižvalgome, tačiau nieko ndbematome, net nebe
jaučiame jokio oro pasipriešinimo, tiktai savyje dar tebesau- 
gojame atminimą, kad kur nors netoliese tebestovi namai su 
stogais ir (laimingu būdu) kampuotais kaminais, pro ku
riuos tamsa plūsta į namus, į palėpes ir įvairiaforminus kam
barius. Ir gera, kad rytoj vėl bus diena, ir, nors tai- ir labai 
neįtikėtina,, bus galima vėl viską matyti.

Staiga girtasai atplėšė akių vokus, pro juos matėsi silp
nas žvilgėjimas, ir kapotais sakiniais paaiškino: „Štai kaip — 
aš, mat, noriu miego, todėl eisiu miegoti. — Čia, mat, Wėn- 
zel’io aikštėje gyvena mano svainis — tai į ten eisiu, nes te
nai aš gyvenu, tenai manoji lova. — Einu dabar. — Tiktai 
nežinau, kaip jis vadinasi ir kur gyvena — atrodo, būsiu tai 
pamiršęs — bet tai nieko, nes aš gi nežinau ar iš viso turiu 
svainį. — Taigi, dabar einu. — Manote, kad aš jį rasiu?“

Į tai aš atsakiau neabejodams: „Tikrai. Tačiau Jūs at
vykote iš toli ir, atsitiktinai, jūsų tarnų čia nėra. Leiskite, 
aš Jus nuvesiu“.

Jis nieko neatsakė. Aš jam atkišau ranką, kad jis ga
lėtų įsikabinti.

Iš vokiečių kalbos vertė — Henrikas Nagys,
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34. Kanadoje

KLAUSIMAI

ne-
są-

ATSAKOMA!
VEDA JONAS J. JUŠKAITIS 

907 Dundas West, Toronto, Canada.
norėčiau įsikurti žemės ūkyje. Esu atvykęs

neseniai su šeima iš Ariglijos ir didelio kapitalo dar 
turiu susitaupęs. Ar yra galimybė gauti palankiom 
lygom ilgalaikę valstybinę paskolą?
(Atsakymas į p. Stepo Ulbino, Niagara Falls, Ont.
klausimą.)

Turint vertingą garantiją ar tyrimo ir sugebėjimo ūkio ve- 
patikimą žirantą, Kanadoje 
yra, palyginamai, nesunku 
gauti paskolą. Bet privačios 
bendrovės ir pavieniai asme
nys, paleisdami kapitalą apy
varton, stengiasi išsiderėti sau 
kuo palankesnes sąlygas eko
nomiškai nepajėgesnio skoliniu 
ko sąskaiton. Depresijos me
tais lupikavimas buvo pilname 
žydėjime. Farmeriai tada bu
vo ypatingai skaudžiai paliesti.

Federalinis parlamentas, 
stengdamasis tą negerovę pa
šalinti, 1929 metais išleido 
„The Canada Farm Loan Act“ 
įstatymą ir įsteigė ūkio pasko
lų valdybą. Naujos įstaigos vie 
nas iš pagrindinių uždaviniu 
buvo suteikti Kanados ūkinin
kams lengvomis sąlygomis il
gametes hipotekos paskolas.

Lėšos farmerių finansavi
mui surenkamos iš obligac’jų 
pardavinėjimo, 
paskolos lakštus mokama trys pat ir tie ūkininkai, kurie 
nuošimčiai palūkanų, o fanne- savos žemės dar neturi, 
riai už paskolą grąžina penkis yra jau susiradę tinkamą ūkį, 
procentus. Iš gaunamo pelno 
padengiamos administracinės 
išlaidos, nuostabai bei išlaiko
mas rezervo fondas.

Kas gali gauti paskolą
Pagal viršuje paminėtą įsta

tymą bei juo pasiremiant iš
leistus potvarkius, paskolą ga
li gauti asmenys, kurie yra far 
anos savininkai, arba yra numa 
tę pirkti ūkį. Statoma sąlyga, 
kad norinčio paskolą gauti pa 
grindinis užsiėmimas būtų ūki
ninkavimas ir kad< jis kultivuo 
tų arba bent numatęs būtų ar- la turi būti grąžinta ne vėliau 
timoje ateityje kultivuoti tą kaip per 25 metus. Bet skoli- 
ukį, kurį jis užrašo kaip garan ninkui leidžiama pasirinkti ir 
tiją pirmo mortgage formoje, trumpesnį terminą: 5, 10, 15 
Iš aplikanto reikalaujama pa- ar 20 metų. Paprastai skola

timoje ateityje

t

pa

dime. Jis turi įtikinti paskolų 
įstaigą, kad sėkmingai kulti
vuos farmą ir bus finansiškai 
pajėgus laiku grąžinti pasi
skolintus pinigus.

Paskolai gauti nebūtina, kad 
prašytojas turėtų Kanados pi
lietybę. Net nereikalaujama, 
kad jis būtų padavęs natūra
lizacijos intencijos pareiški
mą.

Kokiems tikslams pinigai 
išmokami.

Pinigai skolinami sėklos, trą 
šų pirkimui, galvijų, mašinų 
bei įrankių įsigijimui, skolų ap 
mokėjimui, žemės 
mui (pav. drenažo pravedi- 
mui), naujųi trobesių statymui 
arba senųjų remontavimui, 
bendrų ūkvedybos išlaidų pa
dengimui ir naujos žemes pii- 
sipirkimui. Kaip jau anksčiau 

Pirkėjams už minėta, paskolą gali gauti taip 
nuo 
bet

grąžinama pagal sekančius 
planus. Pirmas planas: 24 me 
tinės ratos po $ 7,25 už kiek
vieną pasiskolintą 100 dol. ar 
ba 49 pusmetinės ratos po $ 
3,57 už kiekveiną pasiskolin
tą 100 dol. Antras planas: 15 
metinių ratų po $ 9,64 už kiek 
vieną pasiskolintą 100 dol. ar 
ba 30 pusmetinių ratų po $ 
4,78 už kiekvieną pasiskolintą 
100 dol. Trečias planas 10 me 
tinių ratų po $ 12,96 už kiek
vieną pasisikalintą 100 dol. ai- 
ba 20 pusmetinių 
6,42 už kiekvieną 
tą 100 dol. Tokiu 
skolinus pav. 1000 
sižadėjus grąžinti juos pagal Aiškiai jautėsi visų susikaupi- 
pirmą planą per 25 metus, mo- mas maldoje, tad ir dangus vi- 
kant 1 kartą per 12 mėnesių, 
metinė’ suma bus 10X$ 7,25 ly 
gu $ 72,50.

Nors normaliai numatytas ii 
galaikis išsimokėjimas, skoli
ninkui leidžiama sudaryti ir 
dokumentus, suteikiančius jam 
teisę grąžinti po dviejų metų 
školos balansą be palūkanų ir 
bonusų bet kuriuo laiku.

POSVCTI02U

fjiDJAinO’iRom

Veda sktn. inž. J. Bulota.
IV.
SKAUTAI-TĖS BENDRAI

Neužmirštamos savo natūra 
lumu bendros Šv. Mišios, at-ratų po $ 

pasiskolin- laikytos kun. tėvo Kulbio prie 
būdu, pasi berniuku stovyklos vėliavos pa 
dol. ir pa- statyto trijų kryžių altoriaus.

pagerini-

kurį jie planuoja įsigyti.
Suteikiamos paskolos dydis 

paprastai neviršija 60 proc. 
farmos (žemė ir trobesiai) fak 
tinės vertės. Įkainavimas at
liekamas prityrusių valdžios 
tarnautojų. Paskolos maksi
mumas vienam ūkiui — 10 
tūkstančių dolerių.

Skolos grąžinimo sąlygos.
Už pasiskolintus pinigus ūki 

ninkas turi mokėti , nuošim
čius palūkanų, pradedant pi
nigu gavimo diena. Visa sko-

VIKTUTĖ BUGA I L I ŠKAITĖ 
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.
tL-— - W.................................**------ ' t*"' ___ JC___ 1-12=34^------

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
R O B Ų 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.
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MALDOJE IR PRIE LAUŽO, 
šia iki galo šią žemišką kelio- 

Kiekvienas mes norėtu-

pavyzdys, 
atskirus 
nepagei 
mums, 

žingsnis

anksto patikrinus numerius 
taigi ir paspaudus skautų vie
netus, vengtinas paviršutiniš
kumas — geriau visai tokių 
„numerių” nerodyti. Kadan- 
tina, kad laužas būtų palaidų 
numerėlių ir „klykčiojimų“ ar 
tūpčiojimų ir tt.
nes visuomenė ir net 
skautai iš tai padaro 
dautinas išvadas, gi 
skautams, tai didelis 
atgal. Čia aš irgi nieko nekal- 
gi, pav., mūsų skautukai nesi 
stengia išmokti nors kelias, 
bet geras liaudies daineles, ku 
rios visuomet gerai padainuo
tos, visiems padaro gilių įspū 
džių. Mūsų sąlygomis, yra bū 
tina, ar pradžioje ar pabaigoje 
padaryti neilgas 10—15 min. 
pašnekesys gerai parinkta te
ma — pamokančia skautus ir 
kartu supažindinant visuome
nę. Toks laužas, kuris netu
rėtų užsitęsti daugiau kaip 
iy2 vai. ir masę 2 vai. tuiėtų 
įtraukti ir porą ar keletą liau
dies žaidimų — ratelių, daly
vaujant visiems, nes geresnes 
progos tam vargu ir tikėtis. 
Ir dainelėms ir žaidimams 
skautai turėtų pasinaudoti esą 
mų muzikų ar žaidimų vedėjų 
pagalba, net reikale juos ir ap 
mokant iš savo kuklaus iždo. 
Su tokiu skaičiumi jau nebebū 
finu ir rašau išvadas iš dauge
lio matytų laužų, kad kuo nors 
pasitarnavus ateičiai.

Mūsų dabartinių keletos pir
mūnų - vadų, manau prisime
na, pasitaikiusius extra dide
lius kelių tūkstančių skautų ir 
visuomenės laužus Kaune, 
pav., Vileišio aikštėje, sušauk
tą skubia proga, kur be aiškios 
programos iš drausmingų 
skautų-čių, pasidarė palaida 
beklykčiojanti masė, gi tų lai
kų vadų išvados buvo : „Ge
riau tokio laužo nedaryti!“ 
Laužas turi duoti linksmumą 
— poilsį „nuvargus po sunkių 
dariau“ ir ypatingai mūsų at
sigaivinimą savyj“ — tėvynės 
meilės o’balsyje ir pasakysiu ir 
susipažinimą - susiartinimą, 
bet skautai į jį turi ateiti su sa 
vo vadais ir geležine drausme 
ir ypatingai su išbandyta ir ver 
ta programa. B. d.

n?’ me, kad ta musų kelionė būtų 
kuo gražesnė, kuo malonesnė 
sau 
Dievo palaima amžinajam po
ilsiui. Skautas ir yra žvalgas- 
-keliautojas tame puikiausia
me gamtos prieglobsty. Jis ir 
mokosi iš jaunystės pildyda
mas skauto ir Dievo įsakymus 
keliauti kuo gražiausiu take
liu, panaudodamas suteiktą šią 
nuostabiausią Aukščiausiojo 
dovaną“, — Aidėjo pamoksi! 
ninko žodžių garsai .

Vakare prie mergaičių sto
vyklos gražaus slėnio pievelėj 
įvyko bendras laužas dalyvau 
jant nemažam skaičiui svečių. 
Vyr. skautu, pasiūlius, man, 
kaip seniausiam skautui, teko 
garbė uždegti laužą.

Tikėjausi 
nas, o štai 
Tad pešiau 
uždegus 
degtuku, 
pasislėpiau

Taigi, be kelių mėn. lygiai 
prieš 30 metų: Rybnykų miš
ke, prie Utenos, man teko 
kaip jauniausiam skautukui 
teko irgi garbė užkurti pirmą 
skautišką laužą. Man atrodė, 
kad ir dabar ugnelė tebekeps 
nojo ta pati. Ir kas galėjo pa
manyti, kad ir šį kartą po tiek 
metelių visai kiti skautukai 
užtrauks net dvi anų laikų dai 
neles. . .

Kaip kiekvienas, taip ir šis 
laužas, turėjo naujenybių ir 
gana gražių nuomonių, deja ir 
čia kyšojo daug exfronto reiš 
kinių. Labai įdomiai buvo pra 
vestas stovyklos įvykiui žurna
las — orakulo burtininko for
moj — gal tereikėjo kiek su
trumpinti. Taip pat ,.skanūs“ 
buvo ir mergaičių ,,kotletai“,

ir artimui ir baigtųsi su

siškai pragiedrėjo, saulutė nu
švito ir tyloje girdėjosi šimtai 
paukštelių giesmių, 
mi pernykščių metų 
Mišių iškilmingumą.

Labai įspūdingą 
vaizdą tiekė bendras sudary
tas rykiuotės keturkampis, tik 
gal perdidelis, kas kliudė susi
giedoti. Ir šiemet pamokslas 
buvo ypatingai artimas skauto 
lietuvio sielai, taip jautriai iš
vedžiotas mūsų nenuilstamo

Viršuje išvardintomis saly- kalbėtojo ir jautrios sielos pa- 
gomis valstybinę paskolą gau
ti norintys ūkininkai turi kreip 
tis į Canada Farm Loan Board 
skyrių, kurie yra kiekvienos 
provincijos sostinėje. Čia pa
duodami adresai skyrių dvie
jose provincijose, kurios lietu
vių tirščiausiai apgyventos: 3 
Buade Street, Quebec, P. Q. ir trobesiai apdengti sniegu ar le 
1 Montgomery Avenue, To
ronto, Ontario. Paskolų valdy 
bos centrinė įstaiga, kurioje 
galima sužinoto kitų pravinci 
jų skyrių adresus, yra Kana
dos sostinėje : Canada Farm Lo 
an Board, Old Supreme Courd 
Building, Bank and Welling
ton Streets, Ottawa, Ontario. 
Suinteresuotiems ir šio straips 
nio autorius mielai suteiks pla 
tesnių informacijų.

Prašymas paskolai gauti įtei 
kiamas specialia valdžios ant
spauduota keturių puslapių an 
keta. Reikalaujama smulkių ir 
tikslių žinių. Dėl netvarkin
go blankų užpildymo paskolos 
išmokėjimas gali užsitęsti ar- valdyba, kaip matyti iš parla 
ba prašymas būti net visai 
mestas. Prie prašymo prideda ta 
mas patvirtintas čekis arba paš kams. 
to perlaida 10 dol. sumoje 
ūkio patikrinimo ir įvertinimo visa eilė ir lietuvių ūkininkų- tojimas dažnai nusibodusių ir 
išlaidoms padengti. Tie pini- -naujakurių yra pasinaudoję skautams ir publikai 
gai grąžinami, jeigu jau iš anks valstybės tekiamomis leng va
to paaiškėja, kad aplikanto pra tomis. Atitinkamą dėmesį ver- 
šymas negalės būti patenkin- ėtų atkreipti į tai ir kitiems 
tas. Bet pinigai negrąžinami mūsų tautiečiams, kurie yra su 
po to, kai ūkis yra tarnauto- interesuoti įsikurti žemės ūky 
jų apžiūrėtas, nors paskola dėl je. (Copyright).

Procedūra.

priminda- 
stovyklos

ir kilnų

mokslininko tėvo Kulbio.
,,Vos gimęs kūdikis prade

da, ir kas jis vėliau bebūtų, tę-

kokių nors priežasčių vėliau ir 
nesuteikiama.

Žiemos sezone, kada žemė ir

du, įkainuotojai farmų patik
rinti nevyksta ir paskolos ta
da neskiriamos. Inspektoriai į 
kelionę leidžiasi maždaug tarp 
gegužės mėn. 1 d. ir gruodžio 
mėn. 1 d. Jie reikalauja, kad 
ūkio trobesiai būtų apdrausti 
nuo gaisro nemažiau kaip du 
trečdaliai iki trijų ketvirtada
lių jų faktinos vertės.

Prie kruopščiai užpildytų 
prašymo blankų jokių kitų do
kumentų prijungti nereikia. In 
formacijų autentiškumui nu
statyti patikrinamos nekilno
jamo turto registracijos kny
gos.

Valstybinė farmų paskolų

beesąs dar nese- 
tau — seniausias! 
sausą žolelę, kad 

tradiciniu vienu 
(Kitą dėl visko. . . 
kišeniuje).

mentarinių debatų, yra įsteig
tam, kad padėtų ūkinin-

Ji nesiekia jolkio pelno bei daugelis kitų numerių. Vie 
sau. Kiek praktika rodo, jau na kas yra vengtina, tai kar-

dainelių 
bei tų bendrų plojimų, kurie 
dažniausia neatitinka po pavy 
kusio numerio, bet plojama, 
nes programoje Įrašyta. Toks 
bendras laužas sustatant reika
lingas prityrusios rankas ir iš

LIETUVIS BATSIUVIS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal.
Telefonas: DO 0357.

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

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montre!

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 reikmeny: 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba 

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

* LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ

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

Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai.M

3* Vestuviniai šydai. S
Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS Į?

^tsiMii^tfis^****®!®®*!****^************!*************^

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
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr,—-$ 4.70

Siuntinys Nr. ’Ž
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25įSiunt. Nr. 12—$6.40
Siunt. Nr. 11-—$ 6.50
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

5
3
1
1

sv. baltų kv. miltų 
sv. gr. kiaul. taukų 
sv. šokolado 
sv. kavos

2 sv. rūkytų lašinių Į 2
2 sv. kiaul. taukų

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

sv. marmelado
1 sv. deg. kavos

Pilnas draudimas.
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

Jcmo IADYGOS 
baldų 

studijoje
„ARTIS“ 

priimami užsakymai ir pa-m 
taisymai sofų, fotelių 1 
(chesterfields). „St. Lo- ( 
uis Textiles“ medžiagų iri 
baldų atstovybė fabriko j 

kainomis. į*
Biuras St. Denis 1251, 
(prie St. Catheiure). Speį 
cialiai lietuviams šešta-j 

dieniais iki pietų. Įj

LIETUVIS LAIKRODININKAS
LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321

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

1434 Rolland Ave., Verdun.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

■ V 
U

BELLAZZI - LA M Y, INC
7679 George St.,

TR 5151 Ville Lasalle.
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.■i M —

Dr. Roman Pniewski R

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
I Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817 Į
J 2379 Rosemount Blvd., Montreal. į

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 3 
klinikose Europoje ir Amerikoje. g

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ | 

LIGŲ SPECIALISTAS.
3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 76231

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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minima istorijoje tūla H ei o- 

•AAŪSU WPOR TAS SĮffp A-' X V7LVT7-LM Aristotelis jas mokė, kad jų 
HELSINKIO OLIMPI ADAI PASIBAIGUS. ' Svamfbuvo^akyta ’ sekt^val

Rašo Morris Čapkauskas. kų jėgą. Vienas ūkininkas,
Karštą vasarą daugelis žino- dų yra, bet tikriausia gali bū- kaip rašo istorikas Xenophon, 

nių atostogavo ir visiškai nepa
galvojo, kad Suomijos sostinėj 
buvo tikras „darbymetis“.

78-tautų, apie 6.000 sporti
ninkų, iš visų pasaulio kampų 
suvažiavo parodyti savo jėgų 
visam pasauliui. Kiekvienas iš 
jų žinojo, kad jų raumenimis 
paremtas jų tautos prestižas. 

■ Kiekvienas iš paskutinių jė
gų kovojo, nes žinojo, kad už 
Olimpiados sienų jo tautiečiai 
klauso radiją ir 'kad nuo jo pa 
sisekimo ar nepasisekimo pri
klauso jo tautos džiaugsmas 
ar nusivylimas.

^Žvilgterėkime truputį į 
Olimpiadų istoriją. Pirmoji 
Olimpiada įvyko Graikijoj, 
Olimpe. Tai buvo 776 m. prieš 
Kristaus gimimą. Nuo to lai
ko Olimpiados įvykdavo kas A 
metai iki 343 m. Kristui gi
mus. Tais metais imperato
rius Teodosius, negalėdamas 
stebėti atletų žiaurumo, Olim
piadas uždraudė.

Žaidimai praeity.
Tuo metu žaidimai iš tiktų

jų buvo žiaurūs, ypatingai va
dinamas „Fanera“, kada risti- 
kai imdamiesi laisvu stiliumi 
galėjo savo 
pasmaugti. Olimpiados buvp 
mėgiamos 
ypatingai Nerono ir Aleksand
ro Didžiojo. Jie atvykdavo į 
Olimpiadas ir patys dalyvauda 
vo žaidimuose.

Filosofai apie Olimpiadas.
Senovės filosofai buvo labai 

skeptiški Olimpiadų atžvilgiu. 
„Kokia kvailystė“, — kalbėjo 
Euripidas, — „graikams ste
bėti tų imperatorių pilvus. Jie 
nieko neturi, tik pilvus, tai jų 
dievai“. Sokratas, taip pat ste lo Phealus yra užregistruotą 
bėjo Olimpiadas. Jis gailėjosi, 55 pėdos į aukštį šokime su 
kad vis profesionalai nusineš- kartimi. Šių laikų sporto ži- 
davo mėgėjų laurų vainikus novai dar nežino, kokias jie 
(laimėtojų vainikai buvo lai- vartodavo kartis ir kaip jie ba- 
komi prie Zeuso šventyklų lansuodavo savo kūno svorį, 
jų gimtuose miestuose, ir jie Maratono bėgimas pas juos už 
gaudavo laisvai gerti ir valgy- registruotas— 2 valandos. Ma 
ti iki kitas jų nenugalėdavo).

„Perdaug dėmesio graikai 
skiria fizinei jėgai, per maža 
protui. Geras atletas nebus 
geras įstatymų davėjas“, -- 
kalbėjo filosofai. Ir iš tiesų 
jų pranašavimai išsipildė; 2-ra nepaprastai ilgos bėgikų dis- 
me šimtmety, Graikija jau ta- tancijos, kurias bėgti reikėjo 
po Romos imperijos dalis.

Kas įsteigė Olimpiadą?
Tai klausimas, į kurį sunku 

tiksliai atsakyti. Daug legen- vo draudžiama įkelti koją. Yra

MOS1I ^SPORTAS

priešininką net

visų imperatorių,

PLANAS PASAULIUI PAVERGTI... 
besąlyginis smurtas, totalinis 
pavergimas ir planingas išžu
dymas.

Dar viena vakariečių dažnai 
girdima nesąmonė yra, „tai ko 
dėl tie pavergiemieji nesuky
la?“ arba „prisiima komuniz
mą”! Į tai atsakymą jiems yra 
davęs pats didysis vergų ga
mintojas, Stalinas. Sykį, Mi- 

dauge- kolaičikas, lenkų egzilinės val- 
visuo- džios galva, lankydamasis 

matėsi su Stalinu.
Stalinas jam pradėjo piešti pui 
kų vaizdą, kaip bus įsteigta di 
džiulė slavų imperija, nuo Pa- 
cifiko krantų Sibire iki Vidu
rinės Europos. Mikolaičikas

laiką. Vienas švedų žurnalis
tas, paprašė dviejų rusių auto
grafo ir jos pasirašė, bet vė
liau jos jį pradėjo gaudyti po 
aikštę ir išplėšė tą lapą, kur 
jos buvo pasirašiusios.

Būdinga, kad rusai tik pir
mą kartą dalyvavo ir su to
kia didele sportininkų briga
da. Ypatingai moterys iškovo 
jo daug pirmų vietų, kas įva-

ti ši: Apie 775-6 m. prieš Kris pastebėjo savo sūnų pirštais be 
taus gimimą. Pelops, 
karaliaus sūnus atvyko į
piadą apsivesti gražią kara- piadą. Neįgudęs sūnus gavo į rė daug baimės amerikiečiams, 
liaus Genomas dukterį Hipo- nosį boksą ir apsiverkęs jau bė kada jie visą laiką stovėjo ža
dami ją. go iš arenos. Susijaudinęs tė- miau, tik pabaigoje rusai neat-

Karaliui Genomui be galo vąs pradėjo šaukti: „laužk jį, 
įgrįso tie karaliukų vizitai ir kaip noragą kad laužei, vai- 
jis nutarė jiems padaryti galą, keli!“ Sūnus atsipeikėjęs, grie 

bė priešininką ir nusuko jo gal 
vą kaip kokio viščiuko. . .

Panašių kurjozų įvyko ir 
Helsinkio Olimpiadoj; kada 
vienas jaunas prancūzas visų 
nustebimui užėmė pirmą, lais
vo stiliaus plaukime, vietą, tė
vas taip susijaudino, kad su vi 
sais rūbais šoko į vandenį jo 
pasveikinti. Visas šlapias iš
trauktas į krantą jis pareiškė: 
„Tai dar neviskas, — aš tunu 
dar du vaiku, jie taip pat plati 
kikai!“

Šioje Olimpiadoje.
Dabartinėj Olimpiadoj di

džiausiu žiaurumu pasižymi atrodė, iš pabaltiečių sulipdy- 
Pietų Amerikos sportininkai, ta, nes laikraščiuose minimos 
Krepšinio rungtynės Urugva- pavardės — Petkevičius, Ker-

Acros tiesiant žagrės noragą; jis 
Olim- tuoj pasiuntė jį ristis į Olun-

Atkelta iš 3 pusi.
rinta tik per vergų stovyklų 
sistemos išplėtimą. Todėl spė 
jama, kad satelituose vien iki 
1954 metų vergų kacetuose 
bus iki trijų milionų (pačioje 
Sovietų 
lionų!)

Sąjungoje apie 20 mi-

*

Jis pranešė visiems varžo
vams, kad tik tas galės paimti 
jo dukterį, kuris 4-rių arklių 
karietoje jį pralenks, o jei ne
pralenks — bus nužudytas. Vi 
si varžovai pabūgo ir atsisakė, 
bet Pelops sutiko. Jis panau
dojo gudrumą — papirko ka
raliaus melstą Myrtilių, kad 
šis prieš lenktynes nusuktų ka 
raliaus karietos vieną muter- 
kę. Myrtilius tai atliko, ir lai 
ke lenktynių nuriedėjo kara
liaus karietos ratas ir pats Ka
ralius ko tik nenusisuko spren 
do, o lenktynes laimėjo Pe
lops. Kada Myrtilius sužinojo, 
kad čia reikalas buvo dėl kara 
liaus dukters, — jis paprašė 
Pelopso daugiau aukso. Už tai 
Pelopsas Myrtiliui atsidėkojo jaus su Argentina buvo vienos kyla, 
kitaip, 
jūrą, kad jis ko gero dar kara
liui neišduotų paslapties. Ves 
tuvių dienos proga Pelops ir 
surengęs pirmą Olimpiadą.

Nuo to laiko, gana ilgai, va
žiuotojai, nugalėję kitus, Olim 
piadoje buvo garbinami kaip 
dievai. Alcibiades prarado vi 
są turtą, iki išmoko valdyti 
keturias karietas pakinkytas 
po septynius arklius, t. y. vie
nam įvaldyti dvidešimt aštuo- 
nius arklius. Po ilgų metų prak 
tikos jis su tiek arklių užėmė 
pirmą vietą.

Už vis labjausiai mus domi
na jų pasiekti rezultatai. Tū

Jis įmetė Myrtihų į iš žiauriausių: teko iššaukti 
net Helsinkio policijos rezer
vą suvaldyti įkaitusius pietie
čius.

Nedraugiškiausi buvę len
kai. Jie visur išdarinėję šuny
bes. Jų vienas bėgikas davė 
boksą vienam kanadiečiui, ka
da jis buvo pralenkiamas, ki
tas jų plaukikas, laikė vieną

ratono bėgimas pas graikus bu 
vo įvestas nuo 449 mt. pagerb
ti kareivį, kuris po mūšio su 
persais atbėgo į Atėnus praneš 
ti pergalę ir krito negyvas. 
Kas l’abjausia mus stebina, tai

su pilna kario uniforma.

Olimpiados ir moterys.
Moterims į Olimpiadas bu-

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” į
GALIMA GAUTI: Į

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. | 
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. J 
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, f 
VI. Pauža, „Neringa“, 1906-25th St , Detroit 16, Mich. J 
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.
■■■ 9F—■   ItĮ--------------

DEMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkei lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

SUSIVIEK/JIMAS
LIETUVIŲ 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 priima'mi 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: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

silaikė. Jų krepšinio komanda 
prieš amerikiečius 2 k. pralošė. 
Rusai gąsdino, kad jų rekor
dai nepasiekiami, tačiau Olim
piadoje išėjo kitaip, išskyrus 
gimnastiką ir moterų rekor
dus, vyrai pasirodė blogai. Jų 
boksininkai iki finalo iškrito. 
Amerikiečiai taip pat nusivylė. 
Jų plau'kikai buvo pralenkti 
vengrų ir japonų. Jų estafeti 
nės komandos laimėjo tik dėl 
to, kad viena australe netikė
tai išmetė estafetinę lazdelę.

Rusų boksininkai iš pradžių 
labai gyrėsi, ypatingai, jų bok 
so „karalius“ Algirdas Šoci
kas (lietuvis), bet jau pirmam 
rate, jis buvo nutrenktas afri
kiečio. Jų krepšinio komanda,

Lietuviai taip pat rungėsi ta 
me pasauliniame karnavale, tik 
už svetimas mums vėliavas. 
Kiek jų buvo — nežinia, laik
raščiai mini tik žymesnius, K. 
Petkevičius, A. Kerkyla, R. Pi 
kulis (Kanada) V. Cieslinskas 
(Urugvajus), A. Šocikas (Sov. 
S-ga).

,. , ____ ___ v Kanados atletai visur buvo
amerikietį už kojos, kad jis ne išeliminuoti; tik vienas pasižy- 
aplenktų, vienas lenkas teisė- mėjo taikliu šaudymu, kitas 
jas už šališkumą buvo pašalin sunkumų kilnojime. Kanada 
tas ir tt. užėmė 22-rą vietą. Pirmą vietą

Rusai vengdavo daug kalbė- — USA, antrą — SSSR, tre- 
ir atrodo, buvo sekami

USA LAIMĖJO
ti visą čia — Vengrija.

OLIMPINIUS ŽAIDIMUS.
Rašo Kbr.
Ota-

Stačiai koktu, kaip 
lis „žymių“ valstybės, 
menės ar bažnyčios vadų daž- Maskvoje, 
nai plepa apie „komunizmą 
kaip religiją“, o prieš religiją, 
esąą, negi ginklu kovosi! Ir 
„siūlo“ visokius naivius kūdi
kiškus planus, net maldomis 
kovoti prieš komunizmo pliti- pastebėjo, kad, esą tokie veng- 
mą.

Šiame straipsnyje, rodos, 
kiekvienam aišku, kokia ta 
„komunizmo religija“ — poiici 
ja ir vergija. . . Tai ne idėja, 
ne religija, kad ir šlykščiau1- rų problema yra tik prekinių 
sios formos, tai brutali jėga, vagonų klausimas“. . .

rai .pagaliau, nėra slavai, ir, 
beabejo, nenorės būti ilįeti į 
slavų jūrą.

Stalinas atsakė sau įprastu 
ramiu, šaltu tikrumu: „Veng-

ti taškų sitesmą oficialiai ir ją tą jieties metime, Čekoslovaki 
paskelbti. Bendrai, taškai jai atnešė iš bendro 131% taš 
kaip žinoma, yra neskelbiami. Jko, vien tik ši pora — 60 ir 
Tačiau akda amerikiečiai krep 4 aukso medalius. Be abejo, 
šinio baigmėje Įveikė Sov. S- Zatopeko laukia dar aukštesnis 
gą pasekme 36:25, (eliminaci laipsnis, nes 1948 m.. Olimpia 
niuose žaisdimuose USA įvei- doje jis dar buvo leitenantu, 
kė rusus 86:58), kada plauki- kai tuo tarpu šiandien jis lie
kai rinko tašką po taško, kada šioja Čekosolvakijos armijos 
net 5 USA boksininkai laimė
jo aukso medalius, rusų veidą: 
paraudo ir jie daugiau apie taš 
kus nebekalbėjo.

Taškų skaičiai 1952 m. Olim 
piadoje atrodo sekančiai:

1. USA ................ — 614
(1948 m. nugalėtojas) 
SSSR ...— 5531-

t.

Rusai, užsidarę savo 
niemi sportinėje stovykloje, 
neprisileisdavio jokių reporte
rių, nei oficialiųjų žmonių, ta
čiau vėliau, pamatę, kad „su
puvusiojo buržuazinio pasau
lio“ sportininkai laisvai vaikš
to, dalinasi tarp savęs įspū
džiais, susirenka vakarais į pa 
sikalbėjimus — ir rusai plačiai 
atidarė stovyklos vartus ir 
stengėsi įeiti į kitų tautų tar
pą.

Ir taip būdami „paslaptingi“, 
širdyje jie nešiojosi Sov. Są
jungos pergalės viltį, kas bu
vo ir USA, Švedijos, Suomi
jos ir tt. valstybėms gerai ži
noma. Tą savo „renomee“ ru
sai išlaikė pirmoje savaitėje 
120 proc. Bendroje taškų sis
temoje, paėmę pirmavimą į sa
vo rankas, jie jo nepaleido be- (ką pareiškė ir daugelis vado- 
veik iki Olimpiados uždarymo, vaujančiųjų pasaulio sporto šu- 
kada amerikiečiai boksininkai, lų) ir kaip toks, negalimas mė 
plaukikai, krepšininkai paver- gėjų tarpe — Olimpiadose, 
žė rusų pirmavimą. Tiesa, šis Daugelis tikėjosi rusų lai- 
rusų pirmavimas buvo atsiek- mėjimo, o Sov. Sąjunga, būda 
tas tik dėka rusių moterų, ku- ma jau užtikrinta, 3 dienas 
rios, pav., gimnastikoje „ga- prieš Olimpiados uždarymą, 
vo“ 90(!!) taškų, ikai tuo tar prašė IOC (International 
pu amerikietės nė vieno; ieng Olymic Committee) pripažin-

voje atletikoje užimdamos po
dvi pirmas vietas, tai vėl vyrų jo 24 vietoje, 
gimnastikoje „išnešdami” 34 
taškus virš USA.

Amerikiečiams tai yra gera 
pamoka ateičiai. Olimpiadoje 
taškai „duodami“ ne tik už 
lengvąją atletiką, ar plauky
mą, bet taip pat ir už gimnas
tiką.

Sov. S-gos pirm. N. Roma
nov pareiškė, kad ir Australi
joje Sov. Sąjungos sportinin
kai dalyvaus taip pat gausiai. 
(Šiemet rusų atvyko per 400).

Sportas SSSR tarnauja pro
pagandai, o sportininko vardas 
tame krašte suprantamas kaip 
amatas, iš kurio jis gyvena, 
nieko nedirba ir visas dienas 
praleidžia stadione, sporto sa
lėje. Tai yra profesionalizmas

2.
3. Vengrija ....— 308(!)t.
4. Švedija .............— 265
5. Vokietija . . . .— 171% t 

(1936 m. nugalėtojas)
6. Suomija . . . .— 162%
7. Italija .............— 158%
8. Prancūzija . .— 156%
9. Čekoslovakija —131%

10. Didž. Britanija — 117
Kanada su 30 taškų atsisto

t.

t.

t.
C. 
t. 
t. 
t.

majoro laipsnį.
Dar vertėtų suminėti vienų 

Sov. Sąjungos nepasisekimą— 
tai futbolą, kurio jie buvo lai
komi favoritais. Susitikę su ju 
goslavais eliminaciniame žadi- 
me, (5:5) ir antrame, po dau
gelio ginčų aikštėje, pralaimė
jo Tito krašto futbolininkams 
pasekme 3:1. Be abejo, šiose 
rungtynėse veikė politinis ir 
moralinis veiksnys (Tito — 
Stalinas) ir tas pralaimėjimas 
yra didelis smūgis Sov. Sąjun
gos atstovaujamam meisteriui, 
Raudonosios Armijos koman
dai CDKA (Centralnyj Doni 
Krasnoj Armiji).

Futbolo finalą laimėjo Veng 
rija, įveikusi Jugoslaviją, 2:0, 
krepšinį USA ir vandensviedį 
—Vengriją.

Lengvosios atletikos pasek
mes paliksime sekančiam kar
tui, pažymėdami, kad taškais 
„sportų karalienės“ varžybose 
(kaip vadinama lengvoji atle
tika) laimėjo USA.

Kaip ir kiekviena Olimpia
da, taip ir 1952 m. Helsinky 
turėjo sportininkų — didvy
rių. Jais pav., 1936 m. Ber
lyne buvo negras J. Owens, 
1948 m. olandė Blanker—Ke
en, o šiemetinėje čekas E. Za- 
topek. Jis savo kraštui laimė
jo net 3 aukso medalius. 5.000 
m ir 10.000 m bėgimuose ir 
Maratono — 42 km bėgime. 
Tenka pažymėti, kad Matatho 
no bėgime jis niekuomet nesi- jau pirmame rounde pralaimė- 
treniruodavo ir šioje Olimpia- Ė° k. o. pietų Afrikos boksinin 
doje Zatopek bėgo „tik šiaip kui, ir tuo pačiu, iš tolimesnių 
sau“. Po garsiojo Paavi Nur- rungtynių iškrito, 
mi, jis pasidarė antras bėgime

Algirdas Šocikas praleimėjo.
Sov. Sąjungos sunkaus svo

rio meisteris, lietuvis A. Soči 
kas, Helsinkio Olimpiadoje

> Sunkiame svoryje, aukso me 
fenomenas ir su savo žmona, dalį laimėjo amerikietis Šan
kini taip pat laimėjo pirmą vie ders.

Į AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, ! 
'■ juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. !
J Neaukštos kainos. Į

288—6th Ave. Ville La Salle. J
Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. j

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

Skambinkite telefonu arba užeikite:

Į
į Šaldytuvų ir įvairių elektrinių

Kasdien: Antradieniais ir ketvirta-
Nuo 9 ryto iki 7 vak. dieniais nuo 8 iki 10 vak.

Tel. Fa 6844 3664 St. Famille St.
Tel. HA 6708 Montreal,Que.

EXP.ERT CLEANING & DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A/TD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

M O N T R E A L I S 2836

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
273 — 1 Ave., Ville Lasalte.

v Tel. TR 8351.
motorų taisymas.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

\ r t t’T ATTIS
Import - Export

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

I VICTORIA CLEANERS BUYERS CO.
Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip 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 namui.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135
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PASKUTINĖ GEGUŽINĖ HAMILTONE.
TF Hamiltono sk. rugpjūčio 

24 d. Bridgeman ūkyje, (toje 
pačioje vietoje, kur ir buvo pir 
moji) rengia paskutinę gegu
žinę, (kuri savo programa, įvai 
riais netikėtumais ir Benni Fer 
ri muzika prie mikrofono — 
leis užmiršti tą sekmadienio po 
pietį, visus savaitės vargus ir pintas teisingas žinias apie įvy 
rūpesčius.

Reik tikėtis, kad ir šį kartą, 
ne tik hamiltoniečiai, bet ir 
apylinkės' lietuviai, į šią gegu
žinę gausiai atsilankys, juo 
labjau, kada visas pelnas yra 
skiriamas Tautos Fondui.

Be to, kaip teko patirti, ir iš 
Toronto žadama leisti autobu
sus į šią, paskutinę, gegužinę 
Hamiltone. Kbr.

— Šiuo metu, dėl Hamilto
no Vilniaus Aušros Vartų, lie
tuvių bažnyčios remonto, bu
vęs knygynas salėje yra per
keltas pas J. Pleinį — 113 Can 
non St. E. Knygų ir laikraš
čių čia galima nusipirkti kiek
vieną dieną nuo 6—8 vai. v., 
o sekmadieniais prie italų baž

nyčios, lengvoje mašinoje.
— Didžiausiame Hamiltono 

laikraštyje „The Hamilton 
Spectator“ rugpjūčio 2 d. 
„Laiškai redaktoriui“ skyriuje 
tilpo p. Anna F. Miller iš Wor 
cester Mass, laiškas, kuriame 
dėkojama redakcijai už patal-

u

u
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Š. M. RUGP. 17 D. HAMILTONO SP. KLUBAS 
„KOVAS“ p. NARUŠIO ŪKYJE RUOŠIA

kius Lietuvoje 1941 m. birže
lio mėn. 15 d. Laiške, iš 3-jų 
Pabaltijo valstybių, minima tik 
Lietuva.

— Hamiltono gyventojai 
per birželio ir liepos mėn. vais 
vandenių išgėrė 85 proc. dau
giau, negu pernai metais, tuo 
pačiu laiku. Priežastis — di
deli karščiai.

— Žinoma Kanados preky
bos firma „Sipmson" žada ati 
daryti savo skyrių ir Hamil
tone.

— Greičiausiai, kad „The 
Steel Co“ darbininkai gaus 
iy2 cento į valandą daugaiu, 
taip, kad visuotino streiko bus 
išvengta. Kbr.

GEGUŽINĘ
SU SPORTIŠKA PROGRAMA.

VEIKS TURTINGAS BUFETAS. GROS BENNY- 
-FERRY ORKESTRAS.

DALIS PELNO BUS SKIRIAMA KANADOS 
ŠACHMATŲ MEISTERIO VAITONIO KELIONĖS 
IŠLAIDOMS Į PASAULIO PIRM-BES PADENGTI. 
PRADŽIA 3 VAL. SP. K. VALDYBA.

■W
■H

■«

u
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GRAŽIOS — DVIGUBOS 
VESTUVĖS.

Rugpjūčio 2 d. Londnoo ko 
lonijos lietuviai gėrėjosi gia- 
žiomis iškilmėmis Šv. Petro 
katedroje. Naujai paskirtas 
Londono lietuviams klebonas 
kun. Pr. Jokūbaitis moterystės

TRAGIŠKAI ŽUVO
Rugpjūčio 5 dieną, baigiant 

spausdinti laikraštį, redakci- 
jon paskambino iš Delhi p. S. 
Kairys, kuris pranešė, kad 1 v. 
nakties, Delhi mieste automobi 
lis užmušė gatve einančius 

ir Edmundą 
savaitę atvyku- 

darbų iš Montre- 
Anglijos, Notting 
pasiekę prieš tris

St. CATHARINES, Ont
VASARIO 16

Liepos 26 d. St. Catharines 
B-nės V-ba suruošė Port Wel 
lery gegužinę. Kaip spaudoj >>u 
vo skelbta, gautos pajamos iš 
gegužinės, paskirtos Vasario 
16 gim., esančiai Vokietijoje, 
Diepholze, kad paremtų besi
mokančią jaunuomenę.

St. Cathariniečiai bei svečiai 
iš toliau, suprasdami geguži
nės reikšmę, noriai palaikė, n<-< 
buvo susilaukta apie 200 ,:ve 
čių. Gegužinė praėjo gražioj 
ir pakilioj nuotaikoj. Gryno 
pelno iš gegužinės gauta 200 
dol., kurie išsiunčiami į Vo
kietiją. Laike gegužines buvo 
vykdoma loterija. Fantai N r., 
nr. 30, 52 neatsiimti. Kas tu
ri kalbamus bilietus, prašome 
kreiptis į p. M. Šorių, tel. 4-

GIMNAZIJAI.
2515, neatsiliepus rugp. mėn. 
fantai bus panaudoti sekančiai 
loterijai.

V-<ba reiškia viešą padėką 
nuolatiniams darbuotojams 
prie bufeto, pp. Paukščiui ii J. 
Šarapnickui, be to, dėkoja p. 
Polgrimienei ir p. Dauginaitei, 
vienai už pasidarbavimą prie 
sumuštinių darymo, antrai už 
loterijos bilietų išplatinimą.

St. Catharines B-nės V-La.

ST. CATHARINES LIET. 
BENDRUOMENĖS

pirm. J. Navasaitis seniau pirk 
tus 
ko
nr.

PAMALDŲ TVARKA 
LONDONE.

Kun. Pr. Jokūbaičio paveda
mi pranešame, kad kitos lietu
viškos pamaldos Londone 
įvyks rugpjūčio mėn. 17 d. 11 
vai. 45 min. Blessed Sacra- 
men bažnyčioj, 105 7 Oxford
st. (kampas Oxford ir Spittal ryšiais sujungė dvi šaunias lie- 

Važiuoti į rytus einan- tuvių poras. „Venį Creator ‘ 
Quebec autobusu (išlipti ir per mišias keliolika bažnyti

nės muzikos kūrinių lietuviš
kai giedojo žinomas Detroito 
lietuvių vyrų kvartetas. Didin 
gos katedros skliautais pirmą 
kartą taip darniai ir melodin- 
vedžiams, kaip kad buvo gra- 
mės garsai.

Pažymėtina, kad tą dieną 
pp. Dragūnavičių šeima kėlė 
dvigubas vestuves: sūnus Al
bertas vedė Ireną Albrechtai- 
tę ir duktė Birutė ištekėjo už 
Vyt. Rauckio. Į šias gražias 
šeimynines iškilmes suvažia
vo gausus būrys jaunavedžių 
giminių, kurių daugumas bu
vo iš JA Valstybių.

Linkėtina, kad tokia pat gra 
ži ir saulėta ateitis būtų jauna- 
vedž ;iams, kaip ka dbuvo gia- 
žios ir nuotaikingos, pilna to 
žodžio prasme lietuviškos jų 
vestuvės. L. E-tas.

St.). 
čiu 1 
Oxford-Quebec g-vių kampe) 
arba i šiaurę ir rytus einančiu 
Oxford autobusu (išlipti Ox
ford - Sterling g-vių kampe). 
Nuo išlipimo vietos paeiti Ox 
ford g-ve į rytus 4—6 mažus 
blokelius (tik 5 min. kelio).

Pradedant minėta data lie
tuviškos pamaldos vyks regu
liariai kas antrą sekmadieni 
tuo pat ankščiau nurodytu lai
ku ir toje pat bažnyčioje. Prieš 
kiekvienas pamaldas bus klau
soma išpažinčių.

Visi Londono, Woodstock, 
Ingersoll, Rodney ir kitų vie 
tovių lietuviai prašomi įsidė
mėti ši skelbimą ir pamaldas 
lankyti, nes nuo šiol apie jas 
nebebus nei skelbiama nei iaiš 
kučiais pranešama.

Laik. Bažnytinis Komitetas.
namus pardavė ir nusipir- 
geresnius Rykert Sti. 61 

Sėkmės naujuose namuose.
Kor.. .

TEL. FA 0209
/

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,?.Q.,Canada. Tel.: PL

/

/

užmušė
Vaclovą Vabalą 
Budrį, prieš 
sius tabako 
alio, kurį iš 
hamo, buvo 
mėnesius. Vabalas gimęs 1924 
m. Varnagiriuose, Simno, o 
Budrys-1927 m. Mažeikiuose, 
Vabalas gyveno Montrealy, 
2047 St. Clement St. Jeigu bū 
tų apie juos daugiau žinių, jos 
prašoma nukreipti pas p. Julių 
Stradomskį: 171 King St, Dei 
hi, Ont.; tel. 77.

Kadangi tos dienos laikraš- 
tin šios žinios jau nebuvo ga
limybės įdėti, ji dedama dabar, 
papildant jau smulkesniais 
duomenimis, kuriuos suteikė 
p. Juškaitis. Jie seka:

Edmundas Budrys ir Vikto
ras Vabalas buvo geri draugai. 
Iš Vokietijos persikėlė į Ang
liją. Šių metų pavasarį per
plaukę Atlantą, jie buvo sura
dę prieglaudą Montrcalyjc. 
Prieš tris savaites Budrys ir 
Vabalas, jieškodami darbo, bu 
vo atvykę į Delhi miestelį. Rug 
pjūčio 4 d. jie buvo priin ti 
dirbti pp. V. V. Treigių ūkyje. 
Paviešėję pas šeimininkus, apie 
vidunaktį abudu pėsti buvo pa
keliui atgal į Delhi pasiimti sa 
vo daiktų.

Apie 1 vai. nakties, jiems ei 
nant 3-čios autostrados pakraŠ 
čiu ir jau esant miestelio ribo
se, staigiai ir netikėtai Dan 
Krisko vairuojama automaši
na užlėkė dideliu greičiu iš už 
pakalio ant vienas šalia kito be 
einančių mūsų tautiečių. At
vykusiųjų gydytojų abudu bu 
vo rasti vietoje užmušti.

Smūgis turėjo būti nežmo
niškai stiprus. Policija vėliau 
rado vieną batą toje pačioje vie 
toje, kurioje vienas iš užmuš
tųjų buvo dėjęs koją susidūri
mo momentu. Batas bebuvo 
užrištas, susidūrimo auka bu
vo išplėšta iš jo! Žmogus bu—

DELHI, ONT.
DU LIETUVIAI
vo numestas 119 pėdų!

Vietoje buvo areštuotas ma
šinos vairuotojas Krisko ir 
valstybės prokuroro parėdy
mu pasodintas į Norfolk Coun 
ty kalėjimą. Jis laukia teismo 
dienos. Kartu su juo tragedi
jos metu priešakinėje masmoj 
sėdynėje važiavo dar du as
menys, jaunametė motelis ir 
kitas vyriškis.

A. A. Budrys ir Vabalas pa
laidoti Delhi kapinėse. Juos 
palydėjo Rev. John Uyen. Tuo 
tarpu nepasisekė susekti žavu 
šiųjų artimų giminių. Jeigu to 
kių atsirastų, būtų galima, pa
gal Kanados įstatymus, kelti 
katastrofos kaltininkui ne tik 
kriminalinę, bet ir civilinę by
lą. Delhi apylinkės lietuviai 
ūkininkai ir į tą miestelį taba
ko nuėmimo sezonui suvažiav 
kiti mūsų 
prisidėjo prie tragiškai žuvu
siųjų palaidojimo. P. Julius 
Stradomskis savo lėšomis pa
rūpino du atskirus sklypus ka
pinėse. Jonas J. Juškaitis.

tautiečiai gražiai

PADĖKOS
VIEŠA PADĖKA TE1SIN1N 

KU1 p. JUŠKAIČIUI.
Už greitą dokumentų sutvar 

kymą išvykimui į USA, išemi
gruodamas į Jungtines Ame
rikos Valstybes aš ir šioje vie 
toje tariu teisininkui p. Juškai 
čiui iš Toronto viešą padėką.

Stasys Stasiūnas.
* * *

Mieliems Montrealiečiains pp. 
Botyrianls, mus gražiai pri- 
ėmusiems ir kelias dienas aty- 
džiai ir nuoširdžiai globoju
siems, bei suteikusiems gražią 
viešnagę, — reiškiame nuošir
džią padėką.

A. Krakaitis,
A. Žadeikis.

r-*
KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ — 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

1918 I RON TENAC ST. (prie Ontario St.) 
(buvusi Juozo Paplausko)

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMA',

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Funeral Director
NELAIMIU \TVEJU rlSWA PASIRIJOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0«94

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

/
6580

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS j

arti naujosios t 
TEL. TR 0141 j.vxxi

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS P A L T U S. 
DUODU GERĄ KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreipti* po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniai* — visą dieną.

J. GRAŽYS 
! 
i 
/

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. f
Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. f

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
Taiso ir parduoda laikiudžius, žiedus ir visokias bran » 

genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. t 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. I

L I E i U V I A 1 PAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. 

SAVININKAS M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Ave) 
lietuvių bažnyčios.

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

A. GAURYS Telefonas: HE 0100

------- *<------------- M------------- H----------- =*"----- M ‘ K ~~ ~ H' ------ >

Duodame ir kreditan i

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai 

fl CYMA fl LONGINES 
fl BULOVĄ ■ OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS 

r M , ,»<■ H Hi.-tt-

i 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.

bet

Alberto Klorkelhmo
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

u 2 $o.ot $1.000.no
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

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

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonos: CL 2363

iDR: ALEKSAS VALADKAi
j; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS X

r 1081 Bloor St. W. — Toronto K
(tarp Dufferin ir Dovercourt) X

<> priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 J/ 
i pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

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

GARANTUOTAS DARBAS.
r' jSM

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

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
v Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme 
v Ave. Verdun. ' YO 3323. Ave nue, Ville Lasalle.
X TR. 7849.

1.000.no
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HAMILTONO, WELLANDO IR KITŲ APYLINKIŲ LIETUVIAI!
BAIGDAMI VASAROS SEZ ONĄ, RUGPJŪČIO 24 D. VISI SUVAŽIUOKIM Į

Didžiausia Gegužine
KURIĄ RENGIA TF KAMI LTONO SKYRIUS. JI ĮVYKS BRIDGEMAN’S ŪKY, T EN, KUR IR PIRMOJI.

TARP KITŲ ĮVAIRENYBIŲ BUS IR ŠAUDYMAS ŠRATELIAIS!
GROS PUIKUS BENNI—FERRY ORKESTRAS, KURIO MUZIKĄ PERDUOS STIPRUS MIKROFONAS SU RUPORU.

AUTOBUSAI NUO TORONTO LIET. BAŽNYČIOS, 941 DUNDAS ST. W., EIS 1 IR 2 V. P. P.
IŠ HAMILTONO NUO IT A LŲ BAŽNYČIOS (kampas Barton ir James g-vių) JIE KU RSUOS NUO 2 IKI 3 V. PO PIETŲ.

PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ! VEIKS ĮVAIRUS BUFETAS'
GEGUŽINĖS VIETA YRA APIE 15 MYLIŲ NUO HAMILTONO, TORONTO KRYPTIMI. VAŽIUOTI 5 KELIU IR PRIE „BOY SCOUTS CAMP“ RODYKLĖS 

PASUKTI Į ŠONINĮ VIEŠKELĮ, KUR GEGUŽINĖS VIETĄ RODYS SPECIALŪS ŽENKLAI.
VISI VISI Į ŠĮ DIDĮJĮ PLAČIOSIOS APYLINKĖS LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ!

TFA-BeS KANADOJ HAMILTONO S K.

V

mowt|real
Pranešimai

PAMALDOS LIETUVIAMS EVANGELIKAMS.
. . Montrealyje, rugpjūčio mėn. Hamiltone, rugpjūčio mėn.
17 d. 12 vai. Šv. Jono bažny- 24 d. 6 vai. (po pietų) Šv. Po-

SKRAIDANČIAS LĖKŠTES MATĘS
sikėlė gyventi su visa šeima— 
žmona ir dviem sūnumis. P. 
Pr. Girdžius apsigyveno Mont 
realy. Naujai šeimai linkime 
Kanadoje įsikurti geriau, ne
gu JAV, Montrealy geriau, ne 
gu Čikagoje.

SAVANORIŲ - KŪRĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 31 d„ tuojau po 
pamaldų, AV bažnyčios salėje 
įvyksta Lietuvos KūrėjU(-Sa- 
vanorių Montrealio skyriaus 
susirinkimas, kuriame nariai 
prašomi būtinai atsilankyti.

Valdyba.
NAUJI VERSLININKAI
Atsiranda vis daugiau tau

tiečių, kurie veržiasi į sava
rankišką darbą. Taip Viile La 
šalie, Bulvaro gatvėje įsikuria 
p. Ivanauskas, įrengęs šerių 
rūšiavimo įmonę.

Juozas Gabrusevičius ir VIa 
das Bytautas, 104 Napoleon 
St., ties Pine Ave, nupliko Va 
let Service, kuris atlieka dra
bužių taisymo ir valymo dar
bus.

Tautiečiai, remkime savo tau 
tiečių įmones joms duodami 
sakymų.

MUZIKOS IR DAINŲ 
FESTIVALIS

Montrealy tebevyksta su įvai
ria programa: k. a. laisvi kon 
certai, parodos, Vienos naktys, 
opera Romeo ir Julija ir kt.

Į MONTREALĮ SUGRĮŽO
I. Žalys iš Floridos, kur šach
matų turnyre iš 78 žaidėjų už
ėmė 20 vietą (7 taškai) ir pir
moji Kanados olimpinės ko
mandos grupė (40 žmonių).

BORDEAUX 
KRIMINALINIŲ 

bepročių kalėjime įvyko 
ros riaušės. Nuostoliai šį
tą per 150.000 dol. Atvykę 
Montrealio policijos rezervai, 
sukilimą likvidavo. Maištas 
lęs dėl maisto.

ŠIĄ VASARĄ
Montrealis pasiekė rekordą 
nelaiminguose susisiekimo at
sitikimuose. Ypatingai daug ženklą, 
vaikų pakliūva po mašinomis, dienio apgailestavo, kad se 
Vieni kitus kaltina, o rekordai 
auga. . .

MONTREALY LANKĖSI
Praėjusią savaitę Montrealy 

lankėsi Jurgis Budzeika iš 
Mass,, JAV; iš Bostono lankė
si Jonas Adomonis, viešėjęs 
pas savo pusbrolį Henriką Ado 
monį; pas pp. Lukoševičius 
viešėjo kun. Vaišnys; Montre
aly lankėsi prof. kun. Pr. Gai Hau atvykę žmonės vis dėlto 
da; pas pp. Šipelius ir pp. Bu
kauskus lankėsi iš JAV Edv. 
Strazdas ir p. Mic.

GAUTAS P. TREIGIO 
PAREIŠKIMAS

KLB-LOKas gavo Sergijaus 
Treigio pareiškimą, kad jis, su 
silpnėjus sveikatai, turįs pasr- 
raukti iš KLB Tarybos.

Montrealietis p. Šimonėlis, 
pasakoja, kad lėkštė pasirodžiu 
si kaip šviesus cigaras, bet 
griežtai apibrėžtais kraštais, 
šviesa buvusi balta. Paskui, 
kai ji apskrido Montrealio mies 
tą, paraudonavo ir buvo aiš
kiai raudona. Virš Montrealio 
lėkštė sustojo ir kurį laiką sto 
vėjo vietoje, nejudėdama. Kai 
iš Dorevale pakilo du lėktuvai, 
kurie bandė prie lėkštės prisi
artinti, tada lėkštė staiga pasi
leido milžinišku greičiu ir tuo 
jau dingo. Prieš tai jos forma 
buvo pasikeitusi iš pailgos į aps 
kritą ir buvo ryškiai raudona.

Vokiečių majoras Oskar 
Linke aprašo, kaip jis rado 
lėkštę ties Berlynu pamiškėje 
ir matė jos valdytojus, pana
šius į žmones, o lėkštę panašią 
į grybą. Kai jis prie jos pri- 
siartino, valdytojai sulindo į 
grybo kotą ir lėkštė dideliu 
greičiu dingo.

ATVYKS VYSKUPAS 
BRIZGYS

AV klebonas pranešė, kad 
rugpjūčio pabaigoje Montrea
ly lankysis J. E. vyskupas 
Brizgys, kuris suteiks būtinų 
katalikiškų patarnavimų.

KREPŠININKŲ 
DĖMESIUI!

Sekantį sekmadienį, rugpjū
čio 17 d. tuoj po mišių „A. V.“ 
parapijos salėje (viršuje) įvyks 
„Tauro“ sp. kl. krepšinio sek
cijos susirinkimas. Visiems 
krepšininkams dalyvavimas bū 
tinas. Sekcijos vadovas.

PERSIKĖLĖ Iš AMERIKOS.
Rugpjūčio 7d. „NL“ redak 

cijoje lankėsi Pranas Gildžius, 
kuris, pasirodo, į Kanadą per-

LIETUVIS DAŽYTOJAS
(Painter)

DAŽAU VISOM SPALVOM;
ESANT REIKALUI — IR 

TINKĄ SUTAISAU.
DARBAS SĄŽININGAS.

V. Š K U D A .
169 — 5 Ave, Ville Lasalle. 

Tel.: TR 7851.

IŠNUOMOJAMAS modernus 
5 kambarių butas su centrali- 
niu apšildymu. Baldai parda

vimui. 2387 Belanger.
Tel. DO 1206. 31...

už

čioje Jeanne Mauce ir Prinle vilo bažnyčioje Core ir Hugh- 
Arthur Ste.

Toronte, rugpjūčio mėn. 24
d. 9 vai. Pabaltiečių St. And
rew bažnyčioje Carlton ir Jar
vis gatvių kampe ir

son gatvių kampe.
Kun. Ansas Trakis.

5616 So Racine Av., 
Chicago 36, Ill.

BUS DIDELĖ GEGUŽINE.
KLT Montrealio skyrius ren 112,39 dol. Ir šie būtų tuo- 

gia didžiulę gegužinę-pikniką jau pasiųsti, bet Vasario 16 
rugpjūčio 24 d., su negirdėta gimnazija nieko į Komisijos 
ir nematyta programa, loteriją raštus neatsako ir gautų pini- 
ir kitais įvairumais. Prašoma gų nepakvituoja.
ruoštis tam didžiam piknikui ir 
aukoti loterijai, 
pas: p. M. Arlauskaitę, 6642 
— 3 Ave, Rosemount, tel.: CR 
4624, J. Parojų, 72,40 Quor- 
bes Ave, VI 7634, Leoną Gu
dą, Ville Emard, 6427 Brand 
St., pas V. Kiškį, Verdun, 774 
Chuch Ave, tel. YO 0381; A. 
Matulį, tel.: TR 8112, A. Na
vicką, 3330 Belache St., GR 
1260, I. Salalą, 
Rosemount.
KLT

ant- 
kar-

ki

PIGIAI PARDUODAMA ge
rame stovy su radiju ir šildy
tuvu mašina - automobilis, Mer 
cury firmos, 1947 metų mode 
lio. Teirautis tel. TR 5615. 
Adr.. 6030 Bannatyne, Verdun.

PARDUODAMAS NAMAS, 
dviejų, 5-kių kambarių butų, 
moderniai įrengtas, su garažu 
ir automatine aliejaus šildymo 
sistema. Rūsyje įrengtas 1 
kambarys.

Kaina $ 18.000, įmokėti 
apie $ 11.000. Teirautis 5059 
Bourbonniere, Rosemount. Tel. 
TU 2892 (kalba angliškai ir 
prancūziškai.) 32...

Tarptautinio Raudonojo Kry 
žiaus konferencija rugpjūčio 7 
dieną pasibaigė. Konferencija 
priėmė rezoliucijas, kurios siū
lo ištirti Sovietų kaltinimus 
dėl bakterinio karo Korėjoje, 
komunistų teigimus dėl karo 
belaisvių laikymo sąlygų ir tt. 
Sovietų delegacija priešinosi 
tų rezoliucijų priėmimui.

SUNKI FINANSAVIMO 
PROBLEMA

Toronto apylinkės LOKas 
savo paskutiniame posėdyj su
sidūrė su vienu sunkiai spren
džiamu, kaip išnešti finansavi
mo naštą ryšium su organizuo
jamu lietuvišku skyrių Kana
dos tautinėj parodoj. Visi pa 
ruošiamieji žingsniai yra atlik 
ti: užsitikrinta vieta parodoj 
ir taip pat sudarytas meninin
kų komitetas, vadovaujamas 
dail. T. Valiaus, kuris stropiai 
ruošiasi lietuviško reikalo re
prezentacijai. Visas šitas pa
siruošimas sieks iki 400 dol. iš 
laidomis. LOK-as numato kreip 
tis į visus lietuvius ir jų orga 
nizacijas Kanadoj, paremiant 
jo užsimojimą aukomis, nes to 
kia lietuviškos kultūros rekla
ma yra visų bendras reikalas, 
ne lokalizuojant naštos pakė
limu vien Toronto bendruome
nės pečiams, kaip įvyko prieš 
du

PASIBAIGĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KONFERENCIJA

rys, tolimesnei tarnybai per
keliamas į Vokietiją (USA da 
linį). Linkėtina jam geriau
sia klotis. J. M.

LIETUVIŠKA VASAROS 
KOLONIJA PRIE 
GEORGIAN BAY

Prieš kurį laiką abiejuose Ka 
nados. lietuvių laikraščiuose bu 
vo minėta, kad prie mūsų Pa
langos pajūrį primenančio Ge
orgian Bay pardavinėjami že
mės sklypai vasarnamiams sta
tyti. Musų tautiečių susidomė 
jimas tąja vieta buvo tikrai ne 
mažas. Gauta pasiteiravimų 
net iš tolimosios Albertos, o ar 
timieji Toronto gyventojai pa
sirodė pilniausioje savo inicia
tyvoje jiešant jaukesnės vietos 
poilsiui. ,

Iki šiol sklypus yra pirkę: 
Kulys 
gaitis 
vičius 
kūnas
3, Audzevičius 3, Valatka 2, 
Girdauskas 2, Giedraitis 2, 
Vengris 2, Švainauskas 2, Juo 
zapavičius 2, Vaškelis 2, Pet
rulis 2, Petrulis II 2, Jasiukas 
1,5, Matulevičius 1,5, Petravi
čius 1.

Likę yra jau nedaug ii ma
žesnio pasirinkimo sklypų, 
pageidaujantieji dar galėtų 
sirasti ir sau tinkamesnį, 
ketina, kad rodant gražią 
ciatyvą nekilnojamo turto
gijime mūsų tautiečiai ateityje 

galimybės sukurti lietu- 
koloniją su visomis tei- 
savarankiškai veiklai vie 
kitu atveju svetimųjų tar

Komisija šiuo tarpu dar kar 
fantus siųsti tą kreipiasi į Kanados lietuvių 

kolonijas ir prašo jas sudaryti 
tam reikalui komisijas, kad jos 
galėtų arba sudaryti Vasario 
16 mokinių rėmėjų būrelius, ar 
ba rinkti aukas ir tt.

JAUNOMS SKAUTĖMS.
Sekmadienį, rugp. 17 d. 

įvyksta skaučių ir paukštyčių 
iškila. Uniformuotos renka
mės A V salėje po pamaldų, 

sk. valdybų- Kiekviena pasiima porą sumuš 
tinių, 2 tramvajaus bilietukus 
ir 25 et. Grįšime 6 vai. vak.; 
blogam orui esant, iškila ne
įvyksta.

AMERIKOJE LANKĖSI 
pp. Juknelių šeima, viešėjusi 
New Jersey pas gim. Šillon ves 
tuvėse.

SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Atostogų laikas, kada dau

giausia atostogaujama, jau bai 
giasi. Daugelis grįžta iš atos
togų. Sekmadienį sugrįžo iš 
atostogų, kurias praleido Plats 
burge, JAV, pp. Juškevičių šei 
ma; į New Yorką išvyko atos
togavusi pp. Bakanavičių ūky
je ties Brome Lake muz. prof. 
S. Levickienė; taipgi sugrįžo 
iš ten pat E. Kardelienė ir pra 
dėjo darbą savo muzikos studi 
joje; inž. B. Narbutas ir J. La 
kanavičius taip pat baigė atos 
togas, ir daugelis tautiečių šią 
savaitę jau baigia atostogas. 
Montrealio apylinkėse, pp. Mo 
tulaičių vasarvietėje atostoga
vę iš Toronto pp. Mankūs, taip 
pat jau išvyko į Toronto.

PRIIMA DARBININKUS
Canadair priima metalo dar 

bininkus (sheepmetalworker) 
ir meisterius (fitter). Stojant, 
reikia pasakyti, kad jau turi 
praktikos.

NELAIMĖ FABRIKE.
Canadair fabrike lūžus per

krautai lentynai, vienas darbi 
ninkas užmuštas vietoje, kitas 
pakeliui į ligoninę mirė ir 4 
sužeisti.

NAUJI KANADIEČIAI 
LAIVU „AROSA KULM“ 

atplaukė iš Bremenhaven'o 
Montrealį 11. 8. 52:

Bronius, Zuzana 
Ščepavičiai, vykstą į

Šmitas Evaldas su 
vaiku, į Toronto.

Rėderis Albertas į 
ną.

■ Kuliešius Adolfas su žmona 
' Zuzana, dukra Nijole ir sūnum 

Leonu.
Kuras su žmona į Londoną. 
Med. stud. Petras Žemaitis
Bostono, grižo po atostogų kė, be suminėtų praeitame 
Vokietijos.
Papildomai pranešama,

54—6 Avė,

Montrealio

LANKĖSI 
REDAKCIJOJE

Praėjusios savaitės bėgyje 
„NL“ redakcijoje lankėsi; iš 
JAV, Hartfordo, Conn., pp. 
Strazdų šeima, kurie ta proga 
„NL“ įteikė auką, p. Balčiū
nas, kuris Montrealy turi savo 
artimų giminių, kurių tarpe ir 
nas; bejieškodami buto į „N L“ 
palydėjo p. Šimonėlis, papasa
kojęs, kaip jis matė skraidan
čią lėkštę; tolimi svečiai iš Al
bertos, iš pačios kovbojų sos
tinės — Calgary -— pp. Gra
silda ir Kirylius Broznitskiai, 
atlydėti Balio Blažio, pas kurį 
jie viešėjo ir ta proga „NL“ pa 
aukojo 20 dolerių; lankėsi iš 
Čikagos į Montrealį persikė
lęs gyventi p. Girdžius Pra
nas; beješkodama buto į „NL“ 
redakciją užsuko p. Dargienė, 
kurios vyras, geležinkelių sta
tybos inžinierius, iš Sarnijos, 
Ont., perkeltas į Montrealį, ir 
p. Dargienė šeimai jieškojo Vii 
le Lasalle buto; rugp. 11 d. iš 
Sarnijos lankėsi A. Krakaitis 
ir iš Wellando, Ont., A. Žadei- 
kis, ta proga nupirkęs Sp. b- 
vės „NL“ šėrą sau ir poniai 
Krakaitienei, kaip pagarbos 

Besilanką po sekma-

N L“

5,
4,
4,
3,

Martinkaitis 4, Gri- 
Masionis 4, Januškc- 
Pranckūnas 4, Mor- 
Skrinskas 3, Vaitkus

metus.
IŠ KLB TARYBOS 

PASITRAUKĖ
Sergijus Treigys, kaip girdėti, 
todėl, kad jam tekę užleisti vie 
tą A. Rinkūnui, nes buvę nepa 
togu, kad Kanados Lietuvių 
Sąjungos centro pirmininkas 
neišrinktas.

IŠ KORĖJOS Į EUROPĄ.
Sgt. Vytautas Keršulis, bu

vęs 13 mėn. Korėjoje, atosto
gas praleido Toronte, pas sa- cijos įnašus ateityje jei ne p 
vo draugus ir artimuosius. Te dvigubinti tai bent atnešti ge- 
ko patirti, kad mielas musų ka rus nuošimčius. S. P.

bet 
su- 
Ti- 
ini- 
įsi-

turės
višką
sėmis
nu ar
pe sudarant reikalingą balsų 
daugumą.

Pažymėtina, kad naujai iš
planuota ir kylanti Spiiug- 
hurst vasarvietė turi tenden-

madienio lietus sutrukdė Moot 
realio lietuvių gegužinę, ku
rioje jie tikėjosi susitikti daug 
pažįstamų arba užvesti naujų 
pažinčių, ypač jaunimas.

ŠIO SEKMADIENIO 
GEGUŽINĖ

bus kaip ir kas sekmadienis. 
Praėjuįsio sekmadienio gegu
žinę sutrukdė lietus, nors iš to

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res
taur anus ir 11., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, paiūpinu tinkamomis sąlygo

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

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

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

TORONTO.

gegužinės vietoje lankėsi.

KLB-LOKo VASARIO 16 
GIMNAZIJAI REMTI

KOMISIJA
rugpjūčio 11 d. „NL“ redak
cijoje turėjo eilinį susirinkimą, 
kuriame konstatuota, kad į Ko 
misijos atsišaukimą nedauge
lis Kanados lietuvių kolonijų 
teatsiliepė.

Komisija turėjo pajamų 411, 
44 dol., iš kurių 301,86 dol. pa 

192—4-th Ave, Ville Lasalle. siųsta gimnazijai, kasoje yra

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

iš 
iš

ir Nijolė 
Toronto, 
žmona ir

Hamilto-

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety
bės, paskolų 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.

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

rugpjūčio 5 d. laivu Canberra 
i Montreali iš Anglijos atplau- 

N. 
L.“ nr., dar Povilas Mačiulis, 

kad išvykęs į Toronto.

Be to, liepos 29 d. laivu Em
pire of Canada atvyko Alfon
sas Šluoža ir Edeltraut Šložie- 
nė, kurie nuvyko taip pat į To 
ronto.

Montrealio piknikai vyksta kas sekmadienis, prasideda 3 vai. popiet
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