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Lietuviškieji reikalai eina geryn
Pirmosios žinios apie nau

juosius įvykius VLIKe, kaip 
dabar tas jau aiškiai matyti, 
buvo gana aplamos, labai bend 
ros. Tai ir nesunku suprasti, 
nes po tiekos kankinimosi, štai 
ga lyg pratrukus tam aklasto- 
viui, viskas veržte veržėsi, kaip 
sakoma, spontaniškai, savaime 
taip, kad kiti net nesmagiai jau 
reikalas aiškėja tiksliau, jis 
įgauna ir ryškesnius kontūrus.

Dabar jau matyti, kad
įvykiai VLIKe turi giles-. . 

nes šaknis,
kurias ligšiol pasitraukusieji 
slėpė, kasdami po žeme. Bet, 
kaip viskam ateina galas, taip 
ir tiems įvykiams pribrendo lai 
kas.

Iš VLIKinių sferų išpiaukią 
žinios ryškina padėtį ta pras
me, kad KD grupėje pasiaaręs

ORO PAŠTU IŠ TREMTIES, 
na įrodymą, kad tvinkstantį so 
pulį reikia operuoti. Prisibijo 
ma tiktai, kad tai nebūtų blo- 
gybinis navikas. Bet visi skai
čiavimai esą rodą, kad tai tik
tai operuojamasis sopulys. Na, 
negalima tam nepritarti: svar 
bu gi, kad visuomenės orga
nizmas turėtų sveikus narius, 
o tokiais neabejotinai reikia lai 
kyti ir politines organizacijas.

Juoką čia kelia visiems 
žinoma detalė.

Esą iš VLIKo pasitraukė net 
„dvi grupės“. O tuo tarpu vi
siems esą gerai žinoma, kad 
ten jokių grupių nėra: kai tik 
tai kur reikia, tai tas pats as 
muo atstovauja bet kurią, žo
džiu, pagal reikalą, bet kalba
ma apie „atskiras grupes“.

Tačiau susidariusią viltingą 
būseną, anot Maironio,

„pasveikinkime kaip naują 
rytą“

ir palinkėkime, kad jis prašvis 
tų į giedrią dieną.

Pagaliau. . . gal ir Jūsų ko
respondentui neteks lieti raša
lo ir eikvoti Liuftpostui (oro 
paštui) bereikalingų pfeningių. 
Daug maloniau jau ir dabar ra
šyti apie geresnes, viltingesnes 
nuotaikas, ir, kas svarbiausia, 
numatymus, jog pagaliau lie
tuviai susiras kelius į sugyveni 
mą, bendrą darbą ir visas jė
gas paaukos didiesiems Tėvy
nės ir Tautos reikalams, (hlj).

— 5-tųjų Indijos neprikišu 
somybės sukaktuvių proga 
Nheru kreipėsi į tautą įspėda
mas nepasiduoti nei komuniz
mui, nei fašizmui.
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gana žymus plyšys. Žinoma, 
tai gali būti užtaisyta, kaip jau 
ne vieną kartą buvo tas pada
ryta. Kas įdomu, padaryta 
taip, kad kiti net nesaugiai jau 
tesi. Bet. . . kas bus, pamaty
sime, o dabar vis dėlto yra lak 
tas, kad skilimo plyšys susida 
rė toks platus, jog jau aiškiai 
matomas visai visuomenei.

Tiesa, niekam iš, to jokio 
džiaugsmo, tiktai

senuosius KD veikėjus 
reikia pasveikinti,

kad jie kol kas laikosi tūlo 
principo. Matyt, pasitrauku
sieji jau pakirto jų bet kokį pa 
kantrumą, jau peržengė visas 
ribas.

Konkrečiai kalbant, reikalas, 
kaip girdėti, yra gana medžią 
ejinisf kuriuo pasitraukusieji 
buvo labai interesuoti, bet ku- 
r įpagaliau ima tvarkyti pats 
VLIKas. O juk jautriausia 
žmogaus vieta — kišenius. 
Ypač kai jis bandomas prideng 
ti. . . idėjomis ir kilniausiais, 
net Dievą ir Tėvynę siekian
čiais, idealais.

Naują būseną VLIKe svei
kina

gausybė VLIKo narių gau 
namų laiškų.

Nuostabu net konstatuoti, 
kad pasitraukus kraštutiniams, 
VLIKe, kaip sako jo nariai, už 
viešpatavusi visai nauja atmos 
fera. Patys VLIKo nariai ste
bisi, kad dingę griežti skirtu
mai ir visi gražiausiai susitarę. 
Nes, esą, smulkmenos, del ku 
rįų tas pats asmuo abejoja, 
reikšmės nesudaro. Svarbu, 
kad svarbieji reikalai sutaria
mi vieningai. Tas jau Jūsų ko 
respondentą įpareigojja praneš 
ti žinių, kurios žadina geras vii 
tis ir ugdo pasitikėjimą ateiti-

SAVAITINĖ PASAULINIŲ
Praėjusi savaitė politiniame 

žmonijos gyvenime nieku ypa
tinga nepasižymėjo. Ji praėjo 
smulkiuose, palyginti, kovose, 
kurias veda demokratinis pa
saulis su komunistine diktatū
ra. Visa tai galima įvertinti 
senu terminu —

TEBEVYKO ŠALTASIS 
KARAS,

kuris didžiausį kovos lauką tu 
rėjo Austrijoje, nerimstančio
je dėl tebelaikomos okupacijos 
ir nepertraukiamo sovietinio 
jos taikos sutarties sabotavi- 
mo.

Tai didelė dvidešimtojo am
žiaus gėda, kad valstybė, kuriai 
iškilmingai buvo pažadėta lais
vė ir nepriklausomybė, jau sep 
tinti metai tebelaikoma okupuo 
ta. Bet komunistai gėdos ne
turi. Neturi ir sąžinės. Todėl 
Austriją tebetrypia, tebeišnau- 
d'Oja ir tebeprievartauja, nors 
vakarų valstybės vėl ir vėl pa 
reikalavo pagaliau sudaryti tai 
kos sutartį ir baigti Austrijos 
okupaciją.

Nežiūrint tačiau, kad

MASKVA VISUOSE OKU
PUOTUOSE KRAŠTUOSE 

STATO SAVO 
PATIKĖTINIUS, 

paskutiniu metu ir Vengrijoje 
pastatė savo auklėtinį ir Rusi
jos pilietį Rakosy, vis dėlto pa 
brėžiama, kad Vengrijoje ne 
tiktai nenuslopintas, bet dar 
stipriau plačiasi darbininkų tar 
pe socialdemokratinis judėji
mas. Komunistai neranda prie 
monių tam judėjimui sutruk
dyti.

Rusijos ir jos pavergtų kraš
tų gyvenimo žinovai pripa-

JVYKIŲ APŽVALGAz 
si atlyginimai yra vyriausybės 
nustatyti ir dėlto jie negali bū 
ti diskutuojami. Jeigu daibi- 
ninkas' du kartu po 20 minučių 
arba daugiau per mėnesį pasi
vėlina, jis gali būti nubaustas 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mu.

Yra teisybė, kad darbo dis
ciplina Sovietų Sąjungoje yia 
griežtesnė ir žiauresnė negu 
kurioje nors kitoje sistemoje, 
kuri buvo pritakyita kenčian
čiai žmonijai.

Šitos sąlygos, kai tiktai dar
bininkai paragauna sovietinės 
„laimės“, okupuotuose kraš
tuose, kurie dar nespėti įtikin 
ti klausyti komunistui diktatū
ros kančiaus ir kulkosvaidžio, 
ir priešinasi. Nieko nepadeda 
ir caro Stalino vietininkų sky
rimas.

MASKVOS VIETININKAI 
PASKIRTI JAU Į VISUS 
OKUPUOTUS KRAŠTUS.
Berlynas turi Pick, Vengri

ja Rakosy, Lenkija Rokosovs- 
kį, Čekoslovakija Gotvaldą. Vi
si jie Maskvos auklėtiniai ir 
Rusijos piliečiai. Maskva ma
no, kad jie geriau atliks paver 
gimo darbą. Bet „sunku sulai
kyti upės bėgimą“ — darbiniu 
kai nepasiduoda.

MASKVOJE 7.000 KOMU 
NIST$ PARTIJOS SEKRE, 

TORIŲ,
žmonių pinigais apmokamų, 
seka žmones, o visoje Rusijoje 
jų yra apie pusę miliono. Tai 
parazitai, kurie naudojasi dar
bo žmonių darbo vaisiais ir slo 
pina laisvės reikalaivimą.

Beje, minimos Kominformo 
sukaktuvės, bet pirmiausia pri

mi.

Laukiamas Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas.

Ir ruošiamasi griebtis darbo. 
Kai prof. K. Žalkauskas tvar
kysis Vykd. Taryboje, VLIKo 
pirmininkas prel. M. Krupavi
čius jau esąs sutaręs pasimaty 
mą su min. St. Lozoraičiu, su 
kuriuo dabar jau tikimasi rasti 
kitą kalbą. Ir čia naujos per
spektyvos ir geresnės viltys.

Ypatingų komentarų sušilau 
kė

dr. Bačkio laikysena.
Jis, kurį KD grupė vis vadi

no „nepartiniu kataliku' , galų 
gale, VLIKo ekstremistų vei
kiamas, nuėjo ne su tais ekstre 
mistais arba net ir ne su KD 
grupe, bet su Diplomatais. Ir 
net atsisakė jam VLIKo tei
kiamų kai kurių privilegijų. 
Tas faktas, be abejo, prisidėjo 
prie to, kad senieji KD grupės 
žmonės prikištinai gavo dar vie

SOVIETINĖ VERGIJA 
MOKINA DARBININ

KUS PRIEŠINTIS.
Sovietų Sąjungoje žmonės 

yra vyriausybės priversti dirb
ti, ne laisvi. Sovietų darbinin
kai yra įstatymais baudžiami 
už pasivėlavimą, tinginėjimą, 
neatvykimą, darbo apleidimą 
be leidimo (kuris gali būti su
laikytas visam gyvenimui), at
sisakymą nuo perkėlimo, suga
dinimą arba nesiskaitymą su 
fabriko nuosavybe, ir tt. Į 
streikavimą žiūrima kaipo į 
kontrevoluicinį veikimą ir dėl 
to galima būti nubaustam mir
ties bausme.

Iš sovietų darbininkų reika
laujama 8 vai. darbo dieną, še
šias dienas savaitėje. Mimma- 
linis atlyginimas nėra garantuo 
jamas. Akordinis darbas yra 
normalus dalykas. Priversti
niai atskaitymai sumažina at
lyginimą nuo 15 iki 20 proc. Vi

simenama, kur yra jo steigėjai?
KOMINFORMO STEIGĖJŲ 

LIKIMAS:
Ždanovas, sumanytojas, steigė 
jas, staigiai „mirė“; Dimitro
vas „išgydytas”. Kostovas pa
kartas; Raj — taip pat; Slans- 
kis kalėjime laukia kartuvių; 
Pauker lauika tokio pat likmio ; 
Berman — pašlijęs ir jo liki
mo kryptis ta pati. Taip Mask 
va atsilygina savo įgalioti
niams ir darbininkams. Ne
nuostabu, kad
RYTINĖJE VOKIETIJOJE 
PRASIDĖJO DARBININKŲ 

MAIŠTAI,
kuriems malšinti nepakako poli 
cijos ir reikėjo šauktis rusų ka 
riuomenės pagalbos. Nenuos
tabu, kad 40 mylių nuo Berly
no darbininkai išsprogdino ka 
ro amunicijos fabriką.

Kad kaip nors galėtų paslėp
ti šituose nesklandumus, sovie 
tai

IŠTRAUKOS IŠ SOVIETU 
Lietuviui Maskvoje

Šiaulių statybos tresto Nr. 4 
mūrininkų bigados brigadinin 
kas I. Jankauskas prieš kiek 
laiko buvo nuvykęs į Maskvą 
„pasimokyti pas garsius šalies 
statybininkus“. Jis pasakoja, 
kokių „naujovių“ jis ten išmo
ko ir kaip jas pritaikė Šiauliuo
se :

„Pirmiausia aš atkreipiau 
statybos aikštelės darbų vyk
dytojo V. Kupsčio dėmesį į 
tai, kad atvežtas i statybos aikš 
telę plytas nesuiverstų kaip pa 
kliuvo, o sukrautų jas tvarkin
gai. Tada jų mažiau susidaužo. 
Vėliau, kada pagalbiniai darbi
ninkai perduoda plytas trans
porteriu arba keltuvu mūrinin 
kams, taip pat plytos dedamos 
tvarkingai, o ne metamos ne
atsargiai į krūvą, kaip tai bu
vo daroma anksčiau. Tai at
rodo smulkmena, tačiau sios

PROVOKUOJA PASIENIO 
INCIDENTUS.

Jų nuolat įvyksta Jugoslavijos, 
ryt. Vokietijos pasieniuose. 
Bet paskutiniu metu sumanė 
ir rimtesnį žygi — užgrobti 
Graikijos salas, bet graikai pa
naudojo pasienio kulkosvai
džius ir tiktai tokiu būdu pa
stojo kelią smurtui.
KORĖJOJE TAIKOS NĖRA.
Ir nebus, kol Maskvos bus klau 
somą. O Mao-Tse-tungas 
Maskvos klauso. Ypač, kad 
Maskva jam duoda visus gink
lus. Tiktai žmonių, kuriuos vel
tiną kaip „patrankų mėsą“, jam 
užtenka. Todėl ir varo juos į 
JTO skerdyklą.

— Hail Salasi pasirašė nau
ją Etiopijos konstituciją, kuri 
Eritrėją sujungia su Abisinija.

— Naguiba Egipte paskelbė 
didelę žemės reformą.

— Susirgęs psichine liga 
Jordano karalius Talai parla
mento pašalintas ir jo vieton 
pastatytas sūnus Husseinas, 17 
metų.

— Anglijos Darbo partija 
pareiškė, kad ji rems krašto 
ginklavimą, nors jos idealas — 
taika.

— Pirmojo posėdžio susi
rinko Europos plieno ir ang
lies vie-bės taryba, kuriai Ame 
rika pažadėjo visokeriopą pa
ramą.

— Mao-Tsejtungas pertvar 
ko valdžią — panaikina pre
kybos ministeriją, nes neturi 
kuo prekiauti, o jei kas ir atsi
randa, tai Rusija „patarnauja“ 
ir propagandos ministerija, nes 
toji neitaiko Maskvai.

— Komunistai iš ryt. Berly 
no atleido šimtus tarnautojų, 
kad jie gyvena vak. Berlyne.

NĖS VILNIAUS „TIESOS”, 
parodė Ameriką. . . 
priemonės mums padėjo kas
dien išsaugoti po keliasdešimt 
plytų nuo sudaužymo.

„Kadangi mes plytas gauna
me ne kontaineriuose, todėl su 
daužytų plytų laužo vistiek ne 
maža susidaro. Be to, mūri
jant plytas prie langų ir durti 
angų, galus plytų neišvengia
mai tenka nukirsti. Anksčiau 
šių plytų laužas netvarkingai 
mėtydavosi ant pastolių aplink 
statomą namą. Mes nutarėme 
darbą sutvarkyti taip, kad vi
sos pusplytės ir visas plytų 
laužas būtų tuojau pat sunau
dojamas statyboje ir tokiu bū
du sumažinti statybinių medžią 
gų nuostolius. Kiekvienas bri 
gados mūrininkas susidariusių 
plytų laužą čia pat sudeda kai
tų su skiediniu j mūrijamos šie 
nos vidų tarpe sveikti plytų. 
Tokiu būdu mūrijama keturios 
eilės pytų. Penktoji eilė mūri 
jama vien tik iš sveikų plytų 
— daromas sienos surišimas.

„Mes apskaičiuojame, kad 
jeigu visi tresto statybininkai 
sutaupytų nors 5 proc. plytų, 
tai šiemet būtų iš viso sutaupy 
ta 250 tūkstančių plytų. Iš to
kio kiekio plytų galima pašta- 
tyti apie 20 butų gyvenamą na 
mą!“

„Treste silnai organizuoja
mas darbas. Dažnai pasitaiko, 
kad mūsų brigada rytais turi 
po pusę valandos stovinėti be 
darbo, nes laiku neatvežamas 
skiedinys iš centrinio skiedinio 
paruošimo mazgo. Taupant 
statybines medžiagas, sparti
nant darbą, daug gali padėti 
geras mechanizmų išnaudoji
mas. Tačiau ir mechanizmai 
pas mus išnaudojami blogai. 
Beveik metus stovėjo be dar
bo du tinkavimo agregatai, vie 
nas jų ir dabar nedirba. Tres
te yra 6 puikūs dažymo apara
tai, kurie taip pat šiemet dar 
beveik visai nebuvo panaudoti.

„Mano brigada viena pir
mųjų respublikoje buvo gavu
si puikios kokybės brigados 
vardą. Tresto vadovai nesuda
rė reikiamų sąlygų mūsų dar
bui, brigada suiro ir dabai pas 
mus nėra nė vienos puikios ko 
kybės brigados“ .

„Blogai pas mus rūpinamasi 
jaunų darbininkų gyvenimu. 
Štai mano brigados jauni mū
rininkai nuolat skundžiasi ne
tvarka bendrabutyje. Lovos 
baltiniai keičiami retai, dažnai 
pritrūksta vandens, ne visuo
met būna elektra“.

Tokia puiki tvarka sovieti
niame rojuje, kurį piešia pa
tys darbininkai per oficiozą 
„Tiesą”. Kanados ir JAV ko
munistų spauda šių žinių ne
perspausdina ir savo skaityto
jams nepatiekia.

PABALTIJO VIENYBES 
IDĖJA PLEČIAMA.

Lietuvos Diplomatijos Šefas 
S. Lozoraitis yra pasiuntęs Es 
tų tautinės tarybos, švenčiant 
savo įsteigimo penkerių metų 
sukaktį, pirmininkui A. Rei'ui 
sveikinimą, kuriame sakoma:

„Aš tikiuos, kad broliški so
lidarumo ir draugingumo jaus 
mai, kurie dabar jungia mūsų 
tautas, ateity, joms išsivada
vus, prives prie labai artimų 
ryšių tarp Estijos, Lietuvis ir 
Latvijos nustatymo“.

Į tai A. Rei atsakė: „šiuo 
dėkojame Tamstai už malonius 
sveikinimus ir linkėjimus, pa- 
eikštus Estų Tautinės Tarybos 
penkerių metų sukaktuvių pro 
ga. Išklausiusi Tamstos adre
są, Tarybos Konferencija jam 
nuoširdžiai pritarė ir pareiškė 
tvirtą viltį bei nusistatymą dėl 
artimo bendradarbiavimą su lie 
tuvių tauta ir jos atstovais“.

— Min. S. Lozoraiits grįžo 
į Romą iš kelionės į Londoną 
ir Paryžių. Paryžiuje Lietuvos 
Diplomatijos Šefą, kurį lydėjo 
Dr. S. Bačkis, e.Lietuvos Atsto 
vo pareigas, priėmė Prancūzi
jos užsienio reikalų ministeri
jos Genearlinis Politikos Direk 
torius G. de la Tournelle.

— Korėjos prezidentu per
rinktas Singman Rhee.

— Japonija ir V. Vokietija 
priimtos į Tarptautinį banką.

— Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungas 
antras skyrių atstovų suvažia
vimas įvyks rugpjūčio 30-31 d. 
d. ir rugsėjo 1 d. Chicagoje Lie 
tuvos Vyčių Salėje, 2453 West 
47th Street.

DRAUGIJA RYTŲ EURU 
PIEČIUS PABĖGĖLIUS 

REMTI
Prieš kelis mėnesius įsteigta 

draugija rytų europjiečių pabė 
gėliaams remti (Canadian So
ciety for Aid of East Europe
an Refugees). Jos vyriausia 
būstinė yra Montrealy, ir ji ko 
ordinuoja devynių etninių gru 
pių pastangas Kanadoje — 
vengrų, lenkų, ukrainiečių, es 
tų, latvių, lietuvi, čekų, slova
kų ir rumunų. Suteikiama bend 
ra parama naujai atvykusiems 
iš Europos ir jie asmeniškai pa 
sveikinami prie laivo.

Kada naujas kanadietis įke
lia koją į krantą Montrealyje, 
jis yra draugijos narių sutinka 
mas ir aprūpinamas kava, pie
nu, sumuštiniais ir pyragai
čiais. Jam ir jo šeimai padeda
ma atlikti visi imigracijos ir 
muitų formalumai prityrusių 
vertėjų. Po visų formalumų at 
likimo Montrealyje bendrabu
tyje būna filmų, muzikos pro
gramų ir duodamas malonus 
laiko praleidimas.

Nukelta į 10 psl.
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Buvau, mačiau, kalbėjau
RAŠO NEVĖŽIO JUOZAS 

(apie Torontą)

Pažinkime Kanada
SARNIA PRATURTĖJO NUO ALIEJAUS.

Tęsinys iš praeito numerio.
Jei nori ką sutikti, ateik prie 

bažnyčios, arba „Tulpės“ val
gykloje, tai rasi.

— Kaip einasi, p. Grigaiti?!
— Šiaip, taip — pareiškė p. 

Grigaitis. Supratau, kad ge
rai. Tikrai malonus patarna
vimas, lietuviški valgiai. Kal
bama, jog „Tulpė“ gerai save 
reprezentuoja.

Kaip didis skautų veikėjas 
ir visuomeninikas kalba aktua
liais lietuvių reikalais.

ma iš skelbimų, nors pernai tu 
rėjęs nuostolių. Be lietuviš
kos muzikos, jis randa galimu
mo duoti nemokamai visiems 
kultūriniams paminėjimams, 
vaikų valandėlei. Pries kelis 
mėnesius įvedė pastovią kultu 
rinę kroniką ir knygų apžvalgą, 
kurią veda Augustinas Kuolas.

* * *
Šiuo metu yra labai padidė

jusi lietuvių emigracija iš Ang
lijos — naujųjų emigrantų, pil
nas Torontas.

Tas pats aliejus, kuris Ed- 
montoną daro turtingą, taipogi 
prisideda prie Sarnia'os ežono 
minės gerovės. Su Imperial 
Oil Ltd. rafinerijos išplėtimo 
atidarymu, Sarnia pasidarė mi- 
lionų al’ėjaus bačkų, pagamin 
tų Edmontono apylinkėje, pri
ėmimo centru. Šalutinis žiba
lo gaminys padeda gaminti sin 
tetinę gumą netoli esančiame 
milžiniškame Polymer Limited 
fabrike, o Palymer vėl šaluti
nius savo gaminius parduoda 
Dow chemikalų fabrikui.

duktus kaip benzino, diselimo 
aliejaus ir žibalo pečiams į Lon 
dono, Hamiltono ir Toronto sto 
tis.

Polymer, kuris priklauso Ka 
nados visuomenei, buvo jstelg 
ta karo metu, kad gamintų sin 
tetinę gumą, kai natūraliniai 
gumos šaltiniai buvo japonų 
užimti. Šiais metais ji gamins 
120.000.000 svarų gumos.

Dow chemikalų fabrikas, ku 
ris neseniai Įsteigtas, gamina 
įvairių produktų, apimančių ir 
medžiagų, kurios reikalingos

AR MES IR LIKSIME ATSILIKĘ?
LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO KLAUSIMU.

venusių Kanadoje, jautrumas 
Kultūros Fondo reikalams ii, 
galima sakyti, ligšiol vis nesėk 
mingai. Tiesa, Montrealy jau 
susidarė nemaža užuomazga, 
kuri atėjus rudeniui, reikia ma 
nyri ir tikėtis, bus išplėsta ir 
pradės rodyti veiklumą. Bet 
tiktai tiek ir tepasireiške šia
me bare Kanados lietuviai. Be 
Montrealio, buvo pareikštas su 
sidomėjimas tiktai iš Hamillo 
no, bet ten kol kas nieko kon
kretaus dar negirdėti apie su
sidarymą Kultūros Fondo sky
riaus.

O yra tiek aišku, kad ir Kul
tūros Fondo organizavimui rci 
kia privačios iniciatyvos. Bend 
ra organizacine vaga, 
primena valdinę, einant, 
riausiais nieko daugiau, negu 
biurokratiška tvarka nustato, 
neatsieksime.

Kas gi pirmiausia turėtų im 
tis iniciatyvos organizuoti Kul 
tūros Fondo skyrius? 
noma, tiktai 
O kulturininku yra kiekvienas 
lietuvis, kuris gyvai jaučia ku! 
tūros svarbumą ir jai pasiry
žęs padėti.

Reikia aišiai pasakyti, kad 
kultūrininkas dar nereiškia bai 
gęs kokį aukštą mokslą. Eg 
yra gi baigusių universitetus, 
o vis dėlto likusių nekultūrin
gais. Tą faktą žino, kiekvie
nas protingas žmogus, kuris tu 
įėjo progų susidurti su visokio 
išsilavinimo žmonėmis. Ir yra 
žmonių, neišėjusių aukštojo ar 
vidurinio mokslo, o betgi labai 
kultūringų. Ir, kas svarbiau
sia, labai gražiai suprantančių 
kultūros svarbumą ir reikšmę. 
Šitai pasakoma todėl, kad kar
tais žmonės iš kuklumo neatsi 
kalbinėtų: 
lis, — 
tesni 
gerą valią ir norą pasitarnau
ti lietuvių tautos kultūrai, te- 
siima, drauge su kitais, steigti 
kiekvienoje Kanados lietuvių 
kolonijoje Kultūros Fondo Sky 
rių.

Metas jau visai Kanadai su
jungti jėgas lietuviškai kultū
rai palaikyti, kelti, ugdyti.

Gerą mums pavyzdį parodo 
Australijos lietuviai. O juk 
Kultūros Fondas jau veikia 
Australijoje, Anglijoje, Vokie 
rijoje ir Amerikoje. Ne gi Ka 
nados lietuviams visą laiką pa
silikti atsilikime? J. Kardelis.

šiame „NL“ numery mūsų 
skaitytojai paskaitys Australi
jos lietuvių Kultūros Fondo 
veiklos planą ir įstebės jo gai
res. Tai didelio .r nepapras'.ai 
svarbaus darbo užsimojimas, 
apimąs visokeriopą Australijo 
je apsigyvenusių lietuvių kul
tūrinę veiklą.

Šis Australijos lietuvių Kul
tūros Fondo veiklos planas pa
rodo, kaip žmonės pa
tys formuoja gyvenimą, siekia 
ateities ir ją kuria. Tai daioas, 
kuris įrodo, kad žmonės yra 
aktingi jo kūrėjai ir tvarkyto
jai, ne pasyyvus, jo likimui pa
siduodą, bereikšmiai žmones.

Galima priminti, kad Austrą 
lijos lietuvių Kultūros Fondas 
yra sukūręs aukštojo mokslo 
Mindaugo vardo Institutą. De 
ja, jis neįstengta išlaikyti ta
me aukštume. Tačiau nenusi- 
leidžiama — jis dabar perfor
muojamas į realių sąlygų r. ■ 
se Institutą, kuris vis dėlto ti 
kiši veikti. Tai vis faktai, ku
rie parodo, kad žmonės gyvi ir 
veikia, protauja ir planuoja: 
Ne pasyviai pasiduoda sąlygų Ii 
kiniui. Jie patys tas sąlygas ku
ria, kiek tiktai išgalėdami.

Atrodo, nebūtų prasminga 
plačiau kalbėti apie kultui., ir 
jos reikšmę, nes kiekviename 
žingsnyje susitinkame daugy
bes faktų, kurie akin duriamai 
parodo, kaip svarbi yra kultūra, 
kaip vertingos yra aukštos jos 
pakopos. Vienas faktas,kad kul 
turą tautas ir valstybes iškelia 
į pasaulines garsenybes, sutei
kia joms autoritetą, pagaib: 
ir visokeriopą respektą, paro
do, kad kultūra yra pirmaeilio 
svarbumo reikalas.

Atsižvelgiant į visa tai, ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės statutas įsirašė į savo už
davinius Kultūros Fondą, kaip 
vieną pagrindinių dalykų. 59 
jo paragrafas sako: „Tautinei 
kultūrai palaikyti ir remti y’ra 
PLB Kultūros Fondas“. O 60 
paragrafas nustato: „Kultūros 
Fondo lėšas sudaro: a) 25% 
bendrųjų PLB lėšų, b) auKos, 
palikimai, dovanos, c) kitos pa 
jamos“.

Kaip matome, Bendruome
nės įsipareigojimas yra nu
kreiptas kaip tiktai į šį svaibų 
reikalą, tikslą, uždavinį.

Deja, jau keli metai kai v is 
klebenamas tautiečių, apsigy-

kuri
tik-

Ži-
kultūrininkai.

— Svarbiausia, ko ilgisi To 
ronto ir visa lietuviška visuo
menė, tai harmonijos ir sugy
venimo torpusavy. ..

Laikraščių korespondentai 
turi būti objektyvūs. . .

— Kaip su skautais Toron 
te, juk norėjote statyti skautų 
namus?

— Ta idėja davė, kad šian
dien turim lietuvių namus. . . 
Tikiu,kad gausim ten porą kam 
barių skautams, o stovyklavi
mui pirksim farmą prie ežero, 
kaip daro anglų skautai. . . — 
Pilnas energijos p. Grigaitis 
įsitikinęs, jog ateis harmonija 
Kanados lietuvių dirvoje, jei 
bus noras dirbti ir sugyventi.

Sutinku čia pat antrąjį „Tul 
pės“ savininką Joną Simona- 
vičių.

— Labas, pone, lietuviškos 
radijo valandėlės vedėjau.

— Malonu, malonu matyt
iš Montrealio. — Pradedu kai- nyčios, specialios mašinos 
bėris toliau apie radijo valau- ža į pikniką, kelionė ten u 
dėlę. — Valandėlė būna kiek- gal 1.50 et. Vykstama 40 my- 
vieną šeštadienį 3—4 vai., ban 
ga 620 St. Catharines radijo 
storis CKTB. Valandėlė ve
dama komercniiais pagrindais.
Kainuoja apie 50 dol. Išlaiko- medžių pavėsy.

Visi patenkinti, optimistai 
nauja Kanados žeme. V ieni 
griebiasi biznio, kiti mokslo.

— Ką gi sveikas, darai? — 
užklausiu tik prieš kelius me
nesius atvykusį iš Anglijos VI. 
Šlenį.

— Mokaus Commercial mo
kytoje, po 8 mėnesių gausiu dar 
bo su 300 dol. mėnesiui — op 
timistiškai atkirto. Aš 
timistiškiau palinkėjau 
siekti. . .

Šeštadienio popietę
riau urbi et orbi. Skirtumas 
didelis palyginus su Montre.’- 
liu. Klubuose, kavinėse, visur 
įvesta televizija. Sekmauimį 
visiška tyla — kinai, klubai, už 
daryta. Gėrimams nusipirkti 
reikia leidimo-paso. Šiaip — 
„Kaip danguje, taip ir žemėje“.

* * *
Sekmadienį nuo lietuvių

dar op
tai at

pasky-

ba£ 
ve
rt-

lių nuo Toronto į p. Narušio 
ūki. Prie pikniko ežeras. Įėji
mas pusė dolerio. Šokių aikštė 
didelė, graži, aptverta tvoiele, 

Groja kapela.

Samia, kuri dabar yra žino
ma kaip Kanados „chemiškas 
slėnis", savo gyventojų skai
čium padvigubėjo — nuo 18. 
000 1941 metais iki 36.500 
šiais metais ir kasdien vis dar 
susilaukia naujų žmonių. Mies 
to įstaigos spėja, kad dar iki 
15.000 atvyks per sekančius 
18 mėnesių.

Virš 120.000.000 bus išleis
ta šiais metais industrijos ir 
privačių statybų projektams, 
įskaitant 43.500.000 dol. „di- gos naujos mokyklos, daugiau 
džiųjų trijų“ petro-chemical in gatvių ir 
dustiijos. tai butų Imperial, apšvietimas ir dauigau ugniage 
Polymer ir Dow. Imperial iš- siu ir policijos apsauga. Ji tu 
leis apie 14.000.000 dol. raii- 
nenjos išplėtimui ir tiki, kad vertės vandentiekio fabriką. Ir 
greitu laiku pradės veikti nau- žinoma, nėra užtektinai butų, 
ja linija, nešanti aliejaus pro- (C. S.)

Keli šimtai mašinų. Apie 70U 
žmonių iš visų kraštų. Daugy 
bė pažįstamų. Bufetas su 
„minkštais“ gėrimais, o „kie
ti” — „kaip danguje, taip ir 
žemėje".

Ką aš — bemoks- 
tesiima už mane moky- 

Ne, kas jaučia savyje

PP. STONKAMS, 
jų mylimai motinai 

MARIJAI STONKUVIENEI 
mirus, širdingą užuojautą reiškia

Domas ir Margarita.

ir bandė reikštis.
Štai prabėgomis įrodymas: 

pasitraukusio iš VLIKo „Vie
nybės sąjūdžio“ atstovo Leono 
Prapuolenio atsišaukimo į lietu 
vių taautą ištrauka:

„Tegyvuoja draugiškiausi 
ryšiai su Didžiąja Vokietija ir 
jos Vadu Adolfu Hitleriu!“.

Tų pačių idėjų vedamas, J. 
Ambrazevičius (J. Brazaitis) 
buvo pradėjęs organizuoti „vie 
ną partiją“ — Lietuvių Fron
tą. Į šią bandytą organizuoti 
„vieną partiją" buvo pakviesti 
visų buvusių Lietuvoje partijų 
žmonės. Bet nė viena is buvu 
šių Lietuvos partijų į tą vad. 
Lietuvių Frantą nenuėjo, todėl 
ir liko, kaip ir buvę, tie pavie
niai asmens. Taip 
tas Liet. Frontas ir nesusifor
mavo. Bet tie pavieniai žmo
nės, jau Vokietijoje, pateko į 
VLIKą, kame ir viešpatavo Ii 
gi paskutinių dienų, terorizuo 
darni dažnu atveju net pačius, 
kaip apie tai kalbama, KD se
nuosius veikėjus. Šie, matyda 
mi, kad visuomenė jau išsiner- 
vina ligi paskutiniųjų ir jau 
pradeda reikšti atvirą VLIKo 
stagnacija nepasitenkinimą, ina 
tyt, nutarė daryti žygių icika ir kaip? 
lą tvarkyti. Ir todėl, prieš kiek 
laiko pasirodė žinių, kad KD 
grupė VLIKe nutarė Lietuvių 
Fronto atstovą J. Brazaitį, „pa 
aukoti" bendram reikalui ir 
vietoje jo išrinko Z. Ivinskį, 
kuris anksčiau buvo gana sau 
tūri asmenybė, iš kurios, ma
tyt, KD grupė tikėjosi rimties. 
Deja, tur būt, šie senųjų KD 
veikėjų numatymai nepasitvL- 
tino, nes p. Ivinskis pas>rodė

Būti Toronte ir neįsibrauti 
į vykstančią XV tarptautinę 
Raudonojo Kryžiau konfeicn- 
ciją, butų nedovanotina. Ant
radienio rytą, gavęs informaci 
jų iš p. Juškaičio, traukiu į Ro 
yal York viešbutį, kur vyksta 
konferencija.

Įėjimą saugo policija. Pa
sakius reikalą, mielai įleidžia. 
Visas didžiausias, prabangus

ŽYMIAI NE TAIP BUVO.
„Naujienos“ 189-me nr-ry, 

rašo:
„Vienybės Sąjūdis ir Lietu

vių Frontas buvo rezistenci
nės grupės (kokio dydžio, nie
kas nežino), veikusios Lietu
vos pogrindyje nacių okupaci
jos metu ir įėjusios į Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetą (VLIK), kai prie šie 
prisidėjo krikščionys demokra 
tai.

Pradžioje katalikai veikė at
skirai. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kovai prieš hitleri
nius okupantus buvo sudary
tas iš visų politinių partijų, iš 
imant krikščionius deni kra
tus ir jų bloko organizacijaa.

Jam vadovavo socialdemokra
tai“.

Tai yra labai netiksli infor
macija. Vienybės Sąjūdžio nie 
kad nebuvo ir dabar jo nėra. 
Yra tiktai susitarę KD asmens, 
kurie vadinasi tuo vardu, kai 
reikia įeiti į kokią organizaci
ją, kad tuo būdu padidintų KD 
narių skaičių.

Taip pat nėra ir Lietuvių 
Franto, kurio taip pat niekad 
nėra buvę. Bet ši organizacija 
turi savo istoriją. Vokiečių oku 
pacijos metu, kai visai supran 
tarnai kai kas galėjo manyti, 
jog dabar yra atėjusios sąlygos 
viečpatauti vadistinėms sro
vėms, šių tendencijų žmonės

Polymer fabrikui.
The Sun Oil Company nori 

pastatyti 20.000.000 dol. ver 
tės aliejaus rafineriją, Premier 
Pulp and Paper Company sta
to dabar 7.000.000 dol. fabri
ką, Canadian Oil Company ati 
darys savo naują 18 mil. dol. 
vertės fabriką sekančiais me
tais ir General Tire a«d Bub- 
ber pradės su savo 5 mil. dol. 
padangų fabiku, gamybą.

Samiai yra būtinai reikalin-

šaligatvių, priedinis

ri statyti naują 2.500.000 dol.

su L. Gira, buvęs tuometinis 
vidaus reikalų ministeris pasa
kė : — nėra abejonės, kad da 
lis grįžusiųjų yra Maskvos 
NKVD užverbuoti. J. Šimkus 
dabar šitai patvirtina: „Kai 
1939 m. L. Gira apsilankė Ta 
rybų Sąjungoje, užmezgė drau viešbutis skirtas konterencijai. 
giškus ryšius su visa eile tary
binių rašytojų, jis tapo nuošir
dus literatūros draugas, jos pro 
paguotojas Lietuvos liaudies 
masėse“ . . .

Šiame „B. L.” pasakyme 
yra šis netikslumas: Nei Cvir
ka, nei L. Gira su Lietuvos laik 
raštininkų delegacija Rusijoje 
nebuvo. Jie, tiesa, buvo, bet ape 
cialiais Maskvos kvietimais ir 
visai atskirai. Be to, ne tais 
pačiais metais. Laikraštinin
kai lankėsi 1934 m., o Gira 
1939 m. Cvirka ne drauge su 
Gira. Be to, ir Cvirka ir Gira 
vyko į Rusiją jau iš anksto už 
verbuoti.

NE UŽ VARSTO, BET 
UŽ ŠIMTO VARSTŲ.

„Tėviškės Žiburiai" pasku
tiniame numery griūte vėl už
griūva „Nepriklausomą Lietu 
vą“ ir jo redaktorių. Bet kas 

— Visokį slapukai iš 
pasalų. Vieni sau himnus gie
da, kiti kandžioja, treti verčia 
si neaiškiu niurzgimu.

Girdi, Kardelis — 
tys į petį", žinoma, , 
VLIKo griauti. . .“ 
nevidonas! . . Jis 
griauna. . . Tiktai ’ 
viškės Žiburių“ slapukai (ko- du ir ugnimi prisidengę vykdė 
kie jie narsūs didvyriai!“...) 
VLIKą remia ir tiktai šių sla
pukų dėka VLIKas ir laiko- gi daro ir komunistai — prisi- 

solidarus su J. Brazaičiu. Ta- si. . . Ačiū Dievui, kad yra dar
„T. Ž.“ slapukų, o tai Karde- mi rusiškojo imperializmo, — 
lis VLIKą visai sugriautų. . . „neša „naują tikėjimą“. Kaip 

Ar gi be verta teigti, kad ši kryžiokai buvo verbuojami vi- 
slapukinė didvyrybė ir jos „tie same pasauly, taip ir komunis-

Koridoriai, fojė išpuošti daly
vaujančių tautų vėliavom.

12 vai. pietų pertrauka iki 3 
vai. Konferencijos delegatai 
skirstosi: praeina visokie vei
dai : geltoni, juodi, balti.

Raudonos Kinijos delegatę 
prie viešbučio durų laukia i8- 
metis kinas, tautiškai pasipuo
šęs su fajetonu jo pačio trau
kiamu ant 2-jų ratų. Įsėda kt- 
nietė kaip karalaitė, o kinas 
tempia ją Toronto gatvėm. Po 
licijos mašina skina kelią jiems, 
o reporterių šimtai. . .

Prieš 3-čią pilni koridoriai 
delegatų. Ir mūsų „draugai“ 
8 praenia

Salė paskirta posėdžiams. 
Aplink salę visų tautų vėliavos 
Scenoje preziudiumas, papuoš
tas Kanados ir Raudonojo kry 
žiaus vėliavom ir didžiulis už-

■ „stoja pa 
„su „šefu“ 
Tikriausis 
gi viską 

vieni „Tė-

čiau, kaip tuos faktus bevertin 
tume, vis dėlto viena yra aiš
ku, kad Lietuvių Fronto ne'ou 
vo ir nėra. Jis gali dabar susi-
daryti, jeigu atsiras tos pažiū
ros žmonių daugiau. Tai viena.

Antra. Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetui pradžioje, kai ja 
me nebuvo KD, (tas buvo ligi 
1943 m. žiemos) vadovavo ne 
Socialdemokratai, bet Ūkinin
kų partijos žmogus p. Fledzins 
kis. Vėliau jau VLIKo pirmi
ninku buvo prof. J. Kaminskas, 
socialdemokratas. Tokia y: a 
faktinė būsena.

DIDELIS NETIKSLUMAS.
„Britanijos Lietuvis“ 30 

(258) nr. rašo:
„Anuomet, kai mūsų lainraš 

tin.ūkai Luvo nuvykę į Mask
vą, jų tarpe taip pat ir Cviika

rasas —XVIII tarptautinė rau 
donojo Kryžiaus Konferenci
ja“, pe rvisą salę 7 eilės stalų, 
apdengtų žaliu aksomu. Deši
niau šone, toli geltona, žalia, 
raudona, vėliava, atrodo, kad 
mūsų, tačiau tikriausiai, tai bu 
vo abisinų. Ant stalo tautos 
vėlevėlė ir užrašas valstybės. 3 
vai. plaktuko kaukštelėjimu ati 
daro posėdį prezidiumo p-ka». 
Išeina kalbėti graikų, švedų de 
legatai. Po kalbų visi ploja

Pagaliau išeina sovietų s- 
gos delegatas. Salė suūžia. 
Apie 40 metų rusas pradeda 
kalbėti rusiškai, už jo stovi ru
sė vertėja. Kai jis baigia skai
tyti rusiškai, ji angliškai išver
čia. Baigus, nė vienas neploja. 
Jis kalbėjo irgi apie darbą, 
benradarbiavimą ir taiką (sic)

Paskui ėjo svarstytų rezoliu 
cijų pri.mimas. Priėmimas vy
ko viešu balsavimu, delega
tams atsistojant. Balsus skai
čiavo prezidiumo sekretorius.

Keturi stalai vidury salės 
skirti reporteriams, foto apara 
tai dirba išsijuosę. Posėdziuo 
se 3 oficialios kalbos — angių, 
prancūzų, ispanų. Todėl pro
gramos, dienotvarkės tom kal
bom atspausdintos.

Toronto expresas nešė ma
no Įspūdžius, praleistas gražias 
vasaros dienas ir liūdniausia— 
paskutines atostogų dienas.

Buvo Montreal — Toronto, 
šiandie Toronto — Montreal. 
Pakelėse „cabin“ dar kvietė 
vasarotojus sustoti, tačiau 
man jos sakė — tau gana!

Kryžiokai.
Bolševikų L. Jonikas šį ter

miną taiko pasitraukusiems iš 
„sovietinio rojaus“. Bet ar tiks 
lu tokį terminą taikyti dipu
kams? Ar ne geriau jis tinka 
komunistams? Kryžiokai kar

sa“ nuo tikrosios yra ne už vars 
to, bet už šimto varstų.

Ponai „didvyriai“ ir slapu
kai, mažiausia, ką jūs turite, 
tai teisę grasinti ir priekaištau
ti. Jūs, prisidengę kaukėmis, 
bandote kažką provokuoti ir 
drumsti. Bandote įrodyti, kad 
vien aritmetika pasirėmus ga
lima įrodyti tiesą? Taip darė 
Hitleris ir taip daro Stalinas, 
pasinaudodamas tūlomis prie
monėmis, bet jūs gi, rodos, pa
sisakote prieš tokius metodus? 
Tat, ar nebūtų gražiau ir pado 
riau atvarai ir nuoširdžiai kal- 
’ -t‘s ir su'■’kalbėti? Ar jūs vėl 
ruošiate 1949 metų kov > 2b d. 
pakartojimą ?!

vokiečių imperializmą, atseit— 
nešė „naują tikėjimą“. . . Taip

dengę kardu ir ugnim, siekda

datos

teisybę 
baudžia

pažiūrėkime, kad tos 
mažai ką tepasako“.

Nors kartą Jonikas 
pasakė. Juk Rusijoje
va buvo panaikinta 1863 me
tais, bet komunistai ją grąži
no : laisvus ūkininkus suvarė į 
dvarus ir vėl grąžino „prikrep 
lienije k zemlie“ — pririšimą 
prie žemės. Ir vėl Rusijos ūki 
įlinkai kovoja už laisvę, už bau 
džiavos panaikinimą. Bet kaip 
bebūtų, „nesulaikysi upes bė
gimo" ir laisvė

Ar teroristai
tai verbuojami taip pat visame 
pasauly. Kas nauja čia, tai ne
girdėti, kad kryžiokai būtų bu 
ve verbuojami Amerikoje, o 
komunistų penktajai kolonai 
verbuojami durneliai ir Ameri
koje. Kryžiokai buvo paženk
linti kryžium ir kardu, ir ko
munistai yra paženklinti kūju 
ir pjautuvu. Tai kam gi gė
liau tinka šis vardas?

Jonikas ir tiesos prasitaria.
L. Jonikas „Vilny“ rašo: 
„Iš arti žiūrint socialinė rai

da eina labai lėtai. Iš istorijos 
mes žinome tiktai datas, kada 
nanaikinta baudžiava Europo
je ir vergija Amerikoje. Bet

bus iškovota.

ne tie patys?
Bimba rašo, kad Amerikos 

teismas nubaudė komunistų te 
roristus ir Ku-Klux-Klano te
roristus. Tačiau, kai dėl Kuk- 
-Klux-Klano Bimba patenkin
tas, o dėl komunistų ne. Ko
dėl? Ar teroristai ne tie pa
tys teroristai, būtų jie Ku- 
-Klux-Klano, ar komunistų?

Bimba pateisina Austrijos 
okupaciją.

Toks yra komunistinis tei
singumas: Bimba gina Austri
jos okupaciją. Kodėl? — Na 
gi, kad joje dalyvauja Rusija. 
O kur Rusija dalyvauja, vis
kas gerai. Rusiška ir okupaci
ja gera. .. Mandrapypkis.
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Kas gj ten darosi Urugvajuje?
Visame pasauly lietuvių tarpe matome tą patį reiš

kinį — viena srovė per fas et neras bando dominuoti. 
VLIKe dėl to bandymo dominuoti ligšiol neįmanomas 
buvo joks darbas. Kanadoje dėl to bandymo būtinai do 
minuoti įvyko skilimas. Didesnių ir mažesnių nenau
dingų pastangų dėl to pat bandymo dominouti matome 
Australijoje, Venecueloje. Gan aštria forma tos pastan
gos būtinai dominuoti pasireiškė ir Urugvajuje, kur bu
vo sudaryti bendras visų i srovių Laikinasis Organizaci
nis Komitetas — LOKas. Kaip žinoma, tas komitetas 
tų pačių bandančių dominuoti jėgų jau sugriautas. 
Žemiau patiekiamasis dokumentas reikšmingai budina 

, susidariusią būseną ir ko®statuoja gana liūdnus faktus, 
kurie vis dėlto ir įdomūs ir būdingi bendrai lietuviška
jai būsenai, — todėl ir patiekiami skaitytojų dėmesiui.

URUGVAJAUS LOKo NARIO PRANO VIKONIO 
PAREIŠKIMAS TO KOMITETO PIRMININKUI 

<UN. STASIUI GRIGALIŪNUI.
„Gerbiamas Pirmininke, mas toks kelias.

gavau Jūsų pasirašytą raštą. Susikūrus U. L. B. O. Ko- 
Laiškas gana smarkus ir turi mitetui, kuris buvo patviiūn- 
karingo ultimatumo prasmę, tas PLB Centro Valdybos pil- 
bet pas mane nėra to karingo noje savo sudėty, visi komite- 
ūpo, taigi neatsakysiu tiesio- 1° nariai buvome tos nuomo- 
giai į patį ultimatumą, bet pa- nės, kad organizuodami Urug 
liesiu bendrai susidariusią pa- vajaus Lietuvių Bendruomenę 
dėtį. Perskaičius Jūsų raštą, laikysimės pakantos, susiklau 
susidaro neaiški padėtis: kai- symo, demo'kratinių veikimo 
bama komiteto vardu, daromi principų ir savo veiklos idealu 
kaltinimai, reikalaujama termi- laikysime skaitlingą Urugva- 
nuotu laiku atšaukimų, bet ne- jaus lietuvių susibūrimą į U. L. 
patiekiama konkrečių kaltini- Bendruomenę. Buvome susi
mo faktų ir nepasakoma, kas ta1? nepritarti nei vieno, nei ki 
nutarė ir įgaliojo p. pirminio- to kraštutinumo tendencijai, 
ką pasiųsti tokį raštą. Aišku Šie kilnūs tikslai mus jungė ir 
tik tiek, kad sudaroma nesan- mes visi mokėjome sutartinai 
taikos nuotaika ir kad mūsų darbuotis.
komitetas yra pastūmėtas į Veiklos sąlygos pablogėja 
klampią ir sunkiai pataisomą tik po to, kai katalikų atsto- 
padėtį. Gaila, kad pasirenka- vai komitete, atvykus tėvame 

jėzuitams, pradėjo rodyti norą, 
kad komitetas, būdamas koali 
cinės sudėties, priklausytų nuo 
parapijinės politikos, kuri nu
statoma už šio komiteto ribų. 
Pradėta užkulisinė akcija prieš 
kai kuriuos komiteto narius ir 
pagaliau pasisakoma spaudoje, 
kad tik geras katalikas gaji bū 
ti ištikimas savo tėvynei. Ša 
lin rankas nuo lietuviško dar
bo, kas kovoje už Laisvos, Ne
priklausomos Lietuvos, atsikū 
rimą, nesutinka eiti po bažny
tine vėliava (buv. generolo G. 
Glovackio pareiškimas tilpęs 
mus pasiekiančioje katalikų 
spaudoje). —

Pagaliau pačiame mūsų ko
mitete padaromas veikimo per 
versmas ir sukuriama nesan
taikos ugnis. Tatai, kaip 
Tamstai žinoma, įvyksta rug
pjūčio 26 d. 1951 m. kai keturi 
komiteto nariai (viso gi esama 
septyni) susirinkę posėdžio nu

Grasilda ir Kirylius Broznits- taria pasiduoti Glavackinės 
kiai, Kanados kovbojų sostinės tendencijos išoriniam spaudi- 
Calgary gyventojai, prie savo mui ir padaro visuomeninės 
namų, praėjusią savaitę lan- komiteto veiklos revoliuciją, 
kęsi Montrealy. Žiūrėk atkar- Sukilusiųjų pirmieji darbai, 
pą — Kaip Kanadoje kūrėsi kaip Tamstai žinoma, buvo šie: 

lietuviai. keturi susirinkusieji, perskaitę 

per p. pirmininką patiektus so” korespondentai, tai bus iš 
Kazio Čibiro ir kun. Vlado Mi braukti iš vėlesnio protokolo 
kalausko laiškus, kur smarkiai prieš jus nukreipti K. Čibiro 
užgauliojami komiteto nariai ir kun. V. Mikalausko laiškai. 
Pr. Vikonis ir A. Gumbaiagis Aš ir A. Gumbaragis pasisakė 
ir protestuojama dėl to, kad me už tai, kad protokolai būtų 
U. L. B. nariais yra priimti nedraskomi: kas nutarta ir 
„Naujienų“, „Keleivio“ ir „A. kaip nutarta, tas turi figūruoti 
L. Balso“ korespondentai, M. ir protokolų knygoje. Prie 
Krasinskas ir J. Lazdauskas, taip susidariusių komiteto veik 
panaikino anksčiau įvykusio po loję apystovų, aš ir A. Gumba 
sėdžio nutarimą, kitaip sakant ragis buvome nuvykę pas Lie 
pašalino anksčiau primtus na- tuvos ministrą P. Amerikoje 
rius. Juos priimant posėdyje Dr. K. Graužinį, kuris, kaip 
dalyvavo šeši komiteto nariai Tamstai žinoma, yra įgaliotas 
ir jie buvo priimti visų pritari ir P. L. Bendruomenės C. Vai 
mu, bet pasirodžius spaudimui dybos U. L. B. organizavimo 
iš šalies, atmesta viskas į šalį.— reikalu. Be to, mano suprati-

Man primetama, būk aš as mu, Lietuvos Pasiuntinybė yra 
meniškai priduodąs svarbos pa ir privalo būti visų tų lietuvių 
darytam pašalinimui, nes paša autoritetas, kurie sakosi dirbą 
lintieji esą ir šioki ir toki, bet Nepriklausomos Lietuvos atsi- 
p. K. Čibiras pačia savo argu- kūrimo labui.
mentacija — „Naujienų“, „Ke Atstovybėje pareiškėme, kad 
leivio“ ir A. L. Balso“ korės sutinkame iš komiteto pasi- 
pondentai kaip tik ir sudarė sa • ■ • ,
lygas, kad atstovaudamas U traukt1’ JeiSu Jame butl* ta nuo 
L. B. O. Komitete socialde- monė> kad mes- kaiP° asmens, 
mokratų nuomonę lietuviškame esame nesukalbami; o musų 
veikime Urugvajuje kitaip ir atstovaujamų organizacijų at- 
pasialgti negaliu; nes jeigu sakingi centrai užsienyje pa
smerkčiau socialdemokratinės skirs kitus žmones. Bet Ponas 
spaudos korespondentus ir dar Ministras patarė jieškoti būdo 
jos atstovus Urugvajuje, tai bendram susitarimui ir susi- 
tuo pačiu smerkčiau ir tą spau tvarkius eiti prie Tarybos ir 
dą. Ponas K. Čibiras, matyt, kitų Bendruomenės orianų rin 
šito neturėjo omenyje; o gal kimo. Iš savo pusės pasisakė 
turėjo kitų tikslų — sukiršinti me, kad tik tuo atveju galėtu- 
mane asmeniškai su „Naujie- me pasilikti savo pareigose, jei 
nomis“, „Keleiviu“ ir „A. L. gu visame komitete pasireikš- 
Balsu“. tų noro sušvelninti susidanu-

Be to, tame keturių per- šią padėtį. Taip pat buvome 
versmininkų posėdyje duotas prašę Pasiuntinybės, kad piieš 
ir kitas šuolis, būtent: suias- susirenkant komitetui pese
tas būdas, kad ir nemokantieji džio mums buvo pranešta, ar 
solidarumo įnašo turėtų baisa- ir kiti komiteto nariai yra lin- 
vimo teisę, jeigu po šių refor- kę eiti prie susipratimo ir koris 
mų netolimoje ateityje įvyktų truktyvaus darbo. Prieš posė 
Tarybos ir kitų Bendruomenės dį buvome gavę iš atstovybės 
organų rinkimai. Tokios per žinią, kad ir antra pusė yra 
mainos pakenkė pačios Bend- linkusi prie patariamo susipra- 
roumenės sėkmingam stiprėji- timo. Turėdami tokią žinią, 
mui; 1) susilpnintas jos eko- vykome į posėdį. Tik gaila, 
nominis pagrindas, nes mokan kad čia radome ne susipratimo 
čių solidarumo įnašą pasiliko bet kovos nuotaiką. Pirminin- 
tik keletas; 2) pastūmėti į opo ko pasiūlytą dienotvarkėn tęs 
ziciją prieš Bendruomenę „Nau ti praeitame susirinkime nepa 
jienų“, „Keleivio“, ir „A. L. baigtas diskusijas'. Man paklau 
Balso“ skaitytojai; nustatyta sus, kodėl komitete nematyti 
prieš Bendruomenę Dr. K. Gri susipratimo nuotaikos, apie ku- 
niaus vardo draugija, kuiios rią mums buvo pranešta iš Pa 
pirmininkas ir valdybos narys siuntinybės, ir kodėl dienotvar 
nutarta pašalinti iš Bendruome kėn siūloma ginčų tęsimas, po- 
nės. Organizacinis Bendruo- nas pirmininkas atsakė: „Mi- 
menės darbas pasinėrė į vienos nitras ir Pasiuntinybė yra jū- 
srovės asmenų kaprizus, bet as sų „instrumentas“. Man pa- 
meniški kapirizai, asmeniškų darius pastabą, kad įžeidinė- 
sąskaitų įmaišymas į platesnio jant Ministrą ir Pasiuntinybę, 
mąsto lietuvišką darbą sunai- yra daroma žala lietuvių kovo- 
kina patį pakantos ir solidaru- jančios tautos reikalams, kad 
mo principą. Pasiuntinybė yra dar Lietuvos

Po šių įvykių mums buvo pavergėjų nesugriauta nepri- 
pasiūlyta tokia išeitis: sutikite klausomos Lietuvos tvirtovė, 
išplėšti iš protokolų knygos tą — Jūs, p. pirmininke, pakarto- 
protokolą, kuriame priimti į tinai pabrėžėte savo epitetą 
Bendruomenės narius „Naujie- prieš Pasiuntinybę ir net pa
nų”, „Keleivio“ ir „A. L. Bal- prašėte įrašyti į protokolą.

Lietuviu veikla Urugvajuje
RAŠO ALBINAS GUMBARAGIS.

Lietuvių veikla Urugvajuje. . Intelektualų visai maža, o 
Mažas Urugvajaus lietuvių toje mažumoje dar yra daug 

intelektualų būrelis, kaip led- kontrastų ir pasyvumo, konkie 
laužis ašigalyje, skindamasis čiai —— visi kolonijos lietuvių 
kelią į ramius vandenis, jieško laimėjimai priklauso tik ne
savo tėvynei laisvės ir nepri- Hems nepalaužiamos enei gijos 
klausomybės. tautiečiams.

Nors skaitoma, kad Urugva- Demokratinių pažiūrų kelu- 
juje yra apie 10.000 lietuvių, viai, dagumoje atvykę jau piicš 
visi nuveikti mūsų tautos ir tė- 25 metus į Urugvajų ir pnsita* 
vynės labui veiksmai, priklauso k? Pr^e vietos gyvenimo, papio 
tik saulelei čių bei kalbos, taip sugyveno
-vvtv--<*-v---------- v--<----- su vietos gyventojais, ypatin

gai inteligentija, kad nepamirš 
Kam tokiu budu mus reikėjo c]amį nei vienai dienai savo se 
kviesti ir į posėdį? Ar tam, nosįos gimtinės Lietuvos, jai 
kad pasiklausytume, kaip įžeidi jieškodami kelio į laisvę, deda 
nėjamas pilnateisis Lietuvos an^ tėvynės meilės aukuro sa- 
Ministras ir Pasiuntinybė? Pa- vo darbą, energiją, laiką, svei- 
sikėlęs, apleidau posėdį. Ap- kata> —'viską.
leidau ne vien dėl to, kad už- Įr taip, prie ankstyvesnių lai 
gauliojama Lietuvos Pasiunti- mėjimu, kurie jau įrašyti isto- 
nybė, kad bendro veikimo 1 ei- rijon, ' dabar reikia pažymėti 
kalas metamas per langą, bet naujus.
ir gerbdamas Tamstos, kaipo Urugvajaus didžiojoj spau- 
Urugvajaus katalikų parapijos doj ir radijo bangomis naujai 
klebono namus, kur buvome su nuskambėjo Lietuvos ir lietu- 
sirinkę, nes butų gi negražu, vių vardas.
jeigu lietuvių daromas „errai- Pirmą kartą Urugvajuje bu
delis“ pasiektų Urugvajaus ka vo suruošta, ispanų kalboje pa 
talikų bažnyčios vyriausybę ir skaita apie Lietuvą. Paskaita! 
bendrai Urugvajaus demokra- — Kai kas pagalvos, — maž- 
tinę spaudą, kuri pritaria be- možis. Ne! Gali būti paskai- 
tuvių tautos kovai už Lietuvos tų, iš kurių vienas galime lai- 
Nepriklausomybę ir mus laiko kyti reikšmingesnėmis, negu ki 
kultūringos tautos žmonėmis, tas, bet kalbamoji paskaita, ro

Apgailestaudamas Tamstos, dos, reikšmingesnė ir vertin- 
p. Pirmininke, tokį pasireiški- gesnė, negu 100 parengimų su 
mą, Lietuvos Pasiuntinybes ad komedijomis scenoje, ar 16 va 
resu, norėčiau priminti, kad karėlių su šokiais, ar 100 balių 
Lietuvos Ministrą ir Pasiunti- kų su skaniais užkandžiais ir 
nybę iki šiol teplusdavo Krem- gėrimais. Rodos, kad ši pas- 
liaus agentų organizuoti propa kaita yra vertingesnė, nes ji su 
gandos vieentai, būtent: Uru- Nukelta į 8 psl.
gvajaus komunistų laikraštis ■ 
„Justicia“, Stalino garbintojų : 
Agriaciados „Darbas” ir vėlio- 
nies Gabrio „ambasadorius“ 
Pranas Sačikauskas. Sačikaus 
kui aprimus, dabar Jūsų pozi
cija pradeda panašią akciją 
prieš Ministrą ir Pasiuntiny
bę. Pravartu priminti žmanių 
priežodį: iš didelio rašto, iš
ėjo iš krašto.

Kai dėl pačio suspendavimo, 
tai čia tik komedija, nes pati 
įvykių eiga savaime rodo, kad 
jau seniau pas jus buvo supla
nuota likviduoti bendrą komi
tetą ir jo vieton pastatyti tokį, 
kuris sakytųsi veikiąs visų var 
du, bet būtų grynai vienos sro
vės rankose. Tas ir padaryta. 
Kas iš to išeis, pats laikas paro
dys.

Su pagarba
Pranhs Vikonis,

Urugvajaus Lietuvių Bendruo
menės Organizacinio Komiteto radijo transliatoriai Bob

narys. Keith ir Cathy Mingay mikli-
Montevideo, Uruguay“. na muskulus.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

IŠ KANADOS KOVBOJŲ SOSTINĖS 
vienas „N.

30. TAUTIEČIAI
Prieš metu laiko

L.” bendradarbis gana plačiai 
aprašė Kanados kovbojų šven
tę kovbojų sostinėje — Calga 
ry, Albertos provincijoje. Tai 
laibai įdomi į tradicinė šventė, 
kuri tęsiasi visą savaitę, kurios 
metu sudaromos eisenos, vyk
domi konkursai, daromi karna 
valai ir tt. Greta to, mieste 
vyksta kovbojiškųjų gėrybių iš 
pardavimo turgai. Tai savotiš
kos kanadiškos šventės, apie 
kurias spauda nemažai parašo 
ir tuo sukelia savotišką susi
domėjimą jomis.

Montrealiui ne dažna proga 
susilaukti svečių iš kovbojų 
sostinės, todėl buvo tikrai įdo
mu išgirsti, kai p. Balys Bla
žys paskambino ir paklausė,

— Ar nenorėtumėte 
matyti su žmonėmis, kurie yra 
atvykę iš Kanados kovbojų 
sostinės — pačio Calgary?

— Kur ne! — begalima bu
vo atsiliepti ir pasinaudoti p. 
Blažio kvietimu.

Dipukiškas Robinzonas.
Jau kelis kartus teko susi

tikti su p. Blažiu, o dabar ir 
prieš susitikimą, gauti iš jo laiš 
kų iš Halifax, apie herojišką 
šarabandą, kuri į Kanadą at
gabeno be vizų ir kitų forma
lumų apie 250 naujų ateivių, pa 
bėgusių nuo sovietinio maro.

P. Blažio pasakojimas ver
tas visos apysakos, bet nors

trumpai jis verta suminėti, nes 
p. Blažys kol atvyko iš Švedi
jos iki Kanados, turėjo atlikti 
ištisą odisėją, o, gal, geriau pa
sakius — Robinzono kelią. Iš 
Švedijos vyko akciniais pagrin 
dais, įsigytu laivu, kurio akci
ninkus sudarė vieni tiktai ke
leiviai. Ar girdėta, kad kelei
viai susidėtų kaip akcininkai ir 
laivą pirktų tiktai vienai kelio
nei? O taip buvo, kai p. Bla
žys vyko iš Švedijos: keleiviai
sudėjo akcijas ir nupirkę lai- kiulsios iš Vinslaviškių kaimo, 
vą, juo plaukė į Kanadą. Bet... Panevėžio valsčiaus ir apskri- 
laivą ištiko katastrofa ir visi ties, pagal tėvus Kižytės, ir 
keleiviai atsidūrė Airijoje. Ten Kiryliaus Broznitskio gyveni- 
vėl įsigijo kitą laivą ii juo mas gana ilgą laiką ėjo kiek- 
plaukė į Švendiją susimobili- vieno sava vaga.
zuoti naujų keleivių, bet audra P. G. Kižytė iš Lietuvos iš 
laivą užklupo ir jis turėjo su- vyko 1905 metais į Angliją, 

pasi- grįžti po 10 dienų atgal. . . Jau ten ištekėjo ir susilaukė vai
kų ir tiktai po 15 metų persi
kėlė į Kanadą.

— Kodėl išvykote iš Lietu
vos?

— Buvome šešios seserys, pasižiūrėjome 
tai užteko ir namie kam likti 
ir kam išvykti. Mane iškvietė 
sesuo, — atsako p. Broznits- 
kienė. — Lietuvoje mes gerai 
gyvenome.

— O kodėl ir kaip vykote j 
Kanadą? Čia jau reikalas 
komplikuojasi ir siejasi su p. 
Broznitskių.

Pono K. Broznitskio istorija

trečiu laivu p. Blažys su dar ke 
liais keleiviais ir Liverpulio 
universiteto rektoriaus sūnum, 
matyt, nuotykių mėgėju, lei
dosi į kelionę ton pačion Ka- 
nadon, bet. . . audra jų laivą 
atitrenkė į vienos salos Biska
jos įlankoje uolas ir paskandi 
no. . . Keleiviai vos išsigelbė
jo, o manta nuėjo į dugną. Vėl 
teko grįžti į Airiją ir tiktai ga
vus Šarabandą jau dasikasti li
gi Kanados krantų, kur jo nie
kas nelaukė, atvirkščiai — pa 
sodino karantinan ir nežiniom., 
iš kurios p. Blažys rašė laiškus 
ir šaukėsi pagalbos. Ir štai tie kitaip susidėstė. Jis Kanadon 
patys

kovbojų sostinės gyventojai,
Grasilda ir Kirylius Boznits- 
kiai, kurie dabar lankėsi Mont
realy, p. Balio Blažio šeimai 
atėjo pagalbon, ir šiandien p. 
Blažys, pagerbdamas savo ge
radarius, pranešė, turįs svečių 
iš pačio Calgario. . . Tai buvo 
tikrai maloni naujiena, anot pa 
taries, „kaip aklai vištai girū- 
das, pats taikėsi į snapą“. . .

Pas pp. Blažius, St. Laurent 
gatvėje, radau pp. Broznits- 
kius besiruošiančius naktinio 
poilsio. Bet p. Blažys tuojau 
surado „nuo miego vaistų“ ir 
užsimezgė kalba.

Pasirodė, Ponios Grasildos,

atseit — istorinės Lietuvos, 
drauge —■ Ukrainos.

— Aš atvykau 1912 metais 
ir norėjau pasilikti tiktai vie
nus metus, — gražiai lietuviš
kai pasakoja p. Broznitskis. —*• 
Reikėjo būtinai užsidirbti sko
loms išlyginti pinigų. Viskas 
ėjo gerai. Per metus aš sko
las išlyginau ir jau ruošiausi 
grįžti, bet užėjo Pirmasis Pa
saulinis karas. Kaip carinės 
Rusijos pilietis gavau kvietimą 
stoti kariuomenėn. Kreipiau
si į konsulą, o jis man patarė 
stoti Kanados kariuomenėn, 
nes, esą, ta tarnyba bus taip 
pat užskaityta. Taip ir pada
riau. Ir karo metu besilanky
damas Anglijoje susipažinau... 
savo būsimą žmoną. Kai ji ne 
teko vyro, aš, jau sugrįžęs iš 
karo ir įsikūręs Calgary, ją iš
sikviečiau, ir sukūrėme šeimą.

Įdbmi detalė. P. Broznits- 
kis po karo iš Kanados val
džios gavo žemės. Jos galėjo 
būti visa sekcija.

— Gera buvo žemė, bet. . . 
pasižiūrėjome į ją su draugu, 

ir palikome. . .
Įstojau CPR geležinkelių tar
nybon ir jau 33 metai kai ten 
tarnauju. Esu čekeris ir po 
kiek laiko išeinu į pensiją, ku
rią išsitarnauju.

Kas mane visada domina, 
ponų Broznitskių i prieauglis.

Jie turi gerą jo būrį. Ir visi 
turi gerą darbą arba mokosi.

Vienas sūnus dirba JAV alie 
atvyko iš Kamenec - Podolsko, jaus kompanijoje. Dvi dukte- 

jaunuoliams ir jaunuolėms. Ir 
tėvams reikėtų atkreipti dė
mesį. į šį faktą ir vaikus visa
da įtikinti, kad jų pirmasis ir 
svarbiausis uždavinys — mo
kytis. O gyventi bus laikas ta
da, kai bus pasiektas mokslas, 
be kurio jie gero gyvenimo 
vargiai begalės pasiekti.

Man įdomu buvo, ką pp. 
Broznitskiai be pensijos dar 
prigyveno?

— Turime Calgary savo na 
mus, ir patenkinti savo kampe 
liu.

Apie Calgario lietuvius.
Teiravausi ir apie kitus tau

tiečius. Pasirodo, jų yra ne
mažas būrys. Yra net ir dipu 
kų. Pp. Broznitskiai sumini 
pavardes Grigų, Žukauskų, Že 
maičių, Jau gos, Balsių, Stuko, 
Štukėno, Spirausko, Adomėno, 
Račinsko. Visi gerai gyvena. 
Bet esą ir tokių, kurie nepri
sipažįsta esą lietuviais ir į lie
tuvišką prakalbinimą atsaką 
angliškai. . . Tai liūdnoka. Bet 
tai išimtys.

— O kaip gi čia sugebėjote 
padėti p. Blažiui? — dai tei
raujuosi.

— Buvo kreiptasi į gimines 
Amerikoje, kurios nurodė’ pp. 
Broznitskius ir šie, kuo galėjo, 
padėjo. Taigi, yra gerų žmo
nių ir Kanadoje. Ir pp. Broz
nitskiai „Nepr. Lietuvai“ pa
remti paaukojo 20 dolerių. 
Ačiū — ir už auką ir už žinias, 
kurios laukiamos iš visos Kana
dos šiam skyriui — Kaip Ka
nadoje kūrėsi lietuviai.

Daugiau bus.

rys turi geras tarnybas Calga
ry. Tai Olga ir June. Pernai 
jos 3 mėnesius keliavo Euro
poje, kuri joms labai patiko. 
Jos buvo Anglijoje, Prancū ri
joje, Italijoje, Šveicarijoje, Vo
kietijoje ir tt.

— Mamyte, — jos sako p. 
G. Broznitskienei, — mes dirb 
sime, užsidirbsime ir dar nori
me nuvykti į Europą, geriau ją 
pažinti.”

— Tokios kelionės juk bran 
gios?

— Kiekvienai jų atsiėjo dau 
giau kaip po pusantro tūkstan 
čio, — atsakoma. Man ypač 
įdomus jų 'vienas sūnus. Jis bu 
vo pabaigęs aukštesnįjį mokslą 
— High school, ir buvo nuta
ręs, ką čia, nesimokyti. Ir 
nuėjo tarnauti. Bet. . .

— Vieną dieną jis man sa
ko, — pasakoja p. Broznitskie- 
nė: — „Aš noriu mokytis“. . . 
jis sako.

— Tai gi tu mokslą jau me
tei ir norėjai greičiau „gyven
ti?“

— Et, mama, buvau jaunas 
ir neišmaniau to svarbaus rei
kalo, kad reikia pasiekti aukš
tąjį mokslą. Dabar supratau, 
kad reikia baigti universite
tas. . ., — atsakė sūnus.

— Ką gi, teko palaiminti į 
aukštuosius mokslus sūnų. Ir 
dabar šis mano sūnus, Jonas 
Broznitskis, netrukus baigs Ca 
lifomijos upniversitetą, kur 
studijuoja teisę ir draudimą, 
jau ketverius metus.

Tai gražu. Tai pagirtina. 
Tai, pagaliau, pavyzdys kitienxi
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Iš visur ir apie viską
— Iš visų kraštų žydų ver- dar Sovietų pavergtos, tarp jų 

žimasis į Izraelį sudaro dide- atžymi ir Klaipėdos kraštą, o 
lę problemą. Maisto neištenka 
seniesiems gyventojams, o rti macinių 
kia aprūpint maistu ir patalpo pažymėta, kad prie Gumbinės 
ms ir naujai atvykstančius. Žy apyygardos su būstine Ham- 
dų valdžia ėmėsi varžyti imi- burge yra priskirtas ir Klaipė 
graciją, ir sutinka įsileisti tik dos kraštas, 
sveikus ir darbingus savo tau
tiečius į „pažadėtą žemę“. 
Prie vietinių 655.000 Palesti
nos žydų, iki šiol prisidėjo oar 
686.000 naujų imigrantų iš ki
tų šalių, kurie daugiausia yra 
paprasti, nuskurdę, be amato ir 
nemoką žemės dirbti.

— Anglijoje, Beckbury (Sa 
lop) miestelio gyventojai nu
balsavo neįvesti elektros sro
vės savo vietovei. Esą, „Man
chester Guardian“ pranešimu 
elektros srovę įsivedus galį at 
sitikti taip, kaip įsivedus van
dentiekį, prieš paskutinį karą, 
kai vandens tiekimas nebuvęs 
pastovus. Todėl geriau, esą, pa 
sitenkinti (nedarant išlaidų) 
kad ir ne tobuliausia dujų švie 
sa, negu rizikuoti apsieiti visai 
be šviesos.

— Melbourno bendruome
nės metraščiui surinkta medžią 
ga- 
dėl darbo mokykloje ir su jau
nimu iš valdybos pareigų atsi
sakius, susirinkimas darinko p. 
N. Butkūną. Naujoji valdyba 
pasiskirstė šiaip pareigomis: P. 
Alekna — pirm., N. Butkūnas 
-ižd. ir I. Geštartas — sekr.

— Vandens sporto 
susibūrė į Melbourne 
tojų klubą, kuris turi 
dens pastatus. Vienu 
buriavo ežere, o kitu — juto
je. Klubas turi per 10 narių. 
Jo vadovybę sudaro Dr. Di- 
džys, R. Krausas ir A. Gabe- 
cas.

— Pranešama apie Vokiečių 
-Britų dr-jos suruoštą pasikal
bėjimą, kuriame dalyvavo apie 
50 britų politikų. Pasikalbėji
mų tema buvo — kaip Vokieti 
ją suvienyti ir atgauti praras
tas Rytų sritis. Pasitarimuose 
dalyvavo1 tiek konservatorių, 
tiek darbo partijos atstovų. Vo 
kiečių politikai vieningai pa
reiškė, kad tų sričių jie negali 
išsižaidėti, nes 4 mdlionai vo
kiečių iš jų rytinių sričių Va
karų nepasiekė.

— Vokiečių pabėgėlių „Die 
Stimme“, įdėjęs didžiulį žemė
lapį, kurios vokiečių žemės yra

savaitraščio skelbiamų mfor- 
įstaigų sąraše Nr. 2

— Dr. K. Matulaitis išskai- — Skaičiuojama, kad šių lai 
tė lietuvių raštą iš 2000 me- kų moteris didelę laiko daiį pra 
tų prieš Kristaus erą laikų, ku leidžia prieš veidrodį. Būtent: 
rio ligšiol niekas nesugebėjo mergaitė tarp šešių ir dešim- 
išskaityti. Tai yra vadinamas ties metų amžiaus, kasdien prie 
Karaburnos, kuri yra Mažo- veidrodžio praleidžia 17 minu 
joje Azijoje. Šis dr. Matulai- čių, mergaitė nuo dešimties iki 
čio atradimas atidaro duris į 15 metų amž. veidrodžiui ski- 
Kretos salos įrašus, kurių taip ria 18 minučių, moteris tarp 15 
gi niekas dar neišskaitė. ir 20 metų čia sunaudoja 51 mi

— Sukaktuvių proga Popie- nutę, ir moteris tarp 20 ir 40 
žius apdovanojo „Draugo“ re- metų prie veidrodžio praleidžia 
daktorius Leonardą Šimutį ir 
Igną Sakalą medaliais „Pro 
Ecclesia et Pontifice“. L. Ši-

redaktorium
25 metai. Be to, jis 

yra ALT ir LRKSA pirminin-

pat buvo sudarytos pagal pas
kutinį technikos žodį.

Balandžio 25 d. ekspedici
ja pasiekė Everesto papėdę. Žy 
gis pradėtas iš Nepalo sosti
nės Kathmandu, iš kurios su-

Pirmininkui A. Krausui

mėgėjai 
buriuo- 

du van- 
pastatu

tačiau Suvalkų 
apskritis, vokiečių vadinama 
Sudauen, iš jos išskirta.

— Amerikiečių vyr. štabo 
generolas Collins pareiškė, kad 
tik po dviejų metų JAV ka- mutis „Draugo“ 
riuomenė bus apginkluota atu yra jau 
minė artilerija.

— Sicilijoje buvo padaryta kas ir LRKF sekretorius. Lap 
kap. Miraballa inkstų operaci- kričio 6 d. jam sueina 60 metų, 
ja. Operacijos metu gydyto- I. Sakalas „Drauge“ dirba jau 
jai konstatavo, kad ligonis vie
toje 2 inkstų turįs net 4. Chi
rurgas pareiškė, kad tai pirmas 
atsitikimas, kad žmogus turė
tų keturis inkstus.

— 300.000 Hannovery su
sirinkusių sileziečių vėl iškil- vęs misionierius ir apvažiavęs pavyzdinga 
mingai deklaravo savo teises į beveik visą žemę.
savo senąsias žemes Silezijoje. — Arabų šeikų grupė krei-

— Adelaidėje, Australijoje, pėsi į Izraelio vyriausybę pra- 
lietuvių dramos grupė pastatė šydama, kad būtų įvestos pa- 
V. Kudirkos „Viršininkus“.

— Vengrijos valdžia jsakė 
nuimti kryžius ir iškabinti vi
suose ligoninės kambariuose 
Stalino paveikslus. Net opera
cijų salese Stalino paveikslas 
turi būti taip pakabintas, kad 
ligonis jį galėtų matyti nuo 
operacijos stalo.

— Nors Kremlius paskelbė,
kad Rusijoj nebeliko daugiau 
nė vieno vok. karo belaisvio, ta 
čiau jų vis iš ten dar tebegrįž 
ta. Paskiausiai jų į Vak. Vo
kietiją grįžo apie 300. Tarp jų 
yra ir apie 100 moterų, 1945 
m. ištremtų iš Rytprūsių j pri 
verčiamuosius darbus Sibiro 
kasyklose ir taigose, drauge su 
jomis grįžo ir 20 ištrėmime gi
musių vaikų. Viens iš grįžu
siųjų papasakojo, Maskvoj ma 
tęs feldmarš. Paulių, kuris dir A), 
bo kaip taktikos dėstytojas ka jtimą ne tik savo konstrukcija, 
ro akademijoj. bet ir dažymo darbų neužbai-

— Pirmas katalikų vysku- girnų. Tilto paviršius turi 160
pas Jonas Baptistas Cieplak, 
lenkas komunistų nuteistas 
mirti. Mirties dekretas bu
vo pakeistas 10 metų kalėji
mu. Po vienų metų jis buvo 
paleistas ta sąlyga, kad išvyk
tų iš Rusijos. Jis atvyko Ame 
rikon ir pasimirė 1926 m. Prieš 
jo mirtį Popiežius Pijus XI jį aukštyje, bet nuo tilto pastaty- 
buvo paskyręs Vilniaus arki- mo dienos, jau 14 metų, dar 
vyskupu. nei vienas iŠ jų neužsimušė.

91 minutę.
— I. R. F. Matarazo fabri

ke, Sao Caetano do Sul, buvo 
suruošta didelė šventė, kurios 
metu buvo renkama „Pramonės 
karalienė“.
didačių 
tyta ir 
Zelinos 
dukrelė
įmonės raštinėje. Ir štai mūsų 
Marytė laimi karalienės vaini-

MARIŲ ŽUVĖDRA

Plieno širdis
Novelė.

Prie lango stovėjo inžinierius. Sunkaus šilko užuolaida 
skyrė jį nuo gatvės, kurioje buvo žiemos ryto ramybė ir gy
vas judėjimas prie fabriko vartų. Gaivinantį rytą inžinierius 
jautė savyje, todėl stebėjo tik judėjimą.

Viena po kitos sustojo didžiulės mašinos, iš kurių pasipy
lė krūvos žmonių. Kiti skubėjo pėsčiomis arba dviračiais. Jų 
•visų laukė plačiai, kaip pati žmogaus prapultis, atidaryti gele
žiniai vartai, pro kuriuos jie paskubomis smuko į fabriko kie
mą. Kas žino, kiek toki nasrai gali suryti per ketvirtį valan
dos gyvų žmonių? . . Virš geležinių vartų įmūrytas laikrodis 
skaičiavo ne žmones, bet minutes. Jos tirpte tirpo, ir žmonės 
dėl jų darėsi nervingai skubūs ir neramūs.

Štai vienas vyras kažką šūktelėjo gatvėje lieaknčiai žmo
nai, o kita moteris prie pat vartų skubiai pabučavo idu mažus 
berniukus, įspėdama, kad jie neišeitų iš mokyklos, kol ji atei
sianti jų pasiimti.

Vartų laikrodis garsiai išmušė septynias valandas. Ge
ležiniai fabriko vartai automatiškai užsidarė.

— Anapus vartų jis buvo vienos moters vyras, o ji — 
dviejų vaikų motina. Dabar jie tik numeriai tarp kelių tūks
tančių kitų — dingtelėjo inžinieriui mintis.

— Direktorius kviečia. —
— Inžinierius galvos linktelėjimu padėkojo sekretorei ir 

skubiais žingsniais nusekė ją. Jo kabinetą nuo direktoriaus 
skyrė mažas direktoriaus asmens sekretorės kambarys, išklo 
tas žydriu kilimu ir apstatytas šviesiai gelsvais baldais.

Kai inžinierius pranyko direktoriaus kabinete, viršuje dvi 
gubų masyvinių durų pasirodė raudonai apšviestas užrašas: 
„Prašau netrukdyti“.

Sekretorė žvilgterėjo virš durų ir patenkinta atsisėdo 
prie rašomojo stalo, ant kurio gulėjo krūva vakariniu paštu 
atėjusių laiškų. Imdama pirmą pasitaikiusį, kaire ranka ne
žymiai paspaudė ties pirmuoju stalo stalčium įtaisytą mygtu
ką. Laukiamojo kambario skelbimų lentoje pasirodė žaliai 
apšviestas įrašas: „Interesantai prašomi registruotis rašti
nėje“.

— ... lygiai devintą prašau visus inžinierius ir braižyto
jus laukti braižymo salėje. . . — sutiko įeinantį į kabinetą in
žinierių direktoriaus žodžiai, skirti telefono trūbelei, ir at
gręžta į duris jo nugara. Nežiūrint to, buvo aišku, kad inži
nierius buvo čia laukiamas ir ne už masyvaus rašomojo sta
lo, įstrižai stovinčiu ties kampiniu langu, bet čia viduryje di
delio su prabanga įrengto kambario. Tik tas nelemtas pasi
kalbėjimas pasipainiojo. Tai buvo šios dienos patvarkymas, 
kurio nebuvo galima atidėti nė šįryt, nes direktorius nep i- 
pažino jokių išimčių, kurios mėgintų suardyti geležinę tvar

Everestas neįveikiamas
Jau buvo rašyta, kad pavasa 

rį šveicarų ekspedicija išvyko 
į aukščiausio pasaulyje kalno 
— Himalajų viršukalnę — Eve 
ręstą, kurio ligšiol nė viena 
ekspedicija dar nebuvo įkopusi.

1951 m. gruodžio 29 d. Zu 23 gerai atrinktais vietiniais 
eriche posėdžiavo kalnų eks- nešėjais ekspedicija pasiekė pa 
pertai, kurie nutarė 1952 m. grindinę stotį 4200 m aukšty- 
pavasarį surengti ekspediciją je. Tuo pačiu laiku ten atsira 
į Mont Everest. Dalyvavo ir do ir Shipton.
senas Himalajų ekspertas bri 
tas dr. Eric Shipton, suradęs 
kelią į Everestą per Khumbu 
ledyną. Šveicarų ekspediciją 
suorganizavo dr. Wyss-Du- 
nant. Dalai Lama, kuriam šita 
Everesto sritis priklauso, kiek 
vienais metais duoda leidimą 
tik vienai ekspedicijai. 1952 m. 
buvo skirti šveicarams, kurie 
stengėsi su britais sudalyti 
bendrą ekspediciją. Bet Wyss- 
-Dunant ir Shipton išsiskyrė, 
nesutarę dėl ekspedicijos vado 
vybės.

Šveicarų ekspediciją sudarė to kalno ir pradėjo1 pavojingą 
Be to, ji šoka devyni vyrai ir viena moteris.

Viskas buvo kuo tiksliausiai 
apskaičiuota — kiekvienas gra 
mas maisto ir kiekvienas met
ras kelio. Šitą ekspediciją su
darė seni prityrę kalnų lipikai, 
kurių vadovybė atiteko Rene 
Dittert, kuris surado dešimtį 
skirtingų kelių į Monlblaną, 
aukščiausia Alpiu kaina (4807 
m).

Tarp brazihų kan 
į karalienes buvo išsta 
ponų Vagneriu, Vilos 
gyventojų, 17 metų 
Marytė, dirbanti tos35 metai.

— „Tėvų Keliais“ redakto
riui kun. A. Sabaliauskui su
ėjo 20 metų kunigystės ir 25 ką. Be to gauna aukso laikro- 
metai spaudos darbo sukaktu- dėlį, albumą ir 8 metrus šilko 
vės. Sukaktuvininkas yra bu- dovanų. Marytė Vagneryte, 

lietuvaitė. Ji ne 
tik dirba, bet vakarais mokosi 
konservatorijoj bei specializuo 
jasi šokio mene.
scenoje lietuviškuose parengi
muose, o taip pat nemokamai 
paruošia Dr. Vinco Kudirkos 
vardo momyklos mokines.

— Danija, Norvegija, Švedi-

stovios kainos žmonoms. Prieš 
keletą metų, norėdamas gauti 
žmoną, muzulmonas mokėjo 
400 dol., o dabar kaina pakilu 
si ligi 1400 d. Spauda juokiasi, ja, Suomija ir Islandija sutarė, 
kad Izraelio vyriausybė dar kad jų piliečiai gali važiuoti į 
nedavė atsakymo šeikams, nes, visas šalis be pasų.
matyt, neapsisprendė, ar žmo- — Komunistai Kinijoje su- 
na kasdieninė būtenybė, ar tik degino 100 raupsuotojų. Pir- 
prabangos reikalas. Pagal nu ma jie pašalino misionierius, 
sistatymą pareitų ir kaina, globojusius raupsuotus, Įsakė 
Laikraštis mano, kad tai pra- surinkti dau gžabų, kad jais ge 
bangos dalykas ir žmoną lygi riau apdengtų savo trobeles ir 
na su radijo aparatais, tik tuo tada raupsuotus suvarė į tro- 
skirtumu, kad radio aparatą ga 
Imia išjungti, jei programa ne
patinka, o žmonos reikia klau
sytis visą amželį, patinka ar ne.

— Golden Gate, aukščiau
sias pasaulio kabąs tiltas, jun
gia San Francisko ir Auklan- 
do miestus Kalifornijoje (US 

Šis tiltas kelia nusistebė-

hektarų plotą. Ištisus metus 
tiltą dažo 25 nuolatiniai dažy
tojai. Jie dirba penkias dienas 
savaitėje ir kol tiltą nudažo, 
trunka treji metai. Dažyda
mi prieina tilto galą ir tada bū 
na laikas tiltą dažyti iš naujo. 
Dažytojai dirba 248 metrų

Ekspediciją ištiko pidmoji ne 
sėkmė: Margarita Lobsiger, 
vienintelė ekspedicijos mote
ris, susirgo ir turėjo grįžti į 
Kathmandu. Tą pačią dieną 
Indijos Klimatologijos Institu 
tas pranešė, kad vasaros mu
sonas birželio pirmom dienom 
pasieks Everesto viršūnę.

Šveicarai pasirodė užsispyri
mą ir nenusileido. Balandžio 28 
d. jie įsirengė tarpinę stotį 
Khumbu ledyne. Gegužės mė
nesio vidury ekspedeija įsiren 
gė tarpinę stotį netoli Everes-

žygį. Dabar jie papjovė pasku 
tini Nepalo asilą, kurį suvalgė, 
ir po to teko maitintis tik kon 
servais.

Tarpinė stotis po to buvo 
įrengta netoli Lho La kalno 
5250 m aukštyje. Oras gana 
retas, todėl prasidėjo nuolati
niai galvos skaudėjimai. Prieš 
ekspediciją iš šiaurės pusės iš 
kyla didingas Everestas, kurio 
viršūnė skęsta debesyse. Eve- 

Optimizmo ši ekspedicija tu ręstą dengia tik sniegas ir le- 
rėjo daug: dr.
išvystė naują 2 kg svorio de- plyšiai. Augštai nėra gyvybės, 
guonies aparatą.
čiau sverdavo 20 kg), 
ekspedicijos priemonės

Wyss-Dunant das, kurį paįvairina milžiniški

beles, patys atsitojo sargyboje 
prie išėjimų, ir jas padegė.

— Bevykdant kasinėjimus 
Kinijoje Kiangsu apylinkėje, 
rastas kapas su įrašu: „Vieš
paties vardu. Čia ilsisi Katari
na de Viljonis, kuri mirė 1842 
Viešpaties metais, birželio mė
nesį“.

— Demokratų kandidatas - .
Amerikos prezidento vietai, Ad' ™uose dalyvauja kariuomenės 
lai Stevenson yra protestantas 
unitarijonas. Respublikonų 
kandidatas Dwight Eisenho
wer neseniai prisipažino esąs 
dievobaimingas protestantas, 
nors nepriklausąs jokiai bažny
čiai.

— Vatikano Sikstino kop
lyčios lubos išgrąžintos Michel 
Angelo pieštais paveikslais. Be 
atlankantieji mėgdavo gulti ant kryžiuočių archyvas, kuris ap- 
grindų ir per žiūronus stebėti ima laikotarpį nuo 1196 iki

(Toks anks- Atrodo, kaip mėnulio pavir- 
Kitosšius.

taip Nukelta į 8 psl.

paveikslus. Dabar uždrausta 1525 metų. Tūkstančiai doku- 
tai daryti.

— Policijos seržantas Jur
gis Garška, jau antri metai yra 
Brazilijos kariškių turnyro 
šachmatų nugalėtojas. Loši-

forca publica ir policijos kari
ninkai.

— Pop. Pijus XII sušauks 
ypatingą konsistoriją papildyti 
kardinolų skaičiui. Kardinolų 
dabar yra 64. Turi būti 70.

— Rasti Lietuvos praeities 
dokumentai. Vokietijoje po 
karo druskos kasykloje rastas 
didelis vokiečių riterių ordino

mentų, liečiančių Lietuvos vnls 
tyybės kūrimąsi, didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių laikus, lietu 
vių ir seių prūsų kovas su kry
žiuočiais, yra 
ro filmuoti.

— Sueina 
kai Vatikano 
naudoti pašto ženklus, 
kaktį paminėti buvo išleistas 
ypatingas pašto ženklelis.

— Bažnyčia Turkijoje yra 
atskirta nuo valstybės. Iš 21 
miliono gyventojų, kurių dau- 
iuma Moslemų tikybos, tiktai 
55.084 katalikų priklausančių 
prie lotynų, siriečių, kaldiejų, 
armėnų ir graikų apeigų.

dabar jau mik-

lygiai 100 metų 
valstybė pradėjo

Tą su-

ką. Ji ir nebuvo suardyta. Jeigu ir butų buvusi priekaištui 
priežastis, tai trūko jam laiko, nes tą patį akimirksnį direkto
rius jau stovėjo prieš inžinierių išskėstomis rankomis.

— Džiaugiuosi tavo punktualumu. Truputį peranksti 
palikti lovą nepratusiam, bet punktualumas mano fabrikuose 
griežtai saugojamas. . . Diena bus tau netrumpa. . . Univer 
sitete ir fabrike laikas nelygiai greitai nuteka per tą pačią 
valandą. . .

— Aha. . . Daviau įrengti tau naują kabinetą. Manau 
— būsi patenkintas.

— Ačiū, tėve; taip patogiai ir skoningai bučiau pats 
jo aeįsirengęs. Na, ir su tokia prabanga. . . — čia inžinierius 
apmetė akimis erdvų kambarį, lyg norėdamas įsitikinti, ar ir 
čia kokia smulkmena nedingo iš prabangaus įrengimo, sens
tant tėvui. Ne! Priešingai — jam atrodė, kad tėvo kabine
tas niekados taip juntamai nealsavo prabanga ir geru skoniu, 
kaip tą rytą.

Tuo pačiu momentu, kai inžinierius apibėgo akimis kam
barį, direktorius keliais aštriais žvilgsniais išmatavo nuo gal 
vos iki kojų savo sūnų, kuris buvo daugiau kaip visa galva 
už jį aukštesnis, lieknas, sausas, tamsiais plaukais ir kontras 
tiškai šviesiomis akimis.

Kas matė drauge tuodu vyrus, nenoromis turėjo galvo
ti apie trečią asmenį, kuris turėjo būti i'šlygintojas tų didelių 
priešingybių, kurios buvo tarp tėvo ir sūnaus. Ką-gi galėjo 
paveldėti sūnus iš to vidutinio ūgio, plačių pečių, storo, kres
no žmogaus. Nebent savo banguotus plaukus ir siauras lu
pas. Tiesą pasakius, senio galva buvo pražilusi, kaip vyšnia 
pavasario žieduos, tačiau durpinės akys leido spėti, kad jos 
kada nors buvo dar tamsesnės po juodais vešliais antakiais. 
Tą pat buvo galima prileisti ir dėl plaukų spalvos. O kad lū 
pos buvo siauros, tai galima visai drąsiai tvirtinti, nes vir
šutinė buvo visai išnykusi po ilgais, baltais ūsais, kurie sie
kė ligi tos veido vietos, kur pas kai kuriuos žmones darosi 
įdomios duobutės, kai jie šypsosi atvira šypsena.

Tai buvo išvaizdos prešingybės, apie kurias galvojai ir 
jieškojai trečiojo asmens joms išlyginti, matydamas drauge 
tuodu vyru.

Net ir direktorius vienai akimirkai prisiminė mirusią 
žmoną. Žinoma, ne dėlto, kad jis būtų pajutęs, jog sūnus 
savo išvaizda jam yra svetimas. Jis buvo tife perdaug greitai 
užaugęs. Argi taip toli ta naktis, kai mirė žmona?! . . . Jam 
vis dar rodėsi,, kad jį nuo tos nakties skyrė kūdikis. Jis 
buvo jau subrendęs vyras. Tas pats, kuriam gyvybę pado
vanodama mirė jo žmona. . .

Šešėlis užslinko ant senio veido.
— Supažindinsiu tave su visais fabriko skyriais — lai

ku susigriebė senis, kad sentimentai jam netinka.

II.
Darbas virte virė. Kai kuriuose skyriuose buvo toks 

didelis ūžesys, kad kalbėti buvo visai neįmanoma. Inžinie
rius jautėsi, kaip apglušintas.

Sunkūs kranai vertė į milžinišką krosnį geležį ir anglis; 
apačioje tekėjo raudona, nepaprastu karščių alsuojanti, skys 
tos geležies masė. Inžinierius stovėjo atokiai ir šluostėsi nuo 
kaktos prakaitą.

Jis stebėjo ne ugninę masę, bet savo tėvą, kuris stovė
jo taip arti krosnies, kad jo veidas ir balti plaukai buvo už
lieti raudonos geležiesi atošvastės. Kaip ugninė geležies ma 
sė karščiu, taip visa jo būtybė alsavo neišsemiama energija; 
kiekvienas jo kūno nervas ritmingai atsiliepė į jį supančio 
gyvenimo pulsą. Kas galėjo tikėti, kad jis buvo septynias
dešimt metų?! Žmogus, kuris tame pragariškame karštyje 
jautėsi, kaip nugalėtojas, nuo kurio valios tirpo ir vėl aušo 
geležis. ..

— Ar tą gedulą nešiojanti jauna moteris yra nelaimin
gai žuvusio žmona? — Paklausė inžinierius tėvą, einant per 
kiemą iš vieno pastato į kitą.

Direktorius tylėjo.
— Laikrašty skaičiau apie nelaimę fabrike — pridūrė 

sūnus, tarsi pasiteisindamas, kad palietė nemalonią temą.
— Daug pinigų surijo tas prakeiktas atsitikimas — 

bumptelėjo senis pro ūsus, neatsakydamas į tiesiogį sū
naus klausimą.

Inžinierius pajuto, kad per jo kūną perėjo, tarsi, šal
čio srovė. Čia negalvojama apie žuvusį žmogų. Tik apie 
nuostolį, kurį turėjo dėl to fabrikas. Žuvo žmogus, bet ne 
numeris. Numeris negali fabrikui žūti1. . .

— Šitas pastatas dar neįrengtas. Manau, kad tos pa
talpos bus reikalingos, prdėjus gminti naujos rūšies moto
rus, dėl kurių tobulesnio modelio mano inžinieriai dar tebe
laužo galvas. Galėsi ir sau čia rasti dėkingą darbo sritį.

— Malonu, tėve. Aš seniai turiu projektą. Aš norėčiau 
čia įrengti sporto, poilsio salę ir skaityklą, kur darbininkai 
kasdien galėtų rasti malonią popietę.

Jeigu inžinierius būtų pasiūlęs išsprogdinti moderniškai 
įrengtą fabriką, ir statyti iš naujo, nebūtų, tur būt, taip nu
stebinęs tėvo, kaip tuo projektu, apie kurį inžinierius tiek 
daug svajojo universiteto suole.

Jis stovėjo įsmeigęs akis į sūnų, laukdamas, kada šis pa
sakys, jog tai buvo tik juokas. Bet kai sūnus ramiai ir visiš
kai šaltai išlaikė tėvo žvilgsnį, kai jo akys patamsėjo ir jose 
atsispindėjo tėvui dar nepažįstamas atkaklumas, tėvas su
prato, kad čia nebuvo juokas.

Jo nepaprastai stambūs antakiai susitraukė į krūvą ir 
griūte užgriuvo akis, kad inžinierius net negalėjo pagauti 
tėvo žvilgsnio. Jis stovėjo prieš jį tylus ir laukė atsakymo.

Tėvas jieškojo neigiamo, amžinai neigiamo atsakymo, 
bet nerado tinkamos formos. Tik ūsai išsiplėtė ir virpėjo.

— Atleisk, tėve, kad mano pasiūlymas buvo staigus. Ka 
dangi jis man yra labai savas, apie jį labai daug galvota, tai 
aš užmiršau, kad tave turėjau pirma prie jo parengti — in
žinieriaus žodžiai skambėjo ramiai, šaltai, tačiau tėvas juto, 
kad užsispyrimas ir energija glūdėjo juose. Sūnus neatsi
sakys nuo savo sumanymo taip pat, kaip ir tėvas.
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Pavyzdys visiems 
lietuviams

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS.
LKF Australijos Apygardos Valdybos 1952-1953 m. 

veiklos gairės.
LKF Apygardos Valdyba, 

pas'iremdamaa LKF įstatais, vi 
su LKF suvtžiavimų darbi- iš 
vadomis ir LKF Centro ins
trukcijomis, randa reikalo at
kreipti visuomenės dėmes} Į 
LKF įstatų 17, 18, būtent: Lk 
Fondas savo 17, 18 pažymėto
mis funkcijomis (LKF Švie
timo Valdyba ir LKF Meno 
Valdyba) praktiškai švietimo 
darbo imtųsi tuo atveju, jei 
PLB Švietimo įstaigos suiru
čių ar PL Bendruomenės išsi
skaidymo atveju negalėtų vyk
dyti savo uždavinių.

LKF Apygardos valdyba 
stato sau uždaviniu sutelkti vi 
šokių srovių ir konfesijų lietu 
vius, lietuvių kultūrai ugdyti 
ir plėsti.

Kūrybinis išeivijos impul
sas, nepapildomas gaiviosios 
gimtinės energijos, senka. Ta
čiau gajos tautos savisaugos 
instinktas daro visa, kad kuo 
ilgiausiai išlaikytų likusią ener 
giją ir todėl diktuoja mums 
rinkti po platųjį pasaulį išmė
tytą dvasinį Lietuvos turtą. Jei 
mes sugebėsime jį surinkti ir 
apsaugoti nuo pražūties, juo 
pasinaudosime dar labai daug 
metų. Tą uždavinį tegalės at
likti žmonės, Lietuvos moks
lą ir meną — tuos du sąjungi
ninkus, kultūriškai formuojan
čius žmogų, šeimą, ir valstybę 
ir vedančius žmoniją į švieses
nį rytojų — pastatę aukščiau 
už srovinius interesus.

1952—1953 m. LKF Austra
lijos Apygardos Valdyba skel
bia sekančią darbų programą.

1. Jaunimo švietimas.
Australijos apygarda laikys 

nuolatinį kontaktą su PLB-aės 
švietimo organais ir pagal iš
gales jiems talkininkaus, nesi
imdami „taikos metu“ iniciaty
vos. Konkrečiai Ap. V-ba su
gestionuotų B-nės Centrą pra
vesti jaunimo tarpe anketą, ap- 
klausinėjant jį, kokiose srityse 
norėtų lavintis lietuviškos kul

tūros dvasioje. (Anketa ap
imtų ir motinas, auginančias 
priešmokyklinio ar mokykli
nio amžiaus vaikus).

2. Lietuviškojo meno raidas 
Lietuvoje ii- išeivijoje

i aiškinimas.
Tuo reikalu LKF skyiiai, 

bendrai susitarę su savo apy 
gaida, formuoja kilnojamą niū 
sų menininkų parodą su atitin
kamais paaiškinimais (refera
tu). Tuo pačiu parodoje eks
ponuojamos ir propagojamos 
įsigyti dailės ir dailiosios lite
ratūros knygos.

3. Meno studijų ir bandymų 
skatinimas.

Pradedančiųjų ir savamoks
lių menininkų darbų kilnojamo 
ji paroda. Referatas ir paska
tinimai. Pagal galimybę pra
dedantiems bus skiriamos pi e 
mijos. Skyrių valdybos suges 
tionuojamos savo miesto ko
kioj universalinėj krautuvėj 
gauti stalą lietuviškiems meno 
išdirbiniams pardavinėti.

4. Tėvynės pažinimo 
skatinimas.

a) Rašinių konkursai jau
nimui. Temos liečia Lietuvos 
gyvenimą ir Lietuvą ir

b) Lietuvos pažinimo kon
kursas vaikams — toks kon
kursas parodys, kiek lietuviš
koje šeimoje tremtyje dar ru
sena meilė ir prisirišimas savo 
kraštui. Toksai konkursas tu 
retų būti viešas. Smulkesnės 
informacijos išsiuntinėjamos 
skyrių valdyboms aplinkraščiu.

5. Grožinės literatūros 
skatinimas.

a) Grožinės literatūros kū
rinių konkursas.

b) Chrestomatija jaunimui, 
rinktiniai tremties grožinės li
teratūros pavyzdžiai. Knyga 
turi būti paruošta spaudai 
šiais metais ir turėti ne mažiau 
kaip 300 psl. Iš anksto tai 

knygai išleisti paskelbti vajų, 
susitarus su „Austr. Liet.“ lei 
dykla.

c) Bandyti surinkti ir at
spausdinti lietuvių liaudies dai 
nas, nespausdintas tremtyje. 
Kviesti bendradarbiauti visus 
Australijos lietuvius.

d) Išleisti lietuvių liaudies 
šokių aprašymus.

e) Literaitūros informacija, 
indeksas ir kainos. Tuo reika
lu susitarti su leidyklomis.

f) Palaikyti nuolatinį kon
taktą su Liet. Rašytojų D-ja.

6. Meno kūrinių apsauga.
Tuo reikalu pirmasis etapus 

būtų lietuvių menininkų kuri
nių ir tautodailės Australijoje 
indekso sudarymas.

7. Lietuvių mėgėjų teatro
organizavimas.

Gerai visi žinome iš praei
ties ir dabarties, kad scena yra 
viena iš svarbesnių priemonių 
tautinei kultūrai kelti. Tačiau 
žinodama, kad tik gerais vei
kalais ir gera vaidyba galima 
to atsiekti. Apygardos valdy
ba skatina LKF skyrius imtis 
iniciatyvos pradėti šį reikšmin 
gą darbą tinkamu pasiruoši

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

žame, paskambinus telefonu 3290.

mu. Tam atsiekti apygarda 
kreipsis į mūsų esamas teatra
lines jėgas Adelaidėje ir Bos
tone, prašydama instrukcijų.

8. Palaikymas kultūrinės veik 
los kontakto su viso laisvojo 

pasaulio lietuviais 
kultūrininkais.

Toksai kontaktas galėtų pa
sireikšti kultūrininkų raštais, 
skirtais Australijos lietuviams, 
paskaitytais ko įspūdingiau
siai visuose lietuvių subuvimuo 
se Australijoje, ir vice versa.

Pirmoj eilėj apygardos val
dyba yra numačiusi kviesti 
šiuos asmenis: 1) prof. Balį, 
2) prof. Biržišką M., 3) prof. 
Kolupailą, 4) prof. Krėvę-Mic
kevičių, 5) prof. Pakštą, 6) 
prof. Puziną, 7) prof. Salį, 8) 
prof. Skardžių, 10) raš. Vai
čiulaitį, 10) Dail. T. Valių.

Gautieji raštai neturės būti 
spausdinami laikraščiuose, ka
dangi apygardos valdyba nu
mato juos išleisti atskira kny
gele. .

9. Apygardos Valdyba pa
ruoš LKF įstatų projektą pri
taikytą Australijos sąlygom, 
kuris bus patiektas sekančiam 
suvažiavimui primti.

KULrURWtįi;KROA/IKA
DIDELIS MUZIK INIS ĮVYKIS

Spalio 12 dieną, sekmadienį, 
New Yorke, didžiojoje Carne
gie Hall salėje pirmą kartą is 
torijoje žymusis New Yorko 
simfoninis orkestras, diriguoja
mas komp. J. Kačinsko, išpil
dys Čiurlionio, Gruodžio ir Ja- 
kubėno simfoninius kūrinius. 
Šiuo koncertu lietuvių kompo
zitorių kūriniai pirm ąkartą 
yra iškeliami didžiajame New 
Yorko muzikaliojo pasaulio 
aikštėn.

1951 METŲ LITERAI ŪR1 
PASKELBTOS

NĖS PREMIJOS JAU
Svarbiausias metinis įvykis 

Kanados literatūriniame pašau 
lyje paskelbtos metinės premi
jos. Premijos yra Stephen Len 
cock Medai už humorą, the 
University of Western Onta
rio's President's Medals (tri
jų rūšių), nauja pemija iš Uui 
versify of British Columbia už 
populiąrią kanadišką biografiją.

Šitie penki Governor Gene
ral's premijų laimėtojai yra:

Už romaną „The Loved and 
the Lost“, autoirius Morley 
Callaghan.

Už Thomas D’Arcy McGee 
biografiją „The Ardent Axile" 
Josephine Phelan. Tai jra 
jos pirmoji knyga, kuri šalia 
Gen. Gubernatoriaus premijos 
laimėjo dar ir Universitety of 
British Columbia medalį už
*---------- stw-------------------------- ---------------- M

c) nurodo:
10. Kn*ygų platinimas.

LKF Įst. 1 p.
„LKP' leidžia bei platina lie
tuvių laikraščius ir lietuvių 
mokslininkų bei menininkų kū 
rinius“.

Remdamasi suvažiavimo nu 
tarimu, Apygardos v-ba ištirs 
Geelongo kultūrininko p. Bar- 
tašiaus pasiūlymą perimti v- 
bos žinion spaudos platinimo 
reikalą ir paruoš tuo reikalu 
projektą.

Visai tai programai vykdyti 
yra reikalingos lėšos, todėl 
šiais metais apygardos valdy
ba ypatingo dėmesio kreipia į 
patį Fondą, atseit kasą. Tam 
tikslui skyriai bus raginami 
verbuoti kuo daugiausia narių 
ir rinkti visokiais galimais bū 

populiarią biografiją ir Toron
to Women’s Canadian Club 
premiją.

Už akademinį darbą „The 
Government of Prince Edward 
Island’’, autoriaus Frank Mac 
Kinnon, Prince of Wales ko- 
ledžio direktorius, Charlotte
town, P. E. I.

Už poeziją „The Mulgrave 
Road ’’, autorius Charles Bru
ce, Kanados spaudos superin
tendentas.

Už literatūrą jatinimui „A 
Land Divided”, autorius John 
F. Hayes, yra Southan Pies- 
s’o, Montreal, vice-pirminm- 
kas ir gen direktorius.

Miss Jan Hillard gavo Step 
hen Leacock medalį už humo
rą, tai yra „The Salt Box“, da 
linai autobiografinis pasakoji
mas apie kanadišką šeimą.

University of Western On
tario President's medaliai 
įteikti sekantiems: už novelę 
„Lost in the Barren Land", au 
toriui Farley Mowatt, išleista 
1951 m. spalio mėn. 27 d. Sa 
turday Evening Post'e. Uz 
straipsnį „The Secret Lile of 
MacKenzie King, Spiritua
list“, autoriui Blair Frasei, iš
leistą 1951 m. gruodžio mėn. 
15 d. MacLean's. Už eilėraš
tį „North Star West“ autoriui 
Earle Birney, išleista lapkričio 
mėn. 19’51 m. Canadian Heme 
Jaurnal’e. (CS).
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dais narių mokesčius, aukas ir 
p’an. Kitokius lėšų rinkimo bū 
dus Apyl. v-ba ištirs ir pa
skelbs savo aplinkraščiuose sky 
riams.

Musų užsibrėžto darbo pasi 
sekimas priklauso nuo visos 
lietuvių visuomenės, nuo jos 
rašytojų, menininkų, pedago
gų aktyvaus įsijungimo į bend
rą darbą.
Tad j darbą greičiau,
Tad sukruskim smarkiau, 
Tad, vyrai, pajudinkim žemę! 
Pasirašė:

Vytautas Žemkalnis, 
Jon'as Meiliūnas
Jonas Valys
Liudas Barkus
Vaclovas Raginis.

Ir nuostabu — užuot, kad senio krūtinėje užvirtų visa 
naikinantis pyktis ir kova, per jo širdį perbėgo savos rūšies 
pasitenkinimas, kad jo sūnus taip mažai paveldėjęs iš tėvo 
paviršiaus, visiškai turėjo jo karingą charakterį. Tarsi, bi
jodamas, kad pirmoje kovoje su juo, jaunasis nepalūžtų ir 
nedingtų tėvui tos gražios iliuzijos, jis nurijo bekylančio pyk
čio svaigulį ir mostelėjęs ranka, stengdamasis kiek galint ma
žiau reikšmės duoti tonui ir žodžiams, pasakė: „Tai studen
tiškos svajonės!. . . “

Abu vyrai, lyg nieko tarp jų nebūtų buvę, įžengė į ekspe
dicijos skyrių, kuriame stovėjo eksportui parengti įvairaus 
dydžio ir modelių motorai. Senis ėjo siaurais takais tarp il
gomis eilėmis surikiuotų motorų, prie kiekvieno prisiliesda
mas, kiekvieną paglostydamas, lyg jie būtų gyvos būtybės. 
Jo veido bruožai įgavo naują išraišką, kurioje buvo kažkas 
švelnaus. Jis tylėjo, bet jo akys jieškojo sūnaus žvilgsnio. 
Jis tikėjosi sūnaus žvilgsnyje išskaitysiąs: „Mano planai bu
vo studentiškos svajonės. Fabriko esmė čia yra, bet jos aš 
dar nesuvokiau...” Deja, sūnaus mintys buvo toli gražu 
ne tokios atgailaujančios, kokių laukė tėvas. Matydamas mo 
torų rykiuotėse sustingus žmogaus darbą, jis dar tvirčiau 
pasiryžo kovoti už savo planų įgyvendinimą.

— Čia gali pajusti fabriko ir paties gyvenini opulsą. 
Pradunda traukinys, pravažiuoja mašina, ir aš klausausi, 
kaip ūžia jų motorai. Motoras yra visą judėjimą varanti ir 
palaikanti širdis. Aš jaučiu kiekvieną teisingą ir neteisingą 
jų pulsavimą, nes jie turi mano firmos — mano vardo ii gar
bės ženklą.

Senio žodžiuose nebuvo jpkio patoso, net mažiausio pasi 
didžiavimo, kaip meilės savo gaminiams. Sūnus nerado žo 
džių įsiterpti į tėvo kalbą. Būtų buvę neteisinga grubiai už
gauti žmogų, kuris taip atvirai ir nemeluotai praskleidė sa
vo sielos kertelę.

— Gyvenimo pulsą pliene ir geležyje pajusi ir pats, kai iš
eis naujo modelio motoras — pasakė tėvas, lyg pateisinda
mas savo prasiveržusį jausmingumą.

— Kasmet bent po vieną naują modelį išeina iš mano 
firmos. Aš tuo didžiuojuosi. Jie išsineša mano firmos ženk
lą, kuriame yra ne vieno asmens, bet kolektyvo darbas.

Inžinierius pajuto, kad dabar jam tėvas netiesiog atsa
kė į jo klausimą dėl žuvusio darbininko. Ne atskiras žmo
gus čia svarbu, bet kad būtų pilnas fabriko darbininkų ko
lektyvas.

— Aš nejaučiu pagarbos negyvam mechanizmui, bet 
tavo kūrybiškumui ir išradingumui, tėve. Esu tikras, kad 
naujasis, pagal tavo direktyvas konstruojamas, modelis, vėl 
bus naujas technikos laimėjimas. Nors ir kaip būtų tie mo
deliai įvairūs, bet jie turi tą patį tavo firmos ženklą ir visa
dos gali būti išnaujoatkuriami. Gi, žmogus yra kiekvienas 
individualiai vienkartinis kūrinys visiems amžiams. . . Nie
kad nepasikartojąs. . . Kai apie tai pagalvoju, man norisi su 
pagarba nulenkti prieš kiekvieną žmogų savo galvą. . . Ir 
prieš jo Kūrėją. . . — Atsakė taip pat netiesiog inžinierius 
ir pats susimąstė.

Taip paskendę kiekvienas savo mintyse, senasis ir nau
jasis metalo fabriko valdytojas užsidarė keltuvo grotomis. 

Braižymo salėje jau buvo susirinkęs techniškasis fabriko per 
sonalas.

III.
Inžinierius nustebo, kai išėjęs iš kabineto į kiemą, rado 

kiemsargio vietoje berymančią naktį. Automatiškai griebė
si už laikrodžio, bet suvokęs, kad pertamsu, vėl jį įleido at
gal į kišenę.

Augštas žiemos dangus lijo mirgančiomis žvaigždutė
mis. O gal tai buvo tos pačios žioruojančios kibirkštys, ku
riomis spjaudė fabriko kaminai. Už pačio didžiojo buvo pa
kibęs mėnulio pjautuvas.

Inžinierius buvo beeinąs per kiemą didžiųjų vartų link, 
kai lange pastebėjo šviesą.

— Braižytojai užmiršo. . . — pagalvojo, lipdamas vin
giuotais geležiniais laiptais. Keltuvas buvo užrakintas.

Inžinierius be garso atidarė duris ir sustojo. Tikėjosi ne 
rasiąs čia nė gyvos dvasios. Už stiklinės dvišonės pertva
ros sėdėjo prie braižiniais apkloto stalo moteris. Braižiniai 
ir ji pati buvo pilte užpilta matinės šviesos, kurią bėrė tri
jose pusėse pastatyti prožektoriai. Viena ranka lėtai slinko 
ilgomis skaitlinių eilėmis, palikdama tai žalius, tai raudonus 
pėdsakus, o antrąja vienodais laiko tarpais ir ritmiškais ju 
desiais tai pridėdavo, tai vėl atitraukdavo nuo aukštos ir ne
paprastai baltos kaktos. Ji mėgino atvėsinti kaktą ir suma 
žinti išvargusios galvos skausmą. Didelį protinį įtempimą ro 
dė ne tik nenatūralus kaktos išblyškimas, bet taip pat išsi
tempusios smilkiniuose plonutės gyslos, rausvos dėmelės 
skruostuose ir kietai sučiauptos lūpos.

— Maniau, kad aš buvau vienintelis iki vėlumos likęs 
fabrike. O pasirodo, besama ir daugiau pretenduojančių į 
naktinius vaiduoklius. — Prašneko inžinierius, kai jam pasi
darė nebepatogu ilgiau slapčia stebėti į darbą įsigilinusią 
mergaitę.

Inžinierė pakėlė nuo braižinio akis. Jos buvo — inži
nierius nebūtų galėjęs i špirmo žvilgsnio nusakyti akių spal
vos — labai išvargusios.

— Atleiskite, collega, bet aš turiu leidimą čia vakarais ne
trukdoma dirbti. O kad vėlu nepastebėjau. — Inžinierius ne
suprato, kas buvo jos žodžiuose: ji teisinosi prieš jį, ar jam 
prikaišiojo, kad neprašytas čia įsibrovė?

Jis priėjo arčiau prie statyvų ir kritiškai apžiūrėjo brai
žinius.

Šįkart jai buvo neaišku, ko ir kaip ilgai jis norėjo pasi
likti.

— Noriu dalyvauti konkurse, kurį fabrikas paskelbė su
kurti naujam motoro modeliui, — pasakė ji nelabai švelniu 
tonu.

— Tuo norite pasakyti college, kad Jūsų braižiniai ne
pageidauja svetimų akių?!... — inžinierius laisvai atsisėdo 
ant braižomojo stalo kampo.

Mergaitė metė jam nieko gero nežadantį žvilgsnį ir vėl 
įsikibo į skaitlines, parodydama, kad pokalbį baigė.

— Jūsų tylėjimas reiškia, college, kad Jūsų mintį at
spėjau. A?,..

— Tikrai. . . Neapsirikote. . . Turėtumėte įspėti n ma 
no antrąją mintį, collega — jos balse buvo šaltis ir lengva 
ironija.

— Norą, ne mintį! Leiskite pataisyti. Ir būtent, kad 
aš kuo greičiausiai iš čia pranykčiau. . . — inžinierius šypso
josi nuoširdžia atvira šypsena.

Mergaitė tik atmetė galvą, padėjo pieštuką, ir rodėsi 
akių žaibus tuojau turėjo palydėti žodžių perkūnija. Bet jo 
mėlynų akių aksomas, kuriame atsispindėjo tik draugiškas 
atvirumas ir išdykėliškas noras ją erzinti, surakino jos lūpas.

— Na ir neregėtas įžūlumas!. . . — spėjo jis dar iš jos 
užimtos puolimui pozicijos suvokti nepasakytus žodžius.

Inžinierius surimtėjo ir kelias sekundes žiūrėjo į jos 
akis ir plaukus, kurie gražiu vainiku gaubė jos balto povee- 
lano kaktą. Surūdijusią geležį priminė jam jos plaukai. Ir 
akys buvo tos pačios spalvos su retu žalsvu atspalviu.

— Kokiais sumetimais moteris pasirenka techniką sa
vo profesine specialybe, college? — nei iš šio, nei iš to pa
klausė inžinierius.

— Tokiais pat, kaip vyrai — atšovė inžinierė, pabrėž
dama paskutinį žodį. Jos akyse žybčiojo kibirkštys ir degė 
pykčio žalsvos liepsnelės.

— Ne, college, tie patys sumetimai negali būti. Prie
žastys, kurios verčia skirtingus subjektus atlikti tą patį veiks 
mą, turi būti taip pat skirtingos. O vyras ir moteris yra dau 
giau negu skirtingi subjektai savo dvasinių galių atžvilgiu, — 
tęsė visiškai ramiai inžinierius savo išvedžiojimus.

— Ar negeriau būtų, collega, palikti aukštąją vyro ir 
moters psichoanalyzę ir paprasčiau pasakyti, kad Jūsų nuomo 
ne moters veikimo sritis yra tik vaikų darželis. Kitose gyve
nimo srityse vyrai ją sutinka kaip įsibrovėlę. . . — Nutraukė 
jį aštriu tonu inžinierė, aiškiai kirčiuodama žodžius, kuriuo
se buvo daug kartumo. Matyt, jai ne pirmą kartą teko gin
ti techniškomis specialybėmis tituluotas moteris ir ta tema 
paliko jos sieloje jautrią vietą, o gal net ir žaizdą.

Ji nebuvo tikra, kad toliau galės valdyti savo balsą, to
dėl į gražias lūpas įspraudė cigaretę, parėmė smulkutį apva
lų smakrą iir per melsvus dūmus žiūrėjo pro' inžinierių į tolį.

— Jūsų užgauti nenorėjau, college, bet kartais man sun 
ku matyti, Jus čia sėdint — jos žvilgsnis nukrypo į puoduką 
juodos kavos, kurią inžinierė vartojo, kaip kovos priemonę 
prieš akių vokus spaudžiantį švininį nuovargį.

— Gaila, college, bet Jūsų užuojauta man nereikalinga, 
o fabrikui nesuprantama, nes jo vadovybė ilki šiam laikui ne
sidomėjo, vyras ar moteris dirba, tik kaip atliekamas skirtas 
darbas. Jeigu Jūsų atstovauajma žmogaus, kaip individuali
nio asmens, iškėlimo idėja ir' čia būtų numačiusi nelauktų 
naujanybių, man būtų mieliau pasilikti tik numeriu. . . —

Inžinierius sukando dantis, tarsi įžeistos moters kerš
tingi žodžiai jį būtų fiziškai sužeidę. Jam buvo skaudu, kad 
jo nesuprato tėvas, bet nepalyginamai skaudžiau, kad nesu
prato ji. Ji. . . ? Kodėl jos nuomonė jam buvo tokia svarbi, 
nežinojo inžinierius ir pats. Kitu collegų nuomonė jam vi
sai nerūpėjo. Bet jos. . . Moters nuomonė. . . Keista. Bet 
kaip tik dėl to buvo jam svarbu, kad ji suprastų jį, kad ji 
buvo ne tik darbo college, bet ir moteris.
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Moksio~tecnmkos naujienos
KANADOS BOMBA — KO

Kanados vyryiausybė gami
na Eldorado Mining and Refi 
ning kompanijos radio akty
vias bombas. Kiekviena iš jų 
atseina 48.000 dol., bet tai yra 
bombos taikingam tikslui.

Vyriausyybė nori išpildyti 
šešių radio aktyvių bombų už 
sakymą gydyti ir tyrinėti vė
žio ligai. Pirmoji bomba bu
vo padaryta naudojimui Onta
rio Cancer Foundation klini
koje, Victorio Hospital, Lon
done, Ont.

Tos šešios naujos bombos 
bus padarytos Vancouver'io, 
Winnipeg'©, New Yerk‘o, Ch 
cago‘s ligoninėse. Italija pra
šo yienos kobalto bombos. Už
klausimų turima iš Vokietijos, 
Olandijos, Prancūzijos, Argen
tinos, Čilės, Brazilijos ir Nau- 
sios Zelandijos. Tačiau vyriau 
sybė nenori pažadėti tokias 
bombas pagaminti, kadangi jų 
nebūtų galima pristatyti anks
čiau vienų metų. (CS).

SAULĖS AKINIŲ VARTO 
JIMAS DIENOS METU PA 
DEDA MATYTI VAKARAIS

„Health“ žurnale, kurį lei
džia Health League of Cana
da, aprašomi tyrimai, kurie bu

VAI PRIEŠ LIGAS
vo padaryti Dr. Robert H. 
Packham'o.

Du tuzinai šoferių važiavo 
vidutiniškoje saulės šviesoje 
per dieną nevartodami saulės 
akinių. Pusė šių šoferių matė 
tik 60 proc. vakarinės šviesos, 
o 25 proc. tik 40 proc. Akies 
tinklainės jautrumas buvo taip 
sumažėjęs, kad jų mašinų ži
bintų šviesos neužteko sau
giam važiavimui.

Sulig šituo straipsniu, sau
lės akiniai, nesvarbu kokio ti
po, kokios kainos ar kokios 
spalvos, suteiks tam tikrą ap
saugą akies tinklainės jautru
mui palaikyti. Paprasta tai
syklė, pasirenkant sau saulės 
akinius, yra ta, kad pirkėjas, 
kuris turi užsidėjęs akinius bu 
damas stiprioje saulėje prieš 
veidrodį, neturėtų veidrodyje 
lengvai atskirti akiu baltymu.

(CS).

ITALIJOS NAUJOS 
ELEKTROS JĖGAINĖS
Nuo 1948 m. iki 1951 m. Ita 

lija yra gavusi iš Marshalo Pla 
no 119 milionų dolerių savo 
pašlijusiam elektros ūkiui at
kurti. Pridėjus dar kita tiek, 
pastatyta 10 šiliminių jėgainių

i „BRITANIJOS LIETUVIS“ |

$ vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. Z 
g Nepartinis, siekiąs tikslo — bendro visiems lietuviams. X 
K Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo § 
y buvusio organo.
S LEIDŽIA D. Britanijos Lietuvių Sąjunia, Londone. § 
g KAINA metams 5 dol. §
g ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol §

land Park, London, W. II, England.
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[ AH SKAITAI „DIRVA ?“---- |
U AR VAIKAI SKAITO „TĖVIŠKĖ LĘ”? X

II „DIRVA“ išeina kas savaitė, visuose pasaulio kraš- I 
II tuose turi savo korespondentus, greit ii teisingai I
X informuoja

REDAGUOJA BALYS GAIDŽIU NA S.
* Su „DIRVA“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, ę

16 psl. vaikų laikraštis „TĖVIŠKĖLĖ“. Vaikai ir 
j tėvai tvirtina, kad dabartinėse sąlygose tai geriausias 
į vaikų laikraštis. !

REDAGUOJA VLADAS V I J E I K I S.
J Abu laikraščiai metams kaštuoja. JAV $ 5,—;
| Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.

Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA.
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ŽIEŽIRBOSPradėjau 
stumti, bet mano duktė paro
dė kažką, per 400 pėdų. Pažiū
rėjęs į ta pusę, pamačiau miš- .
ko aikštelėje stovint dvi keis- • • • >»ne^ Ir nebuvo 
tas būtybes, apsirengusias keis „Greta spausdinami proto- 
tais blizgančiais rūbais. Jos kolai ir jų ištraukos, gal būt, 
kažką tyrinėjo žemėje. Neto- neduos pilno vaizdo dėl ko To

po 60.000 kw ir 4 jėgainės po motociklo padanga. 
30.000 kw, taipgi įrengta iš vi 
so 720.000 kw. Italijos elekt
ros jėgainių instaliuotas galin 
gumas siekia šiuo laiku 6.302. 
972 kw, iš kurių 5.117.734 kw 
tenka hidroelektrinėms, o 
1.185.238 kw šiliminėms jė
gainėms.
rui yra plačiai naudojamos na žiniškas diskas, panašus į ap- skilęs į du frontus. . . 
turalios dujos, turinčios savo

hidroelektrinėms, 
kw

Šiliminių stočių ku- limais jų aikštelėje gulėjo milronto LAS skyrius buvo su- 
Neban- 

verstą grybą, iš rausvo metalo, dome čia teisinti ar kaltinti vie
95 proc. gryno metano ir duo kurio kraštuose
dančios 1000 šiliminių vienetų 
vienai kūb. pėdai. Tas kuras 
daugiausiai vartojamas Lom
bardijoje, bet jis turi tendenci
ją praplisti po visą kraštą. Ant 
ra kuro rūšis — tai Sardimjos 
anglis. Be to, Italijoje varto
jamas ir importuotas skystas 
kuras. Vidutinis elektros ener 
gijos suvartojimas Italijoje vie 
nam gyventojui per 1950 m.
buvo 535 kwh. (TŽ).

SKRAIDANTI LĖKŠTĖ 
PAMIŠKĖJE.

Vokiečių majoras Oskar Lin 
ke „Sunday Graphic“ laikraš
tyje aprašo jo matytą skraidau 
čia lėkštę ties Berlynu:

„Aš su 11 metų dukterimi 
grįžau motociklu į namus. Prie 
Hasselbacho miestelio sprogo

nos ar kitos pusės. . . Bando
me tik paaiškinti kodėl „L L“ 
buvo tokia šykšti žiniomis 
apie progresyviai gandais išdi 
dintą „skilimą“, kurio tikru
moje net ir nebuvo. .

„Laisv. Liet.“ 18(154).

eilė skylių, o vidury juodas ei 
linderinis metalo bokštelis.

Slapstydamasis už krūmų, 
aš prisiartinau arčiau iki 120 
pėdų. Staiga pasigedau savo 
dukters, kuri atsiliko užpakaly 
ir balsiai ją pašaukiau. Išgirdu 
sios mano balsą, abi būtybės, 
kurios buvo panašios į žmones, 
greit pasislėpė juodame disko 
cilindre.

buvo dviguba^^^^^vev-vx^^^vrc^v'^ce^^^vAv^^^e^vt^NKSSae^'v^we^^e-fa

cilindras, kuris kyšojo iš disko 
viršaus, pradėjo slėptis ir tuo 
pačiu metu kitas cilindras iš
lindo iš apačios, pakeldamas 
diską nuo žemės.

Vienu metu diskas pasidarė 
panašus į milžinišką paslaptin
gą grybą, stovintį ant juodo ko 
to-cilindro. Diskas pradėjo suk 
tis smarkiau ir palengva pa

Aš dar spėjau pamatyti, kaip 
ant vienos tos būtybės krūti
nės kabojo kažkas panašaus į 
lempą, kuri reguliariai blykčio 
jo-

Po kelių sekundžių iš disko 
šonuose esančių skylių, lyg iš 
fontano, pradėjo veržtis žals
vos spalvos ugnis, kuri gi eit 
paraudonavo. Tuo pačiu me
tu aš išgirdau ūžesį. Juodasis

kilo nuo žemės. Juodasis cilmd 
ras, disko apačioje, įsitraukė, 
ir šis „grybas“ pasidarė smar
kiai besisukančia šviečiančia 
lėkšte. Pradžioj ji pakibo ore, 
paskui šaute šovė į viršų ir din 
go horizonte“.

„Sunday Graphic“ korespon 
dentas apklausinėjo Hasselba
cho miestelio gyventojus, ku
rie patvirtino, kad tą vakarę

jie matė praūžiant ugninį ka
muolį, kurį palaikė meteoru.

NAUJI RAŠTO DARBAI
Dr. V. Tarcijonas parašė stu 

diją apie lietuvius gydytojus, 
visuomenininkus. Studijoje to 
kių minima per 200.

A. Liutkus išvertė į prancū
zų kalbą „Rainių miškelio tra 
gėdiją“, kuri rūpinamasi išleis
ti.
------ XX------------ mm----------MX MX~

TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, įsikū
rimo sąlygas, darbus, perspek
tyvas. Visi raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami.

Rašyti adresu: „Nepr. Lie- 
uva“, 7722 Georg str., Ville

Lasallle, Montreal, P. Q.
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AR ŽINOTE KA RAŠO

„KELEIVIS" į
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi į | 
mėgsta jį skaityti? |
„KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne i : 
pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti. d
Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio * 
pasigailėjimo. įj
Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo- f, 
mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba. 1
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. ; į
Parašykit ir paprašykit vie no egzemplioriaus pasižiū- ’v.
rėti. Gausit nemokamai. *

KELEIVIS U
636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A. |

AR JAU SKAITĖTE

BARABĄ?
Šitas puikus švedo PEAR LAGERKVIST veikalas laimėjo 

. 1951 m. Nobelio literatūros premiją. Jis išverstas į visas 
kultūringąsias kalbas, visi apie jį kalba, visi juo grožisi, vi

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

Rašykit: Terra, 946 W. 31 Plinstrumentai, vienas iš labiau
siai saugojamų ir vienas iš ace, Chicago 8, 111.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus į savo tautiečius.
; NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų,
I klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
J kimus ir korespondencijas.
1 UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
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; Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei rne-
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I Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

go 8, Ill., U. S. A.

IV.
— ... Noriu išreikšti mano ypatingą pasitenkinimą ir 

džiaugsmą, kad konkursą sukurti geriausią naujos konstruk
cijos motoro modelį lamėjo moteris. . . — čia fabriko direk
torius reikšmingai nutilo ir daug sakančiomis akimis jieškojo 
savo džiaugsmo kaltininko pirmuose suoluose, kur sėdėjo tab 
riko techniškasis ir administracinis personalas. Salėje kilo 
mažas šnabždesys. Direktorius su plačia šypsena lūpose pa
lauke, kol salė nurims ir su patosu tęsė toliau.

— Garbės laurus, paprastai, skindavo vyrai. Šįkart ne 
ginčijamai jie teko moteriai — mūsų panelei inžinierei. . .

— Kaip žinote, pagal mūsų fabriko seną tradiliją, lai
mėjęs I-ją premiją išrenka tos serijos motorams vardą. Pa
nelė inžinierė pavadino savo modelį „Plieno širdimi“. Var
das ypatingas ir simboliškas ne tik motorams, kurie tikrai 
yra mechanizuoto judėjimo širdis, bet ir pačiai jų kūrėjai, ku
rią teisingai galima pavadinti moterimi su „plieno širdimi“. 
Ji atsispyrė atgimstančio pavasario viliojimams ir išsėdėjo 
prie savo darbo, ligi jį vainikavo „Plieno širdis“. . . — su tais 
žodžiais direktorius nulipo nuo podiumo ir įteikė inžinierei 
miniatūrinį su visomis detalėmis pagamintą modelį.

Keli šimtai akių nukrypo į laimingąją moterį. Mote
rys žiūrėjo į ją su pavydu, o vyrai — su susidomėjimu, nes 
jie dar tą patį akimirksnį užmiršo, kad ji buvo gabi, konkur
są laimėjusi jų darbo college. Jiems pirmoje eilėje ji buvo 
tik moteris. Laiminga moteris yra kiekviena graži. O ji šian 
dien buvo daugiau kaip laiminga. Nuo vidinio susijaudinimo 
švelniai paraudo skruostai, žalsvas liepsneles svaidančios 
akys, drąsiai atmesta galva su surūdijusios geležies spalvos 
plaukais, kurie jai sudarė puikią pergalės aureolę, kliudė vy
riškai lyčiai galvoti, jog čia yra moteris su „plieno širdimi“.

Kai ji, su modeliu rankose grįždama į savo vietą, tyčio
mis triumfuojančiu žvilgsniu pažveliė į inžinierių, jos džiaugs 
mas palūžo. Toks šaltas šaltas inžinieriaus žvilgsnis suti
ko ją ir privertė išblėsti jos akyse žalsvas liepsneles. Net ir 
jo akyse nebuvo mėlyno aksomo, bet šalto plieno. Jo žvilgs
nyje buvo keistas pasigailėjimo ir priekaišto mišinys.

Kai vėliau inžinierius keliais šiltais žodžiais kreipėsi į 
fabriko darbininkus, atidarydamas skaityklą, sporto ir poil
sio salę, jo akys nebuvo nė trupučio šiltesnės. Jis paliko san 
turus ir tada, kai darbininkai kėlė jam triukšmingas ovaci
jas. Tik, kai maža mergaitė darbininkų vardu jam įteikė di
džiulę puokštę raudonų šiltadaržio tulpių, jis kiek susijaudi
no, pasilenkė ir pabučiavo vaikišką veidelį.

Pasibaigus iškilmingam posėdžiui, pirmieji suolai puolė 
sveikinti inžinierienę. Inžinierius pakilo ir demonstratyviai 
pro ją išėjo iš salės.

* ♦ *
Pavasaris barstė saujomis žiedus. Nuo jų kvapo girtas 

vėjas nuleipo ant dulkino gatvės grindinio. Buvo tvanku, 
nors jau temo.

Prie fabriko braižyklos lango stovėjo inžinierė, įsmei
gusi akis į vakarų horizontą, kuriame lipo iš apačios į viršų 
galvoti debesys. Kvepianti naktis žadėjo gaivinti lietų, o gal 
ir audrą.

Inžinierės sieloje taip pat niaukėsi. Tiršti skausmo ir 
beviltiško nusiminimo debesys rinkosi jos širdyje. Vidujinis 
nerimas varė ją betiksliai iš vieno kambario į kitą. . . Visur 
buvo tuščia ir kartu pilna. Tuščia — tik ji viena liko budėti 
naktinėje darbo pamainoje; pilna — jos skausmo, nuo kurio 
ji negalėjo pabėgti.

Inžinierė apsivilko tamsiai mėlyną darbo apsiaustą su 
balta apikakle ir nusileido į apačią.

Ekspedicijos skyrius buvo beveik tuščias. Naujųjų mo- 
torų pareikalavimas buvo toks didelis, kad fabriko vadovybė 
nutarė net įvesti naktinę darbo pamainą. Čia ji jieškojo sa
vęs — sentimentų nepažįstančios inžinierės. Tuose juodai 
blizgančiuose motoruose ji norėjo rasti dalelę savo ssielos, 
kurią įdėjo bemiegėmis naktimis, konstruodama jų modelį. 
Ji prisilietė prie vieno iš jų, kaip aną kartą direktorius, bet 
vėl greitai atitraukė ranką. Geležies ir plieno šaltis sklido iš 
jų ir veržėsi iki pat jos širdies.

Inžinierė pasilenkė ant auksinio trikampio firmos ženk
lo.

— Ach!, bemaž sudejavo ji.
„Plieno širdis“! ... — kaip koks pasityčiojimas raibu

liavo jos akyse raudonomis raidėmis auksiniame trikampy 
įrašytas motoro vardas.

Kai žmogų apima nerimas, pranašaująs artėjantį skaus
mą, jis kartais nori pats padaryti širdyje žaizdą, kad naujas 
skausmas pakeistų esamą. Gal tokio pat instinktyvio noro 
varoma inžinierė atsidūrė geležies tirpinimo skyriuje. Dvi 
didelės iš pirmo žvilgsnio žiūrint, prešingos jėgos grūmėsi 
krosnyje: geležis ir ugnis. Tirpo geležis... Virto į skystą, 
tekančią, ugninę masę.

Karštis degino jos veidą rankas, bet jai buvo gera žiū. 
rėti į tirpstančią geležį. Ji jautė, kad ir jos širdy pradėjo kaž 
kas tirpti, kas buvo per kelis mėnesius dirbtinai šildoma.

Ji atsirėmė į mūro koloną ir užmerkė akis. Toliau kovo
ti su savo jausmais nebuvo prasmės. Pajutę laisvę jie pras-i 
veržė gaivališka srove ir tekėjo per jos sielą, užgriebdama vis 
naujus praeities atsiminimus.

Ji — vienintelė moteris tarpe vyrir rollegti. . . Ji — ga
vusi tarnybą pasaulinio garso firmoje. . . Ji — konkurso lau 
reatė..,

Visa savo siela inžinierė įsikabino į paskutinį prisimini
mą. Jeigu jai pasisektų dar kartą pergyventi savo triumfą, 
gal ji vėl būtų tas, kas buvo. Išdidžioji inžinierė. . . Moteris 
su „plieno širdimi“. . .

Ji mėgino įsivaizduoti fabriko šventiškai išpuoštą salę, 
išgirsti direktoriaus kalbą, bet. . . Ji nieko nematė, nieko ne
jautė, tik inžinieriaus plieno akys šaltai su priekaištu žiūrėjo 
į ją. . .

Nuo ano nelaimingo susitikimo braižykloje, inžinierius, 
atrodė, jos vengė. Jis buvo jai rūpestingai paslaugus ir aty- 
dus darbo metu, mielai jai patarė ir padėjo, tačiau tarp jų 
stovėjo kažkas. Ji niekados nesužinojo jo nuomonės apie 
savo premiją laimėjusį modelį. Kiek jis buvo linksmass ir 
laisvas su braižytojomis, tiek santūrus ir rimtas su ja. Ji ne
žinojo, ką visa tai reiškė, bet diena iš dienos jis darėsi jai ar
timesnis. Jo vaizdas pradėjo ją tiesiog persekioti. Inžinierė 
prieš jį kovojo daugiau ir daugiau kasdien pralaimėdama.

Dabar ji neteko paskutinių pozicijų.
— Ach, kaip mielai ji norėtų sunaikinti tą modelį, kad 

tik! . . . ir mergaitės mintis užlūžo, neturėdama drąsos pasta 
tyti sąlygos. . .

Jo akys žiūrėjo į ją šilčiau, bet vis dar su priekaištu.
Dar liktų inžinierės titulas — perskrodė jos įkaitusią 

kaktą nauja mintis.
Ar ji galėtų ir tą panaikinti?. . .
Iš nuleistų blakstienų per skruostus riedančios didelės 

ašaros rodė, kad ji nerado atsakymo į savo klausimą.
Lauke krito pirmieji lietaus lašai. Palkilęs vėjas atplėšė 

duris ir sviedė į jos įkaitintą vedą drėgnai vėsaus oro srovę.
Inžinierė rengėsi eiti uždaryti durų, kai ją sučiupo kaž- 

keno ranka.
Buvo jos įkaitintos vaizduotės padaras? Ji užmerkė vie

nam momentui akis, norėdama iš jų ištrinti vaizdą. Bet inži
nierius vis stovėjo prieš ją ir žiūrėjo į jos ašarotas akis. Ne, 
tai nebuvo svajonė. Jos vaizduotės inžinierius turėjo šalto 
plieno akis, kaip tada salėje, o šio akys buvo mėlyno akso
mo. . .

Staigiu judesiu inžinierius patraukė mergaitę prie sa
vęs. Naujas vėjo sūkurys užtrenkė duris.

Kelias sekundes inžinierius gėrė jos karštą alsavimą. Šį 
kartą jo akyse žaidė nugalėtojo triumfuoajnčios liepsnelės, 
nes jis jautė, kaip jo rankose leidosi jos „plieno širdis“ ir de
ginančia mase sunkėsi į jo kūną.

Lauke šlamštė lietus ir po juo čirkšdama aušo skysta ge 
ležies masė būsimajai motorų serijai...

Pabaiga.
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Veda sktn. i n ž. J. Bulota.
V. Keletas ypatingų pastebėjimų.

skaitomus planus, kad jas susi 
radus. Laikas, kad mes ištrin 
tume tą susidariusią patarlę : 
„Taip, ir aš važiuočiau į sto
vyklą, bet kad toli ir kelio ne
žinau“. Šį kartą ir mes, mont 
realiečiai tuo įsitikinom, nes, 
kad ir turint „gerą“ skautų nu
braižytą planą vis dėlto tik po 
7 vai. jieškopimo ir jau nevilty 
je, beprojektuojant savąją sto 
vyklą-nakvynę, teatsidūrėme 
„žadėtoje žemėje“. Tiesiog 
gėda mums tai ir prisipažinti, 
bet juk iš klaidų mokomės.

Stovyklos įrengime buvo pa 
pildyta klaida, tai pastatytos, 
bet neapkastos grioveliais pa
lapinės, o tai du neskiriami 
draugai, dėl to nenuostabu, kad 
naktį žaibuojant ir griau
džiant teko paplūduriuoti po 
kurias palapines.

Įdomus faktas, kad pas ber
niukus nei vieno, o pas mergai
tes tik viena skautė tebuvo iš 
senųjų lietuvių ateivių. Čia 
yra labai apgailėtinas ir ypa
tingo dėmesio vertas reiškinys. 
Žinoma, mes patys, DP dar tik 
atsigauname ir tik dėka pasi
šventusių vadų ir pavienių skau 
tų teįstengiame atsikelti iš to
kio baisaus visą tėvynę ištiku
sio smūgio. Vis dėlto, jau lai
kas šį reiškinį panagrinėti ir 
jieškoti išeičių.Čia mums niekas 
nepadės, kaip tik mūsų pačių 
darbštumas, tėvynės meilė ir 
noras kovoti prieš baisųjį mū
sų naikintoją bolševizmą, už
mirštant tarpusavius ginčus ir 
tikrai įsisąmoninus bei pildant

Nekalbant apie forminius 
reiškinius tarp abiejų mergai
čių ir berniukų stovyklų, nebu 
vo jokio susipažinimo, kaip va
dovavimo, tiekimo, moi alinio 
ir tt. ryšio. Argi negalima bu
vo., pav., sekmadienį po pietų 
paaukoti kokią 1 su puse vai. 
laiko padaryti mūsų jaunimo 
pavakarį, pašokant, pazai- 
džiant, gal ir kokį numerį pa
rodant ir kartu ką nors padai 
nuojant bendram „susipažini
mui“. Nėra reikalo nei plačiau 
aiškinti: jei kas stengiasi mū
sų jaunimą skirti, daro didelę 
klaidą, nes neužtvenksi upės 
bėgimo, o jeigu nemokėsi ar 
nesistengsi ją pasukti norima 
vaga, tai ji išsilies ir tikriau
siai į Kanados Prancūzų, Ang
lų ar visokių ateivių laukus. 
Mūsų vadai ir vadės turi vado
vautis ne atskiromis nuomonė
mis, net gal kaprizais, bet aiš
kiai aptarti 
ir kaip mes 
vieni kitus, 
būtų nedovanotina 
kus ar net mus pačius, po ka
lėtos metų matyti paskendu
sius Amerikos asimiliacijos ka 
tile. Man dar neteko girdėti,, 
kad skautas būtų „prarijęs“ 
skautą, bet pažinojau ir pažįs
tu daug vėliau sukurtų laimin
gų šeimų iš skautijos laimingų 
jaunystės pažinties laikų.

Reiktų mums baigti su komp 
likuotų ir susisiekimui nepato
gių stovyklaviečių naudojimu, 
arba jau nors gerai jas atženkli 
nant ir įtaisant teisingus ir iš

iki kokio laipsnio 
turėtume pažinei 

Mums, skautams, 
savo vai-
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RODNEY TABAKO ŪKIUOSE. JAU PERŽENGTA Į ANTRĄ PUSĘ BARO
Rodney, Ont., apylinkes lie griežė visą laiką beveik be per Vasario 16 gimnazijai remti Būr. Nr. 62 c. o. Mr.

tuviai yra įsispecializavę au- traukos ir taip puikiai, kad ir susitelkė jau per 1200 lietuvių. Plaušinaitis, 170 Melrose 
ginti tabaką, gal būt, daugiau senesnio amžiaus asmenims iš '
negu kitose kuriose Kanados šaukė norą patrepsėti. ..
vietose. Vien tik RR 3 yra apie Gegužinė bus Povilo Pes- 
12 stambių tabako ūkių lietu- karskio ūkyje. P. Peskarskis 
vių, kurių1 laukai jungiasi vie- yra rokiškėnas, į Kanadą atvy 
no su kitu, o visoj Rodney kęs jau senokai. Yra labai drau Jankus, 104 Weeger St., Ro- 
apylinkėje yra apie 120 lietu- giškas, nuoširdus ir vaišingas ches'ter 5, N. Y., USA, išlaiko 
vių tabako ūkių. Kas yra labai kavalierius. Jo svajonė — 3U- Hochleitnerytę Ireną, III kl. 
džiugu, Rodney apylinkės lie- kurti jaukų lietuvišką šeimos mok.;
tuviai tarp savęs labai gra- židinį, o ne kitokį. Jam ilges Būr. Nr. 58 c. o. Mr. Pranas 
žiai sugyvena ir nedaro jokio nį laiką teko būti Saskatcheva Saladžius, 308 Alphonse Stie- 
skirtumo, ar prieš 20 metų at- no ir Manitobos provincijose, 
važiavęs laimės jieškoti, ar da- kur lietuvių mažai iš viso yra, 
bar karo audros atblokštas, — tai ir negalėjo savo svajones 
visi išvien darbuojasi, reikalui anksčiau įvykdyti. . . Bet da- 
esant vieni kitiems padeda, pa bar padėtis yra šiuo atveju pa
tarimais, darbo jėga, ūkio ma- gerėjus, tai reikia tikėtis, kad 
šinomis ir tt. svajonės išsipildys. O be to,

Liepos 27 d. Rodney apylin dabar turi daugiau laiko pusi
kės LOK buvo surengęs ge- dairyti, nes ūkį yra išnuomavęs 
gužinę, arba pikniką, į kurį iš J. Rastapkevičiui, kuris antri 
Rodney ir apylinkės atsilankė metai pavyzdingai jį tvarko, 
apie 250 asmenų. Atsilankiu- Rodney apylinkėje ir dau- 
sieji, puikiai, linksmoj nuotai- giau yra iš anksčiau atvykusių, 
koj praleido sekmadienio iais- kavalieraičių, kurie svajoja 
valaikį: vieni pasišnekučiavo, apie lietuviškus šeimos zidi- 
pasidalino įspūdžiais, pasitarė nius. Mergužėlės, kurios 
apie tabako auginimą bei kitais mėgsta ramų lietuviškos šei- 
reikalais, o mėgėjai šokti, so- mos židinį, neturėtų nekreipti 
čiai pasišoko, nes džazas, ku- dėmesio į tabako 
ris susidėjo iš penkių muzikan- lietuvius, tvirtus, 
tų — vadovo, jauno, energin- nomiškai stiprius 
go lietuvio ir keturių vengrų, 

Dievui - Tėvynei ir artimui į 
obalsio tikslus. >

Mes skautai, būdami griež- s 
tai apolitinė organizacija, tu- > 
retume jau dabar susirūpinti, j 
kad dėl grupinių, nelaimingų i 
mums kivirčų, nebūtume nei- ! 
giamai paliesti, išnaudoti ar nai ' 
kinami. Pagal mūsų įstatus ir 1 
obalsį, kas nebetiki Dievui — ! 
nebėra skautas, kaip, kad ra- 1 
šo J. E. vysk. Padolskis, gi 1 
kas eina prieš tėvynės ir arti- ; 
mo idealus, tas taip pat nebėra 
skautas, tad tik negarbingi žmo 
nės ir komunistai ir tegali ban 
dyti mums kenkti. Prieš to
kius ne tik nevenkime, bet su 
visa jėga stokime į kovą, kad 
kuo greičiau panaiiknus netei 
sybę. Žinoma, mūsų kova tu 
ri būti pavyzdžiu, darbštumo, 
kantrumo — atbudimo „gink
lų“ formoje. Čia aš kreipiuosi 
šia proga į plačiąją ir ypatin
gai senąją išeiviją, kad jinai 
nepasiduotų, kurios rūšies jis 
bebūtų, priešskautiniams agita 
toriams, nes jie ar iš blogos vu 
lios ar iš nesusipratimo — ne
žino — ką daro! Skautija nė
ra „ponvaikiams“ ar kurios 
nors politinės grupės reika
lams, kaip kai kas norėtų įro
dyti.

Tai yra pasaulinė visiems 
mūsų žemės žmonėms tinkanti 
moderniška jaunimo auklėjimo 
si organizacija. Jos vengimas 
ar nežinojimas, reiškia kultūri
nį žmogaus ar tautos atsiliki
mą ar nepasinaudojimą jau ži
noma pažanga. Kova prieš 

į skautizmą — reiškia nesusi- 
■ pratimą ar fanatizmą, ką paro- 
i dė ir nelaimingai pasibaigusios 

skautiškai iškraipytos „Hitler 
jugend“ ir Musolinio, balilų or 
ganizacijos, arba tikėkimės, ne 
betolimoje ateityje ir tikriau
siai kartu su bolševizmu ir Sta
lino komjaunimas.

Turėkime vilties, kad mūsų 
skautai ras būdų kovai prieš 
mūsų pačių tamsumą ir sekan
čiais metais bus žymiai patys 
skaitlingesni ir su daugybe se
nųjų išeivių savame tarpe.

Mūsų skautija, lyg iš letargo 
iškyla ir žengia pirmyn.

Baigdamas, čia pamėginsiu 
pasidalinti su jautriausiu sto
vyklos momentu — tiesiog ste
buklinga mūsų skautijos vizi
ja. Mes montreališkiai atsidū
rėme kaip tik paskutinėmis 
prieš stovyklos atidarymą mi
nutėmis, vos teturėdami laiko

ūkių srities 
tvirtus, eko- 
lietuvius.

P-ras.

Pavaka-

Just. 
Str., 

išl.Štai toliau einantieji didieji Brockton, Mass, USA, 
Vasario 16 Gimnazijos talki- Majauskaitę Valę, Illkl. mok 
ninkai, mieli mūsų jaunimo rė 
mėjai:

Būr. Nr. 57 c. o. Mr. Jurgis

Būr. nr. 63 Toronto Atei
tininkų Kuopa c. o. Mr. Karol. 
Abromaitis, 279 Westmora- 
land Ave., Toronto, Ont., Ca
nada, išl. Vasiliauską Edmun
dą, III kl. mok.;

Būr. Nr. 64 c. o. M’r. Pr. Ši- 
melaitis, 12 71 Allard Ave., 
Verdun, P. Q., Canada, išl. 
Bretšneiderį Gustavą, UI kl. 
mok.

Vasario 16 Gimnazija turi 
115 mokinių, norinčių mokytis 

251 Alphonse lietuviškoje mokykloje ir oūti 
naudingi laisvai Lietuvai ir lie
tuvių tautai. Kas parems dar 
kitas, neturinčias globėjų?

Taigi kviečiame dar į didžią 
ją talką.

Vasario 16 Gimnazija. 
Adresas: „Litauisches Gymna

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

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

Siuntinys Nr. 6 I Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70|

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv. cukraus

5
3
1
1

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

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

įsijungti į rykiuotę.
rio saulutė skleidė į stovyklos 
slėnį įvairiaformius šešėlius, 
nušviesdama žėrinčia spalva vė 
liavos stiebą ir iš baltų beržiu
kų pastatytus tris kryžius. Še
šėlių, gauburio, upelio ir me
džių fone šie kryžiai priminė 
Gedimino kalną Vilniuje. Virš 
šimto skautų išsirikiavusių di
deliu keturkampiu po koman
dos nebejudėjo ir darė neapra
šomą, susipažinimo tylą. . . Ap 
mėčiau žvilgsniais išsirikiavu
sius — vos du pažįstami iš anų 
senųjų Lietuvos laikų. . . Iš 
žemumos, nuo upelio pusės iš- 
nerdama iš didžiojo slėnio še
šėlio, artinosi Vyr. Skautinin
ko svita. Jis pats dar gilino šį 
nuostabų tylos momentą savo 
paprastumu — kuo ne kuklu
mu vis be žodžio artėdamas į 
mūsų tarpą. Man skriejo šim
tai prisiminimų ir aš vėl po 
tiek daug metų pamačiau tą iš 
Drumso besiartinantį brolį.

Jutau, kad mažutis senosios 
Lietuvos skautijos branduolė- 
lis kukliu, bet tvirtu žingsniu 
nėrėsi iš tamsybės, iš letargo — 
artinosi į mūsų apšviestą tar
pą — kėlėsi iš naujo Lietuvos 
skautija. ..

Budėk! nuskambėjo malo
nus, senas pažįstamas tembras. 
Šimtai jaunų Lietuvos vaikų 
krūtinių Kanados kalnelis ir ap 
linkinės girelės praskrosdamos 
nuostabią tylą atkartojo: Vis 
budžiu ! Sktn. J. B.

et, Rochester 5, N. Y., USA, 
išl. Mozūrą Zigmantą, I kl. 
mok.;

Būr. Nr. 59 c. o. Mm. Ant.
Sabaliauskas,
Street, Rochester 5, N. Y., 
USA, išl. Arlauską Eduardą, 
IV kl. mok.;

Būr. Nr. 60 ir 61 c. o. Mr.
Petras
Street, Philadelphia, Pa, USA, 
išl. Petraitytyę Mėtą, I kl. 
mok., ir Šulcą Hermaną, Iii kl. sium, (23) Diepholz-Flugplatz 
mok.; Block Nr. 7, Germany, Br. Zn.

-~-įf—— -•)(------  —-jį—-.......- ■ jį-
KAS DAR GALI Į USA EMIGRUOTI?

Naujo emigracijos tremti- specialus DP įstatymas, kuris 
niams įstatymo nesulaukėm, jau užsibaigė 1952 m. sausio 1 
Ar po Naujų Metų naujas US d.
Kongresas išleis kokį įstaty- vęs iš kitų kraštų į Vokietiją, 
mą būtų sunku dabar spėlioti. Austriją ar Italiją, ar buvęs iš 

Dabar tremtiniai dar gyve- važiavęs ir vėl grįžęs, tai ir tie 
nantieji Europoje gali gauti vi dabar gyvenantieji Vokietijo- 
zas sulig veikiančiu DP įstaty je, Austrijoje, Italijoje gali gau 
mu vadinamu 30.
mas dar galioja iki liepos 1, 
1954 m. Sulig jo tremtiniai 
lietuviai gyvenantieji Danijoj, 
Belgijoj, Prancūzijoj, Ispani
joj, Portugalijoj, Anglijoj, 
Šveicarijoj, Graikijoj, Olandi
joj, Luxemburge, Turkijoj ga rintieji emigruoti į Ameriką ir 
Ii US konsulatuose be laukimo galintieji sulig čia aprašytu įs
ėdės gauti vizas Lietuvos kvo- tatymu gauti vizas, privalo 
tos sąskaiton, nes sulig šiuo įs tuoj registruotis US konsula- 
tatymu, pusė Lietuvos kvotos tuose ir apie tai neatidėliojant 
yra naudojama neapribotam į pranešti BALFo Centrui Eu- 
ateity laikotarpiui visiems lie- ropoję, Miunchen 27, Pienze- 
tuviams tremtiniams esantiems 
minėtuose kraštuose.

Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje gyvenantiems tremti
niams šis įstatymas netaiko
mas, nes jiems buvo išleistas

VASARIO 16 D. GIMNAZI
JOS NAUJI RĖMĖJAI

1. Baršauskienė Stasė,
2. Bukauskas Romas,

G. Jonas,
Jurkus Domas, 
Klišius Pranas, 
Lukas Kazys, 
Rudinskas Pranas ir pasi
žadėjo į rėmėjų eiles stoti 
artimaiusiu metu šie:

1. Kerberis,
2. Pr. Montvila,
3. V. Sabalys ir kt.

Visiems nuoširdus ačiū.

3.
4.
5.
6.
7.

LIETUVIS BATSIUVIS.
Pataisymai ir užsakymai. 

4666 Park Ave, Montreal.
Telefonas: DO 0357.

Jono LADYGOS 
baldų į 

studijoje 
„ARTIS“ 

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

kainomis.
Biuras St. Denis 1251, 

(į (prie St. Cathenire). Spe
į ciakai lietuviams šešta- 
J dieniais iki pietų. _

i

Balčius, 1424 S. 3rd

Jei tremtinys yra atvažia-

30 įstatymą, 
galėtų vykti 
turi būti at- 
po 1939 m. 
vėliau 194 9

Šis įstaty- ti US vizas pagal 
Tremtinys, kuris 
sulig 30 įstatymu 
siradęs Europoje 
rugsėjo 1 d. ir ne 
m. sausio 1 d. Todėl visi lie
tuviai tremtiniai Europoje, no

nauerstr. 15, Germany. Ir vi
sais kitais emigracijos reikalais 
ir į kitas šalis irgi kreipkitės 
tuo pačiu antrašu.
Prof. Kan. Dr. J. B. Končius, 

BALFo Pirmininkas.

PRITYRĘS KVALIPiKUOTAS
LIETUVIS i M K RODININKAS

2186 DUNDA5 SI. W TORONTO
disc, u parduoda laikiudžius, ž'<. dus tt visokias btan 
genybes. Garantuotas dalbas. prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

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.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

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

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

Tel. LL 9626.

1

Š

H

BELLAZZI - L A M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 ’ Ville Lasalle.

{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
i - Test, Masonite, statybinis popieris.

5 ...g Įvairi medžio s
* Insuliacija, Ten
7**«***k*i-*t5tS5**54.-4i**XS4:***aiS***t£***a******.'

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

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

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.
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MŪSŲ ^SPORTAS-
LIETUVIŲ VEIKLA URUGVAJUJE.

Atkelta iš 3 pusi. intelektualų, bei lietuvių patrio 
jungė dvi tautas artimesniais tų- Lietuvos ministeris dr. K. 
ryšiais, priminė lietuviams tė
vynę svetimtaučio lūpomis, su
pažindino jų vaikus su tėvų že 
me, parodė svetimtaučiams, 
kad lietuvių tauta dar gyva, iš 
girdo lietuvių balsą, dėl Lietu
vos laisvės troškimo. Todėl ši 
paskaita yra daugiau verta, ne 
gu paskaita apie Uralo kalnus 
ar Japonijos ryžius, — ši pas
kaita buvo daugiau negu pa
prasta paskaita .

Ją organizavo „Demokratinė 
Urugvajiečių - Lietuvių Kul
tūros S-ga“, (Alianza Cultural 
Democratica Uruguaayo - Li- 
tuana) ir Lietuvos ministras 
dr. Kazys Graužinis. Ją skai
tė žinomas lietuvių tautos drau 
gas Sr. J. P. Martinez Berset- 
che.

Šimtų klausytojų perpildy
tuose „Atevreo de Montevide- 
o“ salonuose, liepos mėn. 26 d.: 
vietos krašto ministerijų, dip
lomatinio korpuso, švietimo įs gvajaus visuomene, 
taigų aukštų valdininkų, daug Montevideo, 2. VIII. 52.

jams Anglijos lietuvių sporti- dės, kaip Leono Slažinsko ir 
Adolfo Kanopos, kurių ir tė
vus pažįstu asmeniškai.

Po Leono Slažinsko foto, pa 
dėtas sis parašas. „Leonas Sla 
žinskas sudaro vieną Urugva
jaus vilčių Helsinkio olimpia
doje“.

Balandžio pirmomis dieno
mis Urugvajuje prasidėjo aist 
ringą krepšinio lošikų entu
ziazmo banga. Atrankos bū
du sudarytoji iš visų krepšinio 
komandų rinktinė, 
linėje Helsinkio 
Olimpiadoje gynė 
krepšinio garbę.

Jau pradeda iškilti kai ku
rie krepšinio favoritai ir lietu
viai : Leonas Slažinskas, Adol
fas Kanopa, Otlas Vikonis ir 
Viktorijas Ciesiinskas (pasta
rasis eina Aguada Krepšinio 
Komandos kapitono parei
gas). Montevideo universiteto 
studentai. J. Lazd.-Toliušis..

nį gyvenimą savo paskutinia
me reportaže, labai nubluko. 
Perdidelė emligracijos karštli
gė pastatė paskutinį tašką 
Sporto Sajos gyvenimui ir 

mis. Pirmasis priešininkas po Sporto Sąja buvo likviduota, 
sunkaus spaudimo praskydo Tai skaudus smūgis sportinin- 
antrame kėlinyje ir tik šaudy kams po 2-jų gražių Sąjos gy- 
mo netikslumai išgelbėjo jį nuo venimo metų. Šiuo metu bė- 
didesnio pralaimėjimo. Tarp ra likęs tik vienas aktyvus klu 
kitko, lietuviai neišnaudojo sa bas — „veteranas“ Manches- 
vo naudai priteisto 11 m. baudi terio „Kovas“, kuriam šis ki
nio. tų klubų susilikvidavimas išė-

Su italais žaidimas tuo tarpu jo į naudą, nes nemaža dalis 
buvo įtemptas ir labai gyvo po- kito buvusio stipraus klubo — 
būdžio, kuriame vytiečiai abu Halifax'© „Vilniaus“ narių per 
kartu vedė pasekme, bet jos ne ėjo į „Kovo“ gretas ir tuo žy- 
pavyfco išlaikyti. miai sustiprino koviečių eiles.

I-jį ratą vytiečiai iš 10 ko- Šiuo metu „Kovo krepšinio

CLEVELANDO ŽAIDYNIŲ BAIG. PASTABOS
Liepos pradžioje Clevelande 

lįvykusios žaidynės netikėtai tu 
rė’jo susisiaurinti tik JAV lie
tuvių sportininkų dalyvayimu. 
Stiprūs Kanados atstovai, ku
rie visose sporto šakose tikrai 
būtų įnešę didelę konkurenci
ją, iki paskutinio momento 
laukdami leidimo peržengti šie 
ną, turėjo pasitenkinti liūdnu 
atodūsiu ir liktis kitoj pusėj.

Vienintelis kanadiečių atsto
vas Pr. Gvildys, išnaudoda
mas dar seną leidimą, stalo te _ __ _c
niso indiv. varžybose iškovojo mandų užbaigė antroje vietoje, k-da intensyviai dirba — tre- 
2-rą vietą ir pirmąsias vietas surinkdami 13 taškų ir atsiek- niruojasi, r 
mišriam ir vyrų dvejete.

Sprendžiant iš šių atsitikti
nų apsilankėlių, Clevelando 
varžybos buvo puikiai ir nuo
širdžia dvasia pravestos, vieti
nei visuomenei parodant tikro 
įvertinimo sportiškam reikalui. 
Silpniau išėjo su sportininkų da 
lyvavimu ir pačių varžybų ly
giu, bet tas priklausė ne tiek 
nuo rengėjų, kiek nuo pačių 
sporto klubų.

Kitais metais varžybos orga vartininką į tikslą, 
nizuojamos Čikagoj ir jų ren- pastoviai 
gėjas — naujasis sporto orga
nas FASKas. Linkėtina, kad 
organizatoriai iš anksto nusta 
tytų pastovią varžybų pravedi 
mo datą ir jos laikytųsi, tuo lei 
džiant kanadiečiams jau 5—6 
mėnesius prieš įvykį rūpintis 
„neperžengiamos“ sienos pra
ėjimo formalumais. —alpuk—

VYTIEČIŲ FUTBOLAS
Po dviejų savaičių „atosto

gų“, kurias vytiečiai išsiprašė 
iš Toronto futbolo lygos Cleve 
lando žaidynių dalyvavimui 
(jos nepavyko), klubo futbo
lininkai turėjo dažnomis rung
tynėmis pasivyti kitus senjorų 
lygos atstovus, kurie buvo ge
rokai pažengę į priekį.

I-jo rato beigiamuose 2 susi 
tikimuose vytiečiai palyginti 
lengvai laimėjo 2.0(0:0) prieš Mūsų bendradarbis Anglijoje, 
olandų Netherlands ir su italų Šviesios spalvos, kuriomis 
Lazio sužaidė 2:2 (1:1) lygio- nupaišiau gerb. „NL“ skaityto

kuri pasau- 
(Suomijos) 
Urugvajaus

nes ruošiamasi vie
nos savaitės vizitui Prancūzi- 
jon.

Išplaukiama rugsėjo men. 13 
d. ir grįžtama rugsėjo m. 21 d.

Laike šios kelionės bus su
žaista su, mažiausai, 6 pran
cūzų klubais. Šios kelionės 
įkarštis yra apėmęs ne tik „Ko 
vo“ žaidėjus, bet ir visus Ang 
lijos lietuvius.

Finansinėm išlaidom, kurių 
bus labai daug, nes bus įsigyta 
naujos uniformos, treningai, 
kamuoliai, kelionės išlaidos ir Be to, jam buvo įteikta atitrū
kt., padengti, į pagelbą atėjo karnai išgraviruota taurė ir pri 
DBL S-ga, Manchesterio Lie- pažinta puiki žaidimo technika, 
tuvių Klubas ir šiaip lietuvių Jau pradžioje varžybų K. Ko 
visuomenė, bet didžiąją dalj iš ženiauskas greit įveikė savo ri 
laidų, aišku, teks pakelti pa- valį S. Dawson (Yallourn), 
tiems koviečiams.

Grįžus koviečiams iš šios ke 
lionės, pasistengsiu painfor
muoti gerb. ,NL“ skaitytojus 
apie jos pasėkas.

Iki sekančio pasimatymo.
V. Steponavičius.

URUGVAJAUS KREPŠINIO 
PROGRESAS

Žurnalas Vision, išeinąs New 
Yorke ir turįs šimtus tūkstan 

’ tančių skaitytojų, sporto kro- 
‘ nikoje įdėjo žinutę su šiuo 

pavadinimu, bet mano dėmesį 
SPORTAS ANGLIJOS LIE- atkreipė šios lietuviškos pavar 

TUVIŲ PADANGĖJE. _________________ ____ _

darni 19:7 įvarčių santykj.
Antrasis pirmenybių ratas 

pradedamas susitikimu prieš 
Hotspurs, kuris laikosi tabelės 
pirmoje vietoje. Vytiečiai aikš 
tėję pasirodė sustiprintos su
dėties, taip pat talkininkauja
mi A. Tėvelio iš Hamiltono. Po 
bęivaisio pirmojo kėlinio, lie
tuviai perima vedimą, kada vy 
tiečių puskairysis perkelia svie 
dinį per išbėgusį priešininkų

Vytiečiai 
spaudžia, tačiau 

trūksta laimės išnaudoti bent 
dvi tikrai geras progas. Prieš 
pabaigą kanadiečių centras šuo 
mis Asikainen (anksčiau žai
dęs Vyties komandoj) sugau
na atsitiktiną šansą: mūsiškių 
vartininkas išleidžia lengvą 
sviedinį iš rankų ir lengvai pra 
žiopsojo gerą progą nuvaini
kuoti pirmaujantį.

Savo sekančiose rungtynėse 
vytiečiai įveikia italų Giovani 
2:0(l:0), kuri laikosi pirmau
jančių tarpe. J. Žukas išnaudo 
ja baudinį ir R. Šimkus pabai 
goję nukreipia pusaukštį svie
dinį į kampą. Gerai žaidė Vė- 
lyvis I, Kasperavičius ir Preik 
šaitis. ap.

LIETUVIS STALO TENISO 
ČEMPIONAS

Vladas Koženiauskas, Trar- 
algon’e įvykusiose varžybose
laimėjo Gippsland'o stalo teni
so Čempiono vardą ir buvo de 
koruotas čempiono garbės 
juosta (Championship Sash).

kuo pasirodė esąs vienintelis 
Gippsland'o reprezentantas, ga 
lįs stoti prieš stipriausius visos 
srities sstalo tenisininkus. Bet 
jie visi krenta prieš V. 
niauską.

Pagaliau finaliniame 
kime V. Koženiauskas, 
žia paskutinę kliūtį čempiono 
vardui gauti— laimi prieš Hos 
kins (Melbourne) 21-16, 21-10.

Jo žmona Veronika, taip pat, 
jau daug paskirų varžybų yra 
laimėjusi ir šiuo metu yra Moe 
m. ir apylinkės moterų klasės 
čempionė.

Kože-

susiti- 
palr-u-

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.

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

Jonas Žmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, MontreaLP.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU /ISA D A PASIRUOSES PADĖTI

i 2102 FULLUM ST. AMherst 0C94

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

Graužinis prezentavo Sr. J. P. 
Martinez Bersetche. Po to pa
skaitininkas užėmė tribūną. Pa 
sveikinęs susirinkusius ir pa
dėkojęs visiems lietuviams, ku 
rie vienu ar kitu būdu prisidė
jo prie paskaitos paruošimo ir 
šių žodžių autoriui už temos ir 
medžiagos suteikimą, pradėjo 
paskaitą, kuri užsitęsė netoli 
dviejų valandų laiko, bet publi 
kos buvo išklausyta atydžiai ir 
dideliu susidomėjimu.

Temoje buvo liečiama Lietu
vos istorija, papročiai, menas, 
literatūra, kaimiečių gyveni
mas, šių dienų partizanų ko
va už Lietuvos laisvę etc.

Po paskaitos buvo duoti pa
veikslai iš Lietuvos.

Skirstantis, daug dalyvių pa
geidavo daugiau tokio pobū
džio paskaitų.

Taip veikia Urugvajaus lie
tuvių saujelė, su plačiąja Uru

NEĮVEIKIAMAS
Dabar iŠ šiaurėj į užlipintą 

bando rusai. Slaptai.
Kiekvieni metai turi birželio 

mėnesį, kuris yra vienintelis 
laikas, kada galima bandyti 
kovą su Everestu.

Mont Everest — aukščiau
sias žemės kalnas, kurį vietiniai 
žmonės vadina „Chomolung
ma" — „Kalnų karalienė“. Ši 
to kalno aukštis — 8882 metrų 
arba 9681,38 jardų, arba be
veik 9 kilometrai arba truputį 
djaugiau negu 5 su puse mylios.

Buvo surengta daugybė eks
pedicijų, kurių daugumas 
7.000 m aukštumą nepralenkė.

Manoma, kad britai Mallory 
ir Irvine užkopė 8600 m, bet 
sniego audros juos prarijo.

Birželio mėn. 3 d. visam pa- Ligšiol didžiausių laimėjimų 
šauly pasklido žinia, kad švei- kovoje prieš Everestą pasiekė 

■ britai. Bet britai atidavė ir di
Tu-

EVERESTAS
(Atkelta iš 4 pusi.)

Ekspedicija užkopė ant Lho 
tse kalno, kurio aukštis yra 
6000 m. Šitas kalnas yra ša
lia Everesto. Bet Mont Eve
resto viršūnė dar beveik 3000 
metrų aukštesnė. Prasidėjo 
lenktynės tarp ekspedicijos ir 
klimato. Vėliausiai birželio 
10 d. mussonas, pusmetiniai vė 
jai, pasieks Everesto viršūnę. 
Ekspedicija suprato, kad lenk
tynės su mussonu pralaimėtos. 
Mussonas prasidėjo visu savo 
baisumu. Milžiniškos sniego 
griūtys ritosi žemyn. Atsirado 
ledynų plyšiai, kurių daugu
mas vėl prisipildė sniego. Eks 
pedicija kapituliavo.

carų ekspedicija grįžta, nepa
siekusi Everesto viršūnės, djžiausią auką Everestui.
Tuo pačiu laiku grįžo ir ang- rimą pagrindo manyti, kad iigi 
lų ekspedicija į Kathmandu. . . kalno viršūnės liko nepasiektu 

Visos pastangos veltui. Eve- tik 240 metrų, arba apie 292 
ręstas liko nenugalėtas. jardus. (D).

vlxx'

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

LIUDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

jj. GRAŽYS
! SIUVU NAUJUS IR
J TAISAU SENUS
} KAILINIUS PALTUS. 

DUODU GERĄ KAILIŲ
į PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
į SĄŽININGAI 
į IR ŠVARIAI.

S
 KAINOS PIGESNĖS 

KAIP KITUR.
7437 BLOOMFIELD, 

Park Extension. 
CRescent 2279.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

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

LIE1UVIA1PAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. 

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

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

bet

— sf= -‘iv— Jt----------------Jt-..... Jt ■ ■■«„

Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

H CYMA ■ LONGINES
H BULOVĄ ■ OMEGA

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

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

_TT **.. ■»*:-----------------------------»*•—* 

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

uz $o,at $!.000,ao
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000..01

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

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

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkes lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

PETE'b R..D.0 Sf'PV’rr
7688 Ldvaui St.. Vii

DR: ALEKSAS VALADKA
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
; 1081 Bloor St. W. — Toronto

(tarp Dufferin ir Dovercourt)
i priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4
j pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933

GENERAL1NIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E.D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
r.. 4 ■

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme 

Ave., Verdun. YO 3323. A nue, Ville Lasalle.
ave TR. 7849.

8 7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle T R. 7412.
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TORONTO, HAMILTONO, WELLANDO IR KITŲ APYLINKIŲ LIETUVIAI!
BAIGDAMI VASAROS SEZ ONĄ, RUGPJŪČIO 24 D. VISI SUVAŽIUOKIM Į

Didžiausia Gegužinę
KURIA RENGIA TF HAMILTONO SKYRIUS. JI ĮVYKS BRIDGEMAN’S ŪKY, TEN, KUR IR PIRMOJI. 

TARP KITŲ ĮVAIRENYBIŲ BUS IR ŠAUDYMAS ŠRZTELIAIS!
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 ITA 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 BUFETĄ
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 VIETA RODYS SPECIALŪS ŽENKLAI.
VISI VISI Į ŠĮ DIDĮJĮ PLAČIOSIOS APYLINKĖS LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ! TFA-BĖS KANADOJ HAMILTONO S K.

PATIKSLINKIME
,N. L.“ Nr. 31 (277) Alg. 

Girdvainis rašo: „Hamiltono 
liet, parapija įsikūrė 1948 m. 
pavasrį. Pirmose pamaldose 
dalyvavo vos 13 žmonių, jų tar 
pe pp. Bugailiškiai, Treigiai ir 
dar keletas senųjų lietuvių. . ." 
Reikia pataisyti:

Anuomet buvo tik viena DP 
įsteigta organizacija. Kaip tos 
organizacijos valdybos nariai, 
susidedanti iš senųjų lietuvių 
ir DP., taip ir nariai — 90 

pageidavo Hamiltonožm., 
mieste įsteigti liet, katalikų pa 
rapiją.
po pakviestas kun. 
darauskas. Ir už 
miesto, kelių mylių 
moterų vienuolyno 
Mount Cenacle, Fennel Ave., 
W. Hamilton, Ont., įvyko 19^8 
m. gegužės 13 d., pirmos pa
maldos, kuriose dalyvavo ne 13 
žmonių, bet 21.

Iš senųjų lietuvių pirmose 
pamaldose dalyvavo tik pp. 
Antanas ir Anelė Pundziai, vi 
si kiti buvo DP, jų tarpe ir šios 
korespondencijos autorius. Iš 
120 lietuvių, abiejų lyčių bu
vo tik 21, Vienai, kitai savai
tei slenkant, jau pamaldose da 
lyvavo beveik visi senieji ir 
naujieji lietuviai.

Apie garbingą pp. Pundzių 
šeimą, visi iš seniau apsigyve
nusių lietuvių žino, Tos šei
mos idealistinį nuoširdumą ne 
vienas iš naujai atvažiavusių

Iš Toronto miesto ta- 
Dr. j. 7a- 
Hamiltono 
atstumoje, 
koplyčioje,

ĮVYKIŲ FAKTUS, 
lietuvių pajuto 
dale, anuomet, 
anglų kalbos: 
anglų kalbos 
pirkimo dokumentų sudaryme f 
ir tt. ;

Taip pat pp. Pundziai labai ( 
daug padėjo ir pačiam kun. Dr. Į 
J. Tadarauskui, k. t. lietuvių ji 
parapiją atidarant vienuolyro 1 
parke. 1948 m. liepos 22 d., poi 
iškilmių, esant gražiam orui; 
pp. Bugailiškių ūkyje įvyko * 
geiužinė — piknikas.

Laikui slenkant pp. Pundziai į 
padėjo kun. Dr. J. Tadaraus-( 
kui išrūpinti bažnyčią, ir 1948 ) 
m. spalio 3 d., įvyko gautos buž Į 
nyčios šventinimas. )

Už sumanų ir nuoširdų pa
rapijos reikaluose vadovavimą, 
p. Antanas Pundaius, kolonijos 
visų lietuvių vienbalsiai buvo 
išrinktas bažnyčios komiteto 
pirmininku. Ir po kelių metų 
vadovavimo, dėl susidariusių 
aplinkybių atsisakė.

Lengvai praeiti negalima pro 
senus lietuvius: p. Milaševičių, 
kuris daug įdėjo savo energi
jos bažnyčios vidaus remon
tuose. Jo dėka padirbti sėdi
mi suolai, aptvarkytas altorius, 
sutvarkytos durys ir tt. Taip 
pat daug padėjo, anuomet, pp. 
Stukai, Kanėvai, Bugailiškiai 
ir kiti.

O dabar jau įgavo visai k'to 
kį antspalvj kolonijos gyveni
mas. Ir kasgi yra kaltas? Na
gi, mes patys? M. M.

pagelbos pavi- j 
dar nemokant j 
darbų gavime, j 
vertime, namų :

Lietuviška moterų kirpykla
I! DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUMPA- j 

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
; Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.
- ~ — - T " T : 1 C J . * • " - " " — Z , ~ — — y —   -    ———   f)

pu -- “ -
į AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ”
į GALIMA GAUTI: į
Į J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.
Į J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. )

{Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted Si., Chicago, /
VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St, Detroit 16, Mich. {
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.

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

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

DĖMESIO, HAMILTONI
TaiMūsų tautietis BA-ag 

LYS’ KRONAS,! 
anksčiau dirbęs 
draudimo bendiovių 
atstovu, dabar per
ėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir 
pardavimo tarpinin
kavimo įmonės

R. T E Š L I A H 
1294 King St. E. f 
Real Estate & Insu-1

rance Broker.
Tel. 9-3558

atstovavimą.

E Č I A I !
viena iš didžiau 
tos rūšies įmo- 
Kanadoj, turin-

siu 
nių 
ti didžiausią pasirin 
kimą namų - biznių 
bei farmų. Geromis 
sąlygomis parūpina 
me morgičius. Kreip 

kitės, patarimai 

Jums nieko ne 
kainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE and GENERAL INSURANCE.

Busines Ph. Rez.
9-3558. 3- 1108. 2- 4641. 112 Ontario Ave. Ph. 2-9077

i

į

IŠVYKO STUDIJŲ Į PARYŽIŲ.
ir mūsų akordeonistas ir veik
lus bei energingas kolonijos 
veikėjas Alfonsas Pocius. Jis 
išvyko į Ottawa. L. E-tas. . .

GABI MOKSLEIVĖ
Londono kolonijos lietuvai

tė Gražina Narakaitė šiemet 
labai gražiais įvertinimais bai
gė Londono Central Collegia
te Institute (trylika klasių). 
Nors abiturientė Gr. Narakai
tė tik trejetą metų gyvena Ka
nadoj, bet savo mokslo pažan
gumu toli pralenkė daugumą 
savo bendraklasių. Ji, kaip gir 
dėti, žada studijuoti Western

Pianistė Angelika Matukai- 
tė šiomis dienomis išvyko Į Pa 
ryžių pagilinti savo muzikos 
studijų. Numatoma, kad jos 
studijos užsitęs bent porą me
tų-

Pianistei Matukaitei išvy
kus, Londono lietuvių koloni
ja neteko žymios talkininkes, 
gražiai besireiškusios mūsų tau 
tinių švenčių, ir minėjimų me
tu. Apylinkės valdyba išvyks 
tančiąjai padėkojo už gražų 
įnašą už mūsų kultūrines pra
mogas ir palinkėjo geriausios 
sėkmės.

Veik tuo pačiu metu apleido 
mūsų koloniją (sako laikinai)

Ontario Universitete 
done. L. E-tas.

— Lcn-

St. CATHARINES. Ont.
NAUJA

Rugpjūčio mėn. 2 d. St. Cat 
harinietį Antaną Vyniotą, 
Montrealio kunigas Kulbis 
Montrealyje, Aušros Vartų pa 
rapijos bažnyčioje sutuokė su 
Brone Venckute. Jaunavedžiai 
po vestuvių puotos nuolati
niam gyvenimui atvyko į St. 
Catharines. Taigi, St. Catha- 
rinėj pagausėjo viena šeima. 
Jaunoji Vyniotų pora is St. 
Catharines lietuvių susilaukė 
nemažai sveikinimų. P. Vy-

ŠEIMA.
niotui tenka garbė, nes padi
dino St. Catharines gražiųjų 
ponių skaičių.

Šia proga primintina, kad 
p. Vyniotas pasižymi daugeliu 
gerų savybių: darbštus, tau
pus, blaivus, draugiškas. Turi 
susitaupęs nemažą sumelę do
lerių, už kurią, kaip tenka gir
dėti, rengiasi įsigyti nekilnoja 
mą turtą.

Daug laimingų ir saulėtų die 
nų jaunąjai porai! L S.

* LIETUVIŠKA SKRYBĖL AIČIŲ KRAUTUVĖ

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

J Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai. w
* Vestuviniai šydai. S
* Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS £

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

t

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

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

3664 St. Famille St. Į 
Tel. HA 6708 Montreal,Que. <į

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Te i. Fa 6844

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI
I' ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 

tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiimti-
j mo firmą.

Reikalaukite mūsų kainoraščių!
A. PAULAITIS

Import - Export
23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.

Pranešimai
MIŠKININKŲ ŽINIAI.

Pranešama, kad Diepholz'o 
vasario 16 lietuvių gimnazijos 
vadovybė Kanados liet, miški
ninkams (Rėmėjų Būrelis Nr. 
9) yra paskyrę globoti VII kl. 
mok. Adolfą Brinkį.

Prie šio taip kilnaus lietu
vybės išlaikymo darbo prisidė 
jo ir visiems metams įsiparei-

PADĖKOS
Musų motinai Marijai Stan

kuvienei mirus, dėkojame gerb. 
klebonui kun. Kubiliui ir kun. 
Vilkaičiui už suteiktus pasku
tinius patarnavimus. Taip pat 
reiškiame nuoširdžią padėką ar 
timiems ir pažįstamiems, pa- 
lydėjusiems velionę į kapus bei 
pareiškusiems mums užuojau
tas. Liūdinti šeima.

* * *
Daktarams M. ir W. Kiunst 

ler’iams už jų tikrai nuošir
džias pastangas gelbėti ir ma
žinti kančias mūsų motinai A. 
A. M. Stonkuvienei jos sunkio 
je ir beviltiškoje ligoje reiškia 
me mūsų didžią padėką.

O. Januškevičienė, 
Dr. S. Stonkus, 
J. Stonkus.

* * *
Širdingai tariu ačiū p. Dum- 

šienei, mano krikšto motinai ir 
jai padėjusioms tame darbe pp. 
E. Tuinylienei ir O. Stradoms- 
kienei, už surengtą man išleis
tuvių ir gimtadienio pokylį ir 
už brangias ir gražias dova
nas. Taip pat širdingai dėko
ju dalyvavusiems ir nedalyva
vusiems tame pokyly, bei pri- 
sidėjusiems aukomis. Taip pat 
dėkoja mano tėveliai, kartu ir 
dėdė.

Su pagarba
T. Samytė. 

Delhi, Ont.

gojo žemiau išvardinti miški
ninkai ir miškų srity dii bantie 
ji: Ali. Bajoras, J. Dvilai'is, 
Petras Dragunevičius, Alb. 
Draugelis, Arturas-Jurgis Gra 
bašas, Kostas Kalendra, Vac
lovas Kerulis, Aleksas Kojelai 
tis, Eugenijus Kutkevicius, 
Alb. Kantvydas, Petras Le- 
dauskas, Jonas Masionis, Kos
tas Starinskas, Julius Sinkevi
čius, St. Šenferas, Juozas Ta- 
mulionis, Pranas Tumosas, Jo 
nas Jumosas, Pranas Valaitis 
ir Vaclovas Vaitkus.

Daugumas įsipareigojusių vi 
sus pinigus (12 dol.) prisiun
tė iš karto. Nėra abejonės, kad 
ir visi kiti savo įsipareigojimą 
garbingai išpildys.

Prašoma nelaukiant atskiro 
kvietimo (nes ne visų adresai 
žinomi) visiems miškininkams 
solidariai prisidėti, tuomet šal
pą būtų galima pratęsti ilges
niam, negu vieneri metai, lai
kui. Pinigus siųsti šiuo adre
su: Jonas Tumosas, 5 Rolyct 
st., Toronto, Ont.

Jonas Tumosas.
Inciatorių vardu.

PRAŠO PARAMOS.
Turėdamas jūsų antrašą, ra

šau jums ir prašau paskelbti 
„NLietuvoje“, kas seka. Aš 
gyvenu Vokietijoje, gaudamas 
labai mažą pašalpą. Pats esu 
nesveikas, ligonis ir invalidas. 
Gyvenu vienas. Todėl man ne 
sveikam pragyventi bloga. Iš 
niekur paramos negaunu. Gal 
atsiras kokių mielaširdingų lie 
tuvių, kurie galėtų man kuo 
nors pagelbėti — maistu ar kit 
kuo. Už tai būsiu nuošiidžiai 
dėkingas.
Juozas Juška, Regierungslager 
1-18, Memmingenberg, Kr. 
Memingen, Germany.

J BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
M 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. S
| Tel. TR 8351. 1

» Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.9

I
Mes valome ii dažome 
įvairius, kaip vyriškus 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems ,,Drex“, Kad m’per- 
leistų vandens ir duotu 

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 283« Allard Tr.1135

VICTORIA. 
CLEANERS 
OYERSCO.

EXPERT CLEANING a DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A/MD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

9 and deli ver y \
FUR AND GARMENT STORAGE
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Si sekmadieni, rugpjūčio 24 dieną
nepaprasta gegužinė - piknikas!

KLT MONTREALIO SKYRIUS RENGIA DIDŽIULĘ GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ RUGPJŪČIO 24 D., SU NEGIRDĖTA IR NEMATYTA PRO GRAMA, LOTERIJĄ IR K1 
TAIS ĮVAIRUMAIS. PRAŠOMA RUOŠTIS TAM DIDŽ IAM PIKNIKUI IR AUKOTI LOTERIJAI.

Fantus siųsti pas: p. M. Arlauskaitę, 6642 — 3 Ave, Rosemount, tel.: CR 4624, J. Parojų, 72,40 Quorbes Ave, VI 7634, Leoną Gudą, Ville Emard, 6427 Brand St., pas V. Kiškį, 
Verdun, 774 Church Ave., tel. YO 0381; A. Matulį, tel.: TR 8112, A. Navicką, 3330 Beleche St., GR 1260, I. Salalą, 54—6 Ave., Ville Lasalle. KLT Montrealio sk. valdyba.

MOVTlKKAL
2 . 3 . RUOŠIANTIS KLB KRAŠT O TARYBOS

SUVAŽIAVIMUI.
Pirmoji Kanados Lietuvių sį ir palankumą tam bendram 

Bendruomenės Krašto Tary- Kanados lietuvių organui ri
bos sesija įvyks Montrealy, pirmiesiems jo žingsniams, 
rugpjūčio 30 ir 31 ir rugsėjo 
1 dienomis. Tuo metu į Mont 
realį atvažiuos 33 iš kitų Ka
nados vietų (Toronto, Hamil
tono, Edmontono, Winnipego, 
St. Catharines) atstovai. Nori
ma juos gražiau priimti ir su
daryti jiems šeimyniško jauku 
mo. Todėl tie Montrealio lie
tuviai, kurie galėtų juos pri
imti ir apnakvydinti, maloniai 
prašomi atsiliepti vienu iš šių 
telefonų: HE 7920 arba HE 
0850. Jau yra pasižadėję pri
imti po vieną atstovą: pp. Juš 
kevičiai, p. Katilius, pp. Bal- 
zarai, pp. Kardeliai. Labai bū
tų malonu, kad tautiečiai grei
čiau atsilieptų ir KLB Tary
bos atstovams, jau atvykstant, 
galima būtų nurodyti adresus, 
kur jie galėtų 
kreiptis.

KLB-Krašto 
jai jau sutartos 
tent: Centre dės 
Jean Baptist salėje (su kamba 
riais), 485 Rachel ir Berry gat 
vių kampe, kame be posėdžių 
šeštadienį, rugpjūčio 30 dieną, 
8 vai. vakaro bus iškilmingas, 
pirmosios KLB Krašto Tary
bos pirmosios sesijos narių gar 
bei, subuvimas, į kurį maloniai 
prašomi atsilankyti ir visi 
Montrealio lietuviai. Bus pasi 
vaišinimas su gėrimais ir šo
kiai, kuriems 
groti 
ca“. 
karo 
ma.

Be

PRAĖJUSIO SEKMADIE
NIO GEGUŽINĖ.

Šeštadienio gausus lietus ir 
sekmadienio rytinis dangaus 
apsiblausimas gadino . išvyki - 
nes nuotaikas. ~ 
lios specialios išvykos, kurios 
dalį publikos 
vieton mūsų tautiečių, kaip tik 
tai prisijungė kaimynai ukrai
niečiai, kurie, neradę savo or
kestro, nepanorėjo grįžti na
mo ir pasinaudojo mūsų vieta 
ir šokių aikštele ir gražiai pi.- Montrealy šaukiamas šį sekma 
ledo visą popietę, tokiu būdu 
padidindami mūsų popietinio 
subuvimo dalyvių skaičių. U k 
rainiečiai buvo pasveikinti ir ta 
proga prisiminta, kad abi tau
tos visada gražiai sugyveno, ko 
vojo praeity su bendrais prie- keti. Naujai kopuon yra priimti 
šais ir dabar turi tą patį liki
mą, — kovoti su tais pačiais 
priešais, kurie yra paveržę ir 
lietuvių ir ukrainiečių laisvę ir 
sutramdę savarankišką gyveni
mą. Bet bendrai kovosime ir 
laimėsime.

Atsilankiusieji stebėjo, kad 
gegužinių - piknikų vietoje jau 
yra prinokusių obuolių, kuriais 
tūli jau pasinaudojo.

Esant nekarštam orui, jauni 
mas gausiai šoko .

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Paštas patikrino, kad „NL” 

turi būti gaunama sekančią die 
na kai ji išleidžiama — trečia
dienį, bet jokiu būdu ne vėliau 
kaip ketvirtadienį. Jeigu kas 
monteraliečių ją gautų vėliau, 

to, kreipiamasi į tau tie- maloniai prašome paskambinti 
čius ir prašoma tam subuvimui 
talkos. Tuo reikalu prašome 
skambinti telefonu p. O. Stan 
kūnaitei: HE 7398.

Suprantama, kad KLB-K. 
Tarybos posėdžiai bus vieši ir 
tautiečiai, kas domisi jos dar 
bais, galės atsilankyti.

Būtų malonu, kad montrea- 
liečiai parodytų didesnį dėme

Be to, buvo ke

atitraukė. Bet

atvykę tiesiai

Tarybos sesi- 
patalpos, bū- 

Loisirs St.

maloniai sutiko 
brolių Lapinų „Lituani- 
Galimas dlalykas, kad va 
metu bus kokia progra-

KANADOS TAUTINĖJE PARODOJE TORONTE, 
LIETUVIŲ SKYRIUS.

Susitoukė Stanislava Apana 
vičiūtė su Edmundu Cibu ir 
Pranė Rukšytė su Paulium Pe- 
meikiu. Sėkmės naujoms po
roms !

KLB-LOKo POSĖDIS
šį penktadienį, ruppjūčio 22 

vai. vak.8

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

d.

dienį, rugpjūčio 24 dieną 12 
vai. 15 min. 377 Wlillibrord 
Ave, AV parapijos salėje. Pra
šomi dalyvauti visi nariai ir 
tie, kas nėra susimokėjęs na
rio mokesčio, prašome susimo-

8 nariai.

SERGANČIŲ
serga p. Uldukis; 

ligoninėje gydomas

YRA
Sunkiai

St. Luko
Adomas Limanavičius ir Gene
ral ligoninėje Vincas Mickus.

SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO
Pp. Gaveliai susilaukė sū

naus.
Langeliečiai pp. Chichins- 

kai susilaukė dukters. Pp. Jo
neliai pakrikštijo dukrą Audio 
nę-Oną. Krikštatėviais buvo 
M. Andrulionienė ir J. Mačio- 
nis.

simpati- 
ir mūsų 
ryto lau

Toronto

LIETUVIŲ PASIRODYMAS 
PARODOJE,

kur dalyvaus mišrus choras, 
tautinių šokių grupė ir sol. p. 
Vilčiauskaitė, bus rugpjūčio 
30 dieną, 8 vai. vakaro. Pro
gramą transliuos radijas.

Rugsėjo 6 dieną bus vaikų 
pasirodymas.

ATVYKO REŽISIERIUS
Iš Stamfordo, Anglijoje, at

vyko Povilas Masiulis, kuris 
ten vadovavo „Atžalyno“ stu
dijai ir yra pastatęs kelis dra
mos veikalus, parodytus, gast 
rolių metų, ir kitoms Anglijos 
lietuvių kolonijoms. Tikimasi, 
kad p. Masiulis ir Toronto 
mieste imsis šio darbo. Sėkmės!

10.
11.
12.
13.

P. A. MATULĮ BUVO PA
GAVUSI SROVĖ

P. A. Matuliui bežuklaujant, 
valtį pagavo stipri St. Lauryno 
upės srovė ir pradėjo nešti į 
krioklius. Vos ne vos pasise
kė išsigelbėti.

10.00 
10.00
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00
1.00

Sani-

administracijai telefonu: HE 
7920.

MONTREALY KARS 
TREČIĄ

Didelės piktadarybės — lėk 
tuvo sprogdinimo — dalyviai jau sugrįžo iš kelionės į 
du jau pakarti, kurių vienas Yorką, New Jersey ir 
šiomis dienomis. Trečias nu- Amerikos vietas, kur jie 
matomas karti ateinantį spalio gražiai priimti ir maloniai pa- 
mėnesį.

LANKĖSI MONTREALY.
Šį savaitgalį Montrealy lan

kėsi iš Suburio mūsų bendra
darbis Viktoras Kapočius ir iš 
Toronto p. Bartkus su žmona, 
kurie čia susirado sau giminių 
ir bičiulių. O iš Montrealio To 
ronte lankėsi Montrealio šešta 
dieniės mokyklos vedėjas p. 
Augustinas (Ališauskas.

Iš Romos yra atvykęs sutvar 
kyti dokumentų p. Balys, vie
šįs pas pp. Arlauskus.

VIENI PARDAVĖ, KITI 
PIRKO BIZNĮ

Ilgesnį laiką laikę biliardą, 
p. Škuda pardavė savo dalį J. 
Rudžiauskui, o jo partneris p.

PARDUODAMAS NAMAS, Kaulakys — J. Paulauskui, 
dviejų, 5-kių kambarių butų, Malonu konstatuoti, kad tas 
moderniai įrengtas, su garažu biznis iš lietuvių perėjo į hetu- 
ir automatine aliejaus šildymo vių rankas.
sistema. Rūsyje įrengtas 1 sTReiKUOJA FABRIKAS, 
kambarys.

Kaina $ 18.000, įmokėti Gold-Cupfer-Silver fabriko 
apie $ 11.000. Teirautis 5059 darbininkai streikuoja jau ket 
Bourbonniere, Rosemount. Tel. virtą savaitę, p- 
TU 2892 (kalba angliškai ir 
prancūziškai.) 32...

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

192—4-th Ave, Ville Lasalle.

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

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

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.

32-3.

AV PARAPIJOS CHORAS 
TURĖJO IŠVYKA

Aušros Vartų parapijos cho 
ras su savo vadovu muz. Pie- 
šina J sekmadienį po pamaldų 
turėjo išvyką už miesto, į Haw 
don apylinkes.

LIETUVIŲ AKADEMINIO 
SAMBŪRIO STIPENDIJŲ

IR PAŠALPŲ FONDO 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS.

$$
1. Valkauskas Vyt. . . 15.00
2. Rusinas Alb.................
3. Lukoševičius Jz.........
4. Toliušis . . . .. ............
5. Kerbelis .................,. .
6. Juodviršiai M. ir J. .
7. Kačergis A . ....... .
8. Pilypaitis .................
9. Baradinskas ............

Jurėnas .....................
Vanagas
Dr. Daukša.................
Kudžma Aug..............

14. Murauskas ............
15. Cibas ..........................
16. Vasiliauskas ............
17. Jaugelis B................. .
18. Jakonis ......................
19. čičikauskienė ............
20. Gražienė .................

Lietuvių Akademinis
būris nuoširdžiai dėkoja šiems 
mūsų studentijos rėmėjams. 
Montrealio visuomenė yra kvie 
čiama ir toliau remti mūsų pa 
stangas. Aukos yra priimamos 
pas coli. Iz. Dabkų, 7017 Car- 
tier St., telef. DO 7422.

Sekančiame laikraštyje bus 
tolimesnis šio sąrašo tęsinys.

Sambūrio Valdyba.
Atkelta iš 1 puslapio.

Pereitą žiemą McGill Uni
versiteto studentai savanoriai 
davė anglų kalbaos pamokas. 
Šį rudenį prasidės profesiniai 
kursai, kurie bus vadovaujami 
profesoriaus Douglas Clarke ir 
Sir George Williams College 
ir dabar jau į juos įsirašė per 
300 naujų kanadiečių.

Draugijos komitetas jau su
rinko ir išdalino už 50.000 dol. 
vertės gerų vartotų drabužių. 
Kitas veikimas yra informaci- 

rugpjūčio 17 d. turėjo išvyką jos ir patariamasis centras Uni 
į užmiesčius, bet dalis jų, su- versify Settlement Building‘e, 
grįžusios, dar spėjo atsilanky- kur suteikia informacijų ir pa 
ti ir popietinin Montrealio lie 
tuvių subuvimam

TAUTIEČIAMS GALI 
GERAI PATARNAUTI.

PP. LEKNICKAI
New 
kitas 
buvo

sisvečiavę * sugrįžo į Montre
al!- __

SVEIKATOS DEPARTA- 
METAS ĮSPĖJA, 

kad neskiepyti vaikai į mokyk
las nebus priimti. Skiepijimas 
vykdomas ligi rugpjūčio 29 d. 
Stodami į mokyklą, vaikai tu
rės turėti oficialų pažymėjimą, 
kad yra įskiepyti.

JAUNOSIOS SKAUTĖS

SKELBIMAS
Baigiantis gegužinių sezonui ir artėjant šaltesniems ru
dens vakarams, Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Toronto 
skyrius, rugpjūčio 30 d., 7 vai. 30 min. vakaro, UNF 

salėje, 297 College St. rengia
LINKSMA RUDENS SEZONO ATIDARYMO .

$ Kas metai rugpjūčio m. pa- 
§ baigoje Toronte įvyksta visos 

Si wVClliCs! 6, Kanados tautinė paroda — ją
Gros modernus džazas. Veiks bufetas su įvairiais gė- k aplanko milionai žmonių, ne 
rimais ir užkandžiais. Be to, bus ir kitų prašmatnybių. § viei1.Kanados, bet iš viso pa 

f šaulio.Visus laukiama atsilankant, o atsilankiusieji — .. y Parodos išlaidų našta iki sioi
nesigai lesite. . $ gulė vįen ant ,poronto lietuvių
LAS Toronto Skyriaus Valdyba. § ,organizacijų - bendruomenės.

Šiais metais lietuvių skyriui 
reikia da rdaugia ulėšų, nes be 
kitų išlaidų, reikia mokėti ir už 
parodos vietą, o lietuvišką pa
rodos skyrių norėtųsi įrengti 
kuo gražiausiai ir puošniausiai. 
Juo gražiau ir įspūdingiau pa
sirodysime, tuo labjau užka
riausime svetimtaučių 
jas ne tik mums, bet 
kenčiančiai ir laisvės 
kiančiai tėvynei.

Ši paroda nėra vien
lietuvių, bet visos Kanados lie 
tuvių reprezentacinė paroda, 
todėl mes kreipiamės į visas lie 
tuviškąsias organizacijas ir 
mielus tautiečius prašydami pa 
ramos aukomis.

Mielas lietuvi-e, kuriame Ka
nados kampelyje bebūtum, tan 
kiame miške, prakaite pasken
dęs farmoje ar ūžiančiame mies 
to fabrike, nepamiršk, kad ir 
mes torontiškiai tuo pačiu sun uotus, pažymėtus M-30343147 
kiu darbu pelnomės kasdieni
nę duoną, o savo uždarbio ir po 
ilsio laiko dalį skiriame lietu
viškiems reikalams, tai yra mū 
sų visų bendriems reikalams.
Paroda prasidės rugpjūčio m. viai turi pirkę per 60 sklypų, 
23 d. ir tęsis dvi savaites, taigi 
iki to laiko turime būti pasiruo
šę. Aukas krašome siųsti To
ronto ALOK prezidiumo ka
sininko vardu: Mr. J. Novo- 
grodskis, 708 Wendermere Av.
Toronto, Ont.. Parodai ekspo- valo kai kur pasitaikiusią nema
nasis, parodos komiteto pirmi lonią piktžolę poison ivy. 
ninko vardu: ~
Pine Crest Rd. Toronto, Ont.
Toronto Ap.LOK Prezidiumas.
SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO

Justina ir Bonifacas Sriubiš 
kiai susilaukė sūnaus. Pirma
gimis ir tėvai sveiki ir džiaugia 
si šeimynine laime. Saliomėja 
ir Balys Sakalauskai susilaukė 
dukros. Pp. Rusinai taip pat 
susilaukė sūnaus.

Pp. Juozapavičių Raimundas 
-Vytenis, pp. Reginų Liucija- 

; -Vigą, pp. Zalagėnų Silva-Jo- 
nė ir pp. Žutautų Jonas-Dai- 

’ nius pakrikštyti.

SUTUOKTUVĖS
Susituokė Rapolas Kulvietis 

• ir turėjo gražų pokylį.

PASISAUGOKITE NETIK
RŲ PINIGŲ

Policija įspėja, kad iš Buf
falo pinigų falsifikatoriai To
ronto mieste pradėjo leisti apy 
varton dešimtdolerinius bank-

A.
NAUJOJE VASAROS 

KOLONIJOJE
prie Georgian Bay, kur lietu-

jau prasidėjo parengiamieji dar 
bai. Vieni atvažiuodami tik sa 
vaitgaliais tvarko savo plotus, 
kiti apsigyvenę savaitei ar net 
dviems .naujai pastatytoje vi
loje, retina tankų mišką arba

Mr. T. Valius, Masionis, energingos žmo
nos ir stipruolio sūnaus pade
damas, iš savo 4 sklypų pada
rė kažką panašaus į sodą, kurį 
mano atžymėti baltai nudažy
tais stulpeliais. Matulevičius 
ir Josiukas, talkinami savo 
darbščiųjų šeimų, valosi nuo 
smulkesnių krūmuokšnių ir 
poison ivy. Petrulis galvoja 
vienam savaitgaliui atsivežti 
talkininkus ir savo gražų plotą 
parengti pavasario statybai.

Maloniau, kad dirbant yra 
galimybės poilsio' metu pasi 
kaitinti baltutėlio, įmūsų Pa
langos pajūrį primenančio, 
smėlio kopose, arba atsigai
vinti krištoliniame Georgian 
Bay vandenyje. S. P.

PARDUODAMAS gerame 
stovyje vienas aliejum kūrena
mas pečius ir vienas gazinis pe 
čius. Pamatyti galima kiekvie 
ną dieną arba vakarais. Ten 
pat išnuomojamas vienas šva
rus kambarys vienam vyrui. 
Adresas: 2110 Wtirtele St., 

Montreal, E.

Darbininkai jį 
kasdien pikietuoja. Tuo tarpu 
vyksta ir darbininkų derybos 
su darbdaviais dėl darbo atly
ginimo ir kitų reikalų.

Moteriškų paltų siuvėjai, pri 
klausą International Ladies 
Germant Workers unijai, su
darė naują sutartį ir gauna nau 
jų pagerinimų — atlyginimai 
pakelti 5-12 centų valandai, dvi 
savaitės metinių apmokamų 
atostogų ir tt.

tarimų ir net apsiima ir butų 
bei darbo suradimo problemas. 
Draugija turi 6 komitetus, ku 
riuose dalyvauja 150 savano
rių.

Jonas Budėnas, gyvenąs Vii ' Pinigų -draugijos veikimui 
Lasalle, 169 nr. 3 Avė, telf. 

laisvalaikiu dirba 
darbus;

staliukus, kėdes,

le 
TR 9157, 
staliaus ir tekintojo 
daro stalus, 
lovas, vaikams lovytes, kamo- 
dus, spintas ir tt. Darbą atlie
ka gražiai, stipriai ir, palygin- 
nus su krautuvių kainomis, tik 
tai už pusę kainos. Tautiečiai, 
reikalingi tokių reikmenų, vi
sada į jį gali kreiptis po dar
bo, vakarais, nurodytu adresu.

„NL“ REDAKCIJOJE 
LANKĖSI

neseniai atvykusi iš Anglijos 
p. S. Vytė, užsisakiusi „NL“ 
ir beatostogaudamas p. Česė- 
kas, nusipirkęs čia knygų.

buvo gauta iš visuomeniškai su 
sipratusių kompanijų. Jų tar
pe ir Calvert Distillers Ltd., 
kurie duoda ypatingai gerą pa 
ramą atvykstantiems imigran
tams, The Dominion Lile In
surance Company, The Eaton 
Co. Ltd. ir Henry Morgan Ltd. 
krautuvės. Kitas stambus au
kotojas buivo International Res 
cue Committee.

Toronte neseniai įsisteigė pa 
naši draugija, theCouncil for 
New Canadians , ir tikimasi, 
kad ateityje kiti komitetai per
siorganizuos į bendrą bazę, tai 
yra etninę bazę, ir tuo sudarys 
draugijų tinklą per visą Kana
dą. (SC).

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. JUŠKAITIS
907 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.

DĖMESIO! _
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., 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.
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