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Kanados Lietuvių Bendruomenes Krašto Tarybos suvažiavimas
Esame vienos tautos vaikai, to, kad savo gyvenimo kely bu 

vieno medžio šakelės, atitrauk vo vieniši arba labai mažuose 
ti nuo gimtojo krašto, bet dva būreliuose ir nepajėgė atsispir
šia suaugę į vieną tautos me
dį. Mintame ir esame gyvi tik 
jo sultimis. Išlaikyti savo žino 
giškąją ir tautinę vertę galime 
tik susikibę rankomis. Kiek
vieną atskirai plūduriuojantį 
pasaulio vandenyduose vėtros 
lengvai nubloškia į pražūtį. 
Nemažai mes ir turime jau žu

ti svetimųjų kultūrų įtakai.
Norėdami išlikti lietuviais, 

išlaikyti savo tautinį būdą, sa
vas tradicijas, kurios neįpras
mina mūsų gyvenimą, norėda
mi sudaryti sąlygas ir savo vai 
kams išlikti vieningiems dva
sia su nuimi, norėdami bendrau 
ti su viso pasaulio lietuviais,

BROLIAMS LIETUVIAMS
KANADOJE.

prie pavergto tėvų krašto iš- grindų, nepaliesdama nekieno 
vadavimo, prie visos tautos ko nei pilietybės, nei pasaulėžia-

vusių savai tautai, žuvusių dėl pagaliau norėdami prisidėti
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SAVAITINĖ PASAULINIŲ JVYKIŲ APŽVALGA
Praėjusią savaitę galima lai

kyti kaip naujų paasiruošimų 
savaite. Pasiruošimų buvo dau 
gelyje vietų i rdaug.

MASKVOJE
vyko Rusijos derybos su Ki
nija. Būdinga Rusijai ir sa
telitams — visi jie turi lankyti 
Maskvą, ne atvirkščiai. Mat, 
visi susitarimai turi vykti „tė
velio“ diktatoriaus paspainy- 
je. . . Bet, kiek iš už geleži
nės užuolaidos prasiskerbia ži 
nių, derybos Maskvoje su Ki
nija nebuvusios lengvos. Ki
nija pasirodžiusi turinti tam tik 
rų ambicijų, dar ne visai su
niveliuota esanti, todėl ir dery 
bos vedusi savo naudai. Mušk 
vai Kinija brangiai kainuojan
ti: ir prestižo, ir nukrypimų 
nuo „generalinės linijos“, ir pi 
nigo.

NEW YORKE
vykęs karo veteranų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo per 
150 tūkstančių legionininkų, 
New Yorke sudarė milžinišką 
demonstraciją, kurioje dalyva
vo ir lietuviai.

Karo veteranai išklausė abie 
jų kandidatų į JAV preziden
tus pasisakymų. Apie Eisenho 
verio pasisakymą jau buvo mi
nėta. Stevensonas gi pasakė 
ilgą, motyvuotą ir plačiai poli
tinę būseną apimančią kalbą, 
nepareikšdamas tokių konkre
tybių, kaip Eisenhoveris.

STEVE NSONAS
pirmiausia priminė, kad, lai
mėję karą, amerikiečiai buvo 
užmiršę tą tiesą, 'kad jėga yra 
tvirtas laisvės laidas. Be to, 
konstatuojant, kad Amerika 
yra galybė, reikia atsiminti, 
kad galybė įpareigoja ir užde 
da atsakomybę. Taigi, Ameri 
ka ir įpareigota ir atsakinga už 
dabartį ir ateitį. Šios jėgos 
skirtumas su Maskvos ir jos 
pavergtų kraštų jėga yra tas, 
kad Maslkva grobia, o Ameri
ka laisvina tautas ir kuria nau 
jas valstybes. Todėl Ameri
kos jėga niekam nepavojinga, 
o Rusijos — pavojinga kitoms 
tautoms. Amerika jokiu būdu 
ir niekuomet nesutiks pasiduo 
ti tai grobiančiai, kitoms tau
toms pavojingai jėgai.

Stevensonas savo kalboje 
prisiminė savo oponentą ir pa
sakė: Eisenhoveris yra puikus 
karys, tačiau tas nė kiek nepa 
kenks jam jį nugalėti kovose 
dėl JAV prezidento pareigų...

IZRAE LIS
pagaliau susitarė su v. Vokieti 
ja. Izraelis gauna už žydams 
padarytas skriaudas 715 inilio- 
nų dolerių ir 105 milionus už 
nusavintus turtus. Tai viena 
problemaa jau išspręsta.

INDIJA
imasi iniciatyvos prieš pieti
nės Afrikos siaurą nacionalis
tinę ir rasinę politiką, kuri dis 
kriminuoja juodosios rasėsžmo 
nes. Indija siūlo Jungtinėms 
T-ms užgirti Ghandi naudotą 
pasyvaus pasipriešinimą meto

dą, kuris butų legalus kovos 
būdas visur.

KORĖJOJE
vyksta gana kietos kovos. 
Ypač dideli yra bombardavimai 
iš lėktuvų. Taip vieną pra
ėjusių dienų lėktuvai priešą 
bombardavo be pertraukos 9 
valandas ir numetė 600 tonų 
bombų. Tokiai padėčiai esant, 
žinoma, apie taiką nėra pras
mės ir kalbėti. Juokdariškai 
ruošiamasi žiemos deryboms ir 
statomas vietoje palapinės. . . 
šiltas namas.

GROBIMĄ,
didelį Austrijos turtų grobimą 
apibūdino Austrijos parlamen
to narys, dalyvaująs dabar 
vykstančioje tarptautinėje par 
lamentarii konferencijoje. 
Austrija nesusilaukia laisvės ir 
išsilaisvinimo iš okupantų „glo 
bas vedusi savo naudai. Mask
von išvežta labai daug demon
tuotų Austrijos fabrikų.

Maskva pakartotinai reika
lauja

4 DIDŽIŲJŲ
susitikimo. Maskvai reikia dau 
giau propagandinės medžia
gos ir galimybių parodyti savo 
„taikingumą“. Bet kai Aus
trija vaitoja okupacijoje, tai 
Maskva sabotuoja taikos su
tarties sudarymą.

GRAIKIJA
kreipėsi į JTO su prašymu, 
kad būtų ištirtas Bulgarijos 
užsimojimas užgrobti Alios sa 
lą. Šis tačiau susidūrimas dėy 
Alfos ir Gammos salų yra bū
dingas. Kai Graikija į nacha- 
lišką Maskvos pakurstytų ko
munistų užpuolimą atsakė ug
nimi, Bulgarijos komunistai ne 
išdrįso kelti karo. Matyt, 
Maskva dar neapsisprendusi 
pradėti Europoje karą.

Įdomiai pradeda reikštis

ARABAI.
Irakas ėmėsi iniciatyvos su

šaukti arabiškųjų kraštų atsto
vus sukurti Arabų valstybių 
Bendruomenę, kurią tuo tar
pu sudarytų Egiptas, Jordanas, 
Irakas, Libanas, Sirija, Saudi 
Arabija ir Jemenas.

Pagaliau reikia pažymėti, 
kad

KANADOJE
praėjusią savaitę Montrealy bu 
vo susirinkę Kanados Lietu
vių Krašto Tarybos atstovai, 
kurie priėmė Bendruomenės 
statutą .išrinko valdomuosius 
organus ir tu oįsteigė Kanados 
Lietuvių Bendruomenę, Pašau 
lio Lietuviui Bendruomenės rė
muose. Jeigu jos finale atsira 
do tūlų nesklandumų, tai, kiek 
girdėti, sustfdaritisioji būsena 
būsianti laikoma laikine ir ne
tolimoje ateity būsianti sušauk 
ta nauja Krašto Tarybos sesi
ja, kurioje būtų išlyginti ne
sklandumai. To ir galima nuo 
širdžiai palinkėti, nes Bendruo 
menės organizacija yra didelės 
prasmės ir jos tobulumas savai 
me yra laidas siekti Lietuvių 
Chartos pastatytiems idealams.

pastatytiem* vykdomiesiems 
organams.

Susibūrėme visi, neišskirda-
mi net tų, kurie yra nuklydę 
ar klaidžioja. Ir jie mūsų bro 
liai, ir su jais mus riša lietuvis 
kojo kraujo ryšys, ir jie mums 
rūpi. Tikim, kad ir jie grįš į

vos dėl savo šventųjų teisių, ros ar politinių įsitikinimų bei beridrą šeimą, kad išgirs moti-
mes, Kanados lietuviai, pri- atitinkamos veiklos ar organi- nos Lietuvos šauksmą. Priim
ėmėme didžiąją mintį viso pa- zacijų. Jos veiklos dirva tik sim juos kaip brolius, kaip sa-
saulio lietuvius apjunlgti vie ten, kur lietuviškoji širdis Irau vo kūno dalį.
nos organizuotos Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės rėmuose. 
Šitam kely mes jau esame nu
ėję taip toli, kad, vykdydami 
Lietuvių Chartą ir prisilaiky- 
ky darni Laikinųjų P LB Sant
varkos Nuostatų, jau sudarė
me centrinius Kanados Lietu
vių Bendruomenės organus. 
Dvasia mes, Kanados lietuviai, 
visada sudarėme savą atskirą 
lietuvišką bendruomenę visa
me čionykščiame tautų margu 
myne, tik neturėjome forma
liai jungiančio ryšio, neturėjo- 
em mūsų pastangas tvarkančių 
ir derinančių organų. Šian
dien esame jau organizuotas 
vienetas, kaip ir beveik visų ki
tų pasaulio kraštų lietuviškos 
bendruomenės. Susiorganiza
vome tautiniam darbui, būda
mi visiškai ištikimi bei lojalūs 
kraštui, kuris mus priglaudė.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės organizacija yra skirta 
tik tiems uždaviniams, kuriems 
mus įpareigoja mūsų lietuviš
ka kilmė, mūsų lietuviškas 
kraujas. Ji yra vienintelė or
ganizacija, apjungianti visus 
Kanados lietuvius tautiniu pa —ž>. - , K K------

kia. Ką atsinešėme iš tėvų že 
mės patys arba ką iš ten tėvai 
atnešė, mums visiems vieno
dai brangu, o tai ir yra geriau 
šia mūsų KLB organizacijų 
veiklos sėkmingumo laidas.

KLB pirmosios Krašto Tary 
bos pirmasis suvažiavimas, pri 
ėmęs Krašto Statutą, išrinkęs 
Krašto Valdybą ir aptaręs ai- 
timiausios ateities veiklos gai
res, viso krašto lietuvių vardu 
dėkoja organizacijoms ir asme 
nims, kurie prisidėjo prie Bend 
ruomenės suorganizavimo, ir 
darbą beigia su didele viltimi, 

kad lietuviškoji dvasia mū
sų bendruomenėje dar skaid
riau suliepsnos,

kad solidarumas nuolat 
saugs,

kad tautinė veikla plėsis į 
naujus dirvonus,
ir visus brolius Kanados lie 

tuvius kviečia į bendrą tautinį 
darbą.

KLB veikla yra mūsų visų 
veikla. Jos sėkmingumas pri
klausys nuo visų mūsų sutari
mo, nuo visų darbo, nuo geros 
valios ir paramos mūsų pačių 
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KAS NAUJA VL1KE
ORO PAŠTU Iš TREMTIES.

Šis mano laiškas ne be susi
rūpinimo. Kai lietuviškieji rei 
kaiai, atrodo, jau pradeda su
siklostyti gerai, palankiai lie
tuviu daugumos valiai ir nuo
taikoms, tai netikėtai atsiran
da nenaudingti kliuvinių, ku- 
sisakė pasitraukusio iš Vliko p. 
drumsčia darbingumo nuotai
kas.

Iš VLIKo sferų tenka suži
noti, Bostone pasiskelbęs vad. 
Vienybės Sąjūdžio centras at
sisakė patraukusio iš Vliko p. 
Prapuolenio ir slkelbia pasilai
kąs sau Vlike vietą. Bet Jūs 
jau žinote, kad tai yra fiktyvi 
organizacija. Kas įdomu, da
bar, kai Bostono „centras“ pa 
skelbė p. Prapuolenio atsišau
kimą, kitas „centras“ su tuo 
nesutinkąs. . . Čia aiški „miste 
rija" — kai nėra organizacjos, 
tai tokių „centrų“ gali atsiras 
ti ir dar daugiau. . . Todėl kar 
tą visiems laikams reikėtų Vii

tų daromą savo jėgomis, pasi
naudojant viešnagės galingu
mu. Deja, išrodo kitaip. Ir 
tai būtų jų reikalas, jeigu tai 
neliestų lietuviškųjų reikalų. 
Deja, ir čia susiduriama su nau 
jai sudaromais kliuviniais. Dėl 
to tenka ir susirūpinti.

Na, kol reikalas paaiškės ge
riau, pasilikime atsargesni ir 
santūresni, bet jeigu pasitvir
tins neigiamybės, teks kelti vie 
šumon.

Šį kartą tenka jau suminėti, 
kad Vykdomosios Tarybos pir 
mininkui p. Žalkauskui atvy
kus, prasidėjo gyvas darbas. 
P. Zaikauskas, kiek tenka nu
girsti, turi didelių ir gražių pla 
nų. Yra baugu, kad jo ntnu- 
kankintų ir ūpo nenumuštų jį 
užgulančios smulkmenos. Aiš 
kus susirūpinimas galimai grei 
čiau suorganizuoti plačią re
zistencinių (veiksnių konferen 
ciją ir sueiti į kontaktą su pla-

da prisimindami didįjį lietuvio 
šūkį: „Lietuviai* esame mes gi 
mę, lietuviais turime ir būt!“

Tad į darbą, broliai.
Vardan tos Lietuvos vieny

bė težydi.
KANADOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS
KRAŠTO TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS.
Montrealis, 1952 m.

Gyvenkim ir dirbkim visu- rugpjūčio 31 d.
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VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
Miestai ir kolchozai skęsta 

džiaugsmo jūroj.
Vos paskelbus komunistų 19 

suvažiavimo datą, kad jau pa
sipylė agitatoriai, kad jau su
ūžė automašinos kaimų keliais, 
prikrautos piemengalių, ir pta 
dėjo kalti apie „pakilusias nuo 
talkas“ ir „didelius džiaugs
mus“ atnešusią žinią. Susirin
kimuose suvaryti darbininkai 
ir po plūgu sulinkęs artojas 
prievartaujamas kelti darbo 
normas suvažiavimo garbei.

Kauno turbinų gaminimo ce 
cho direktorius Ruchov įsakė 
darbininkams įveikti 2 nor
mas, bet brigad. Mečys Nutau 
tas pasišovė net 300 proc. su 
raityti. Kaganovičiaus vardo 
kalvių cecho direkt. Vlasikov 
pakišo susirinkimui cecho Šli- 
fuotoją Sokolnikovą pavyzdžiu 
ir laukia, kad ir visi darbinin
kai iki suvažiavimo patiektų 
dar vieną metų normą. „El- 
fos“ fabriko Vilniuj mechani
zatorius Radžiukas suvažiavi
me mato „žmonių gerovę“ ir 
„didelį džiaugsmą“. „Komuna 
ro” fabriko stachanovienė Gied 
raitienė suvažiavimo proga ga 
mins vien „puikiąją kokybę“. 
„Elnio“ odos fabriko agitpru- 
po skyriaus virš. Stravinskas 
(Šiauliuose) pustrečios nor
mos sulaukė tik iš stach. M ar 
davicko. R. Luksemburg žve 
jų artelė Kintuose suvažiavi
mui pagaus 2000 pūdų žuvies, 
ekstra. Panemunės r. Pirmū
no ž. artelė baigs derlių be 
nuostolių, o artelės kūlikas 
Patašinskas kasdien iškuls 12 
to grūdų kuliamąją. Eidukevi 
čiaus vardo odos kombinato au 
lų sukirpimo skyrius Vilniuje 
prižadėjo dar geriau sulipinti 
aulus.

Visa, ką pagamins, išveš su
važiavimui „parodyti" geležin 
kelininkai. Tuo apsiėmė rū
pintis direkt. Gudajev, iškelda 
mas vyr. maš. Vorovickio bri
gadą Vilniuje.

Kolchozai.
Šakių r. Tautų Vienybes kol 

choze pirmininkauja agr. J. 
Grėbliauskas, 3-čią brigadą 
tvarko Leonas Stepukas, gerai 
dirba vien Ant. Rapolis ir Bir. 
Šataitė. Kolchozas nori pilnai 
atsiskaityti su valstybe, kitaip
— valstybė sukaitytų juos. 
Zarasų rajon. Garbingojo Da’- 
bo kolch. pirm. agr. Jon. Grun 
dinas 7 ha užsėjo seredėlėm ir 
lubinais ir nuvyko pas kolcho
zo statybos brigadininką Za- 
vadskį pasikalbėti. Pokalbis 
įvyko maždaug sekančiai:

— Tai ką, drauge, statai?. 
Statau 190 vietų kiaulidę! — 
O ar nebus šalta? — Uždėsime 
ir stogą ir įrengsime krosnis!
— O kas ten? — Tai jau pa
statyta 40 vietų arklidė!

Grundinas, pasirodė, ikitol 
nežinojo, kas 'kolchoze stato
ma.

Ramygalos rajone nieko nau 
jo, tik tarp Socializmo Keliu ir 
J. Žemaites vardo kolchozų ke 
liu nudulkėjo traktorius.

Šiemet pagerėjo, o kitai* 
metais... pagerės.

Rugpjūčio vidury Vilniuj 
įvyko pedagoginių mokyklų di 
rektorių suvažiavimas, kuriuo 
metu su pasitenkinimu konsta 
tuota, kad mokyklose pagerė
jo rusų ir lietuvių kalbų moky 
mas ir Stalino veikalų studi
javimas. Girdi, 50 proc. moki 
nių neišlaikė spaudimo ir {Sto
jo į komsomolą. Suvažiavimas 
pageidavo, kad šie reikalai ir 
kitais metais pagerėtų.

— Į Vilniaus Valst. Konser 
vatoriją rugpj. mėn. priėmė 45 
studentus. Viso muziką studi 
juoja 220 studentų. ;!■

— Panevėžio cukraus t fab
rikui vadovauja dir. Aleksas 
Daujotas. Fabr. sezoninį re
montą baigė 5 dienom prieš 
terminą, gi cukrų Lietuvos gy 
ventojai gauna be termino, rei 
kia tik kantrybės palaukti, kol 
keletą maišų atveš.

kui atsiriboti nuo tokių „orga čiąja lietuvių visuomene, ku- 
nizacijų“ ir pakilti į realias rios balsą p. Žalkauskas iabai, 
augštybes, kurių neabejotinai kiek girdėti, vertina ir kurio 
laukia didelė lietuvių dauguma, valią jis pasiryžęs vykdyti.

Susirūpinimą kelia ir iš už Atskiru baru eina santykiai 
kanalo sklindančios žinios ir su Diplomatais, kurie, kaip tei 
jau net ir tūli veiksmai. Va- giama, esą visai gerame kcly- 
dinasi, žmonės, kurie teigė, kad je.
jie lieka virš partijų ir į Vii- Bendra išvada, kai rašau šį 
ką pretenzijų neturi, pasirodo laišką, galėtų būti taip išsaky- 
ne visai buvo tikslūs daryda- ta: Visi kliuviniai, VLIKui at 
mi tokius pereiškimus. Jeigu siradus naujose sąlygose, nė- 
tai eina pagal prancūzišką pa- ra išnykę, bet viltys ir pozity 
tarlę, kad „apetitas ateina vai vaus darbo sąlygos — Lietu- 
gant“ — o tokių duomenų yra, vos gynimo srityje — yra ge- 
— tai galima laukti ir dar dau rokai pagerėjusios, — todei ir 
giau? Žinoma, nieko negali- laukime konkretybių ir rimties, 
ma būtų pasakyti, jeigu tai bū- (hlj).

-----M ~ ~M-------- ==»t-- ------M ~H" m1

N L“ statybos ir linotypo vajus
Labai malonu konstatuoti, 

kad tautiečiai, atsilankymo 
Montrealy proga neaplenkia 
,,NL“ ir randa būtina „Nepri
klausomos Lietuvos“ spaudos 
bendrovei padaryti įnašus. 
Taip, KLB Krašto Tarybos

pirmosios sesijos proga atsilan 
kęs Montrealy p. Jonas Juškai 
tis nupirko „Nepriklausomos
Lietuvos“ Spaudos Bendrovės 
šėrą, įmokėjęs ............$ 10.00.

Dideliu ačiū, „N L“.

KRAŠTO TARYBOS SUVA 
galimai platesnis, bus duoda
mas pradeant sekančiu „NL’f 
numeriu. Čia suminimi tiktai 
tūli suvažiavimo faktai.

Krašto Tarybos suvažiavi ■ 
mas priėmė šias rezoliucijas : 
1. Užregistruoti Kanados Lie
tuvių Bendruomenę federalinė 
je 'valdžioje; 2. Likviduoti 
KLB-LOKą; 3. Apylinkių LO 
Kus įpareigoti pravesti apy
linkių vietos organų rinkimus 
ir baigti laikinę padėtį; 4. Pa 
sirūpinti tarpusavio kredito 
reikalais, 5. Susipažinti su pa
tiektais Savišalpos fondo met
menimis; 6. Apylinkėse steig 
ti Baltų Federacijos skyrius.

Krašto Tarybos suvažiavi
mas nutarė paskelbti šiuos at
sišaukimus: 1. Į Kanados lie
tuvius; 2. Į kovoj, veiksnius.

Krašto Tarybos suvažiavi
mas nutarė pasveikinti: 1. K a 
nados ministerių pirmininką ir 
visą vyriausybę, išreiškiant pa
dėką už priėmimą j Kanadą lie

ŽIAV1MO APRAŠYMAS, 
tuvių tautos žmonių, už ratili 
kavimą Genocido konvencijos 
prie to prašant deponuoti Tau 
tų Sąjungos organizacijai ra
tifikavimo dokumentus. 2. 
Sveikinti VLIKą, prašant jį 
apjungti savyje Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos rezistenci
jos ir kovos už Lietuvos laisvę 
veiksnius; 3. Pasveikinti visus, 
kur jie yra, Nepriklausomos 
Lietuvos atstovus ir konsulus; 
4. Pasveikinti Amerikos Lieta 
vių Tarybą; 5. Pasveikinti B A 
LFą, dėkojant jam už pagal
bos darbą; 6. Padėkoti KLB- 
LOKui už nuveiktus darbus ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės sukūrimą; 7. Padėkoti Tau 
tos Fondo atstovybei Kanado
je, ypač jos pirmininkei, ui 
sėkmingą vieklą.

Krašto Tarybos suvažiavi
mas ir pradėtas ir baigtas Tau 
tos Himnu. Platesnis Krašto 
Tarybos suvažiavimo aprašy
mas seks.
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PAVERGTOJE LIETUVOJERašytojai ir dailininkai nesi
duoda įkinkomi į melą.

„Tarybinių lietuvių rašyto
jų, meno darbuotojų garbin
gas uždavinys — kuo plačiau
siai ir ryškiausiai pavaizduoti 
Amerikos interventų pragaiš
tingą vaidmenį 1918—19 me
tais, buržuazijos valdymo lai
kotarpiu. Tuo tarpu apie tai 
Tarybų Lietuvos rašytojai ir 
menininkai dar beveik nesukū
rė didesnių veikalų. Vis dar 
aiškiai silpnai yra demaskuo
jami lietuvių tautos išgamos— 
Amerikos imperializmo tarnai 
— buržuaziniai nacionalistai.

„Dar labai silpnai Ameri
kos imperializmo demaskavi
mo tema atsispindi Tarybų 
Lietuvos dailininkų kūryboje. 
Argi galima kuo nors pateisin 
ti tai, kad iki šiol tarybiniai 
lietuvių dailininkai dar beveik 
nėra sukūrę stambesnių kuri 
nių šia tema“.
(„Tiesa“, 1952 m. liepos 3 d.)

Po paskolų presu.
Per pirmas gegužės 10 die

nų visoje Sovietų Sąjungoje 
„savanoriškos“ valstybinės 
paskolos išspausta 35 bil. 712 
mil. 374 tūkst. rublių, vietoj 
numatytų 30 miliardų.

Gegužės 10 dieną Sovietų 
Sąjungos finansų ministtas 
Zvierevas išleido įsakymą baig 
ti paskolos „pasirašymo“ akci 
ją-

Paskola yra numatyta sunau 
doti Kuibyševo ir Stalingrado 
elektros jėgainėms prie Vol
gos, Kacho jėgainei prie 
Dniepro ir Turkmėnijos, Pie
tų Ukrainos bei Šiaurės Kiy- 
mo kanalams finansuoti.

Iš Lietuvos buvo paskirta 
tos paskolos surinkti 246 n.i- 
lionai rublių, kurių pusė pa
skirta į LTSR biudžetą, o kita 
pusė turi eiti minėtoms staty
boms Rusijoje.
(„Pravda“, 1952 m. geg. 11 d.)

„Tvarko“ Vilnių.
1952-53 metų laikotarpyje 

Vilniuje numatoma išvesti nau 
jus transporto kelius nuo sto
ties į Neries Žaliąjį tiltą ir Žvė 
ryną. Vilniaus „Gozstroj 
Trest“ (Miesto Statybos Tres 
tas) jau pradėjo darbus. Tie
siama nauja plati gatvė į Di
džiąją ir Pilies gatvę. Pertvar 
koma ir Aušros Vartų gatvė.

Darbams vadovauja Mask
vos urbanistikos ir transporto 
inžinieria.i o vykdo Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto 
projektų skyriaus vedėjas Ma- 
tuzevič.

— „Tiesa“ Nr. 160 (1-952. 
7. 8) skelbia, kad „7 etapų su
moje Maskva — Charkovas — 
Maskva“ buvo laimėjęs „dvira 
čių lyderis“ Rūbelis. Tačiau 
jį įveikė, 139 km etapą baigęs 
per 4 vai. 50 min. 11,6 sek., at 
važiavęs 8 min. anksčiau, lietu 
vis K. Paršaitis, tuo būdu ta
pęs visos Sov. Sąjungos čem
pionu. Vilniuje per sportinin
kų šventę pasiekti 3 nauji Lie 
tuvos rekordai: berniukų gru
pėje Šarūnas 100 m nubėgo per 
11,5 sek., o jaunuolių — Rusi

tuvos sūnų ir dukrų buvo ap
dovanoti TSRS ordinais ir me
daliais“. . . E.

— Kaip svetimieji vis dau
giau užplūsta Lietuvą, parodo 
Kad ir „Tiesos“ Nr. 162-52 
(liepos 10 d.), kur Žuvinto eže 
ro grožis vaizdais pailiustruo
jamas Ch. Levino. Anksčiau 
jokie Levinai ten kojos nekel
davo, o dabar net šios rūšies 
gamtos rezervatuose šeiminin
kauja žmonės, kurių prieš tai 
niekas ir niekad nematydavo. 
Pasirodo, kad iš esančių Lietu novas 100 m nubėgo per 11,5 
voje 288 paukščių rūšių ten vei 
siasi 220, iš 30 rūšių žvėrių 
ten trūksta tik elnių, lūšių ir 
danielių. Žuvų yra daugiau 
kaip 17 rūšių. Paimi, kad ir tą 
pačią „Tiesą“, kuri skelbiasi 
esanti „socialistinė turiniu, o 
tautinė savo forma“ — ir joje, žybas buvo pasiekti 9 sov. Lie 
be Levino, randi tokius „tau
tiečius“ : kolūkių reikalų tai y 
bos prie TSR vyriausybės ats
tovas A. Švecovas šaukia: 
„Griežtai saugoti visuomeninį 
kolūkinį turtą" ’, teatro direk*. 
V. Gveiesijani skelbia apie 
Maskvos Stanislavskio vardo 
dr. teatro gastroles, M. Kel- 
čevskis rašo laiškus iš Kuiby- 
ševo hidroelektrinės statybos 
etc. Seniau bent viešai visokie 
kacapai stengdavosi pasuaši ė 
ti lietuv. pavardėmis ar slap- 
tavardžiais (a la Kalvis, Lieps 
nonis, Moskvynas), šiandien 
nebėra jau nei to.

vietovių „Pravda“ smulkiau 
nenurodo. Tai naujas deporta 
cijos būdas, dėl kurio kraštą 
per radiją įspėjo A. B. Į jų vic 
tą gabenami rusai, kurie veik 
visi yra girtuokliai, mušeikos 
ir tt. Paskiausiai visa eilė he 
tuvių ir kt. pabaltiečių vėl ga
vo „pasirašyti“ sutartis diibti
3 metus įvairiose Sov. Sąjun
gos vietose. Lietuviai su lat
viais ypač grūdami į darbus 
prie Baltosios jūros, į Kotlos 
apylinkes ir kt. Ten su jais ei 
giamasi kaip su tikrais depor
tuotaisiais.
tybai prie Baltosios jūros jau 
suvežti tų „savanorių 
kiekiai. E.

— Ir latvių žvejų kuteriai, 
ypač Liepojoje 49 to dydžio, 
pagaminti ai" gauti, kaip ir 
Klaipėdoj, iš Karaliaučiaus re 
paracijų sąskaita. Vienoj žve 
jų artelėj paprastai esti po 30 
laivų. Atlyginimas prastas. 
Nuo spalio 1 d. iki balandžio
15 d. mokama 80 kap. už vie
ną kg žuvies, nuo balandžio
16 iki rugsėjo 30 d. — 60 ir <51 
kap. už sortiruotas žuvis. Iš 
gautojo pelno 45 proc. eina ar 
telei. Dabar bolševikai pajū
ryje vakarais akėčiomis apakė 
ja laukus, kad būtų matyti, ar 
kas ėjo ir kur. 
karus vokiečiai pasakoja, kad 
geriausiai savo 
apginti tik degtine, cigaretė
mis ir pinigais. Žmonės daro
si viskam apatiški. Tuoj po ka 
ro lietuviai žydams turėjo ali 
duoti batus ir kitą geresnį ap
avą. E.

— Tiek visoje Sov. Sąjunn 
goję, tiek ir Lietuvoje smarki- 
nama akcija prieš amerikiečius 
ir kitus „Vakarų imperialis
tus". Paskaitų skaityti ar pra 
nešimų daryti, kad esą, J. T. 
vaitojančios Korėjoj bakterio
logijos karo priemones, Įtrauk 
ti prof. Mažylis, prof. V. Gir 
dzijauskas ir kt. Toji akcija 
ypač stiprinama, skleidžiant 
netiesą, per „7 respublikinius,
4 sritinius. 87 rajoninius (nes 
tiek dabar Lietuvoje yra rajo
nų), 120 MTS polit. skyrių 
laikraščių ir 10 žurnalų' , taip 
pat 3.600 mokyklų su 400.000 
mokinių, iš kurių 170.000 skel 
biama jau esant pijonienus ar 
komjaunuolius, 330 pastovius 
ir kolnojamuosius kino teatrus 
ir 220 — kaimuose, 340 radi
jo mazgus su įjungtais apie 60. 
000 radijo punktų, žodžiu, vi
są bolševikinę agitacinę apara
tūrą. Tam tikslui turi tarnau
ti ir į lietuvių k. spec, išvers
tas M. V. Lavričenko „Marša

— Lietuvoje komunistų va- lo planas“ ir „Vakarų Europos 
žemės ūkio nuskurdimas“. 
Tos temos, drauge su motyvu, 
kaip „bolševikų partija rūpina
si vaikais“, turėjo būti pabrėž- 

visokeriopa sėk- toliau puola Lietuvos komunis tos ir „Žvaigždutės“ konkurse 
tų vadovybę už „apsileidimą“, vaikams, kur buvo skirtos 3 
Būdinga, jog visa eilė specia- premijos nuo 2.500 iki 6.000 
listų gavo „patvarkymus“ iš rublių. Drauge giriamasi, kad 
Lietuvos vykti į kitas, atsiliku „už nuopelnus didžiajame tę
sias Rusijos sritis. Tačiau tų vynės kare apie 100.000 Lie-
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Jau turime Kanados 
Lietuvių Bendruomenę
1952 metų rugpjūčio "31 die valiai ir tikram norui esant, 

na, Kanados Lietuvių iJe.ndruo yra visų vilčių, kad bus išvys- 
men’ės Krašto Tarybai priėmus tyti pliusai ir tuo pačiu suma- 
Kanados Lietuvių Bendruome- žės minusai. Krašto Valdybos 
nės statutą ir išrinkus KLB 
Krašto Valdybą, — Kanado
je oficialiai bei formaliai pra
dėjo egzistuoti Kanados Lietu 
vių Bendruomenė, Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės ribo
se.

Pirmame šio ,,NL“ numerio 
puslapyje yra dedamas KLB 
Krašto Tarybos suvažiavimo 
atsišaukimas į visus Kanados 
lietuvius, neišskiriant iš jų nė ir didžiausių laimėjimų, 
vieno. Šis atsišaukimas yra 
Krašto Tarybos pilnaties pri 
imtas vienbalsiai ir tokiu būdu 
yra vieningos valios pareiški
mas. Jis labai teisingai. budi 
na kiekvieno ir visų draugę be 
tuvių būseną už Tėvynės ribų 
ir nusako, Lietuvių Chartos rė 
muose, principus, kurių visi 
lietuviai turėtų vieningai ir nuo 
širdžiai laikytis.

Tobulybė realiame pasaulyje 
yra įmanoma, gal,, tiktai ne
daugelyje gyvenimo reiškimų, 

gi visuomet tenka 
skaitytis su galimybėmis, su 
tūlais netobulumais, su relia- 
tyvybėrnis. Taigi, jeigu u ši 
trejus metus KLB-LOKo ktu" 
toji Bendruomenė, ne visus pa

uždavinys ir yra padaryti visa, 
kad Kanados Lietuvių Bend
ruomenė progresuotų, tobulė
tų ir sugebėtų apjungti maksi- 
malinį Kanados lietuvių daugu 
mą. Ir belieka tiktai linkėti 
geriausios sėkmės, tvirčiausio 
pasiryžimo ir neatlaidaus nusi 
statymo pasiekti geriausių vai
sių, nes tiktai vienybėje ir dar
noje gyvendami galime tikėtis

Čia pat skelbiami Krašto Ta 
rybos suvažiavimo išrinktieji 
organai.

Geležinkelio sta-

žymūs

Grįžusieji į Va

teises galima

šiaip

Krašto Valdyba:
Jonas Matulionis, 
Dr. kun. J. Gutauskas, 
Inž. Jokūbas Sližys, 
Jonas Jokubynas, 
Teis. Kęstutis Grigaitis, 
Inž. Algirdas Šalkauskas, 
Pranas Aišėnas, 
Prof. Alfonsas Zubrys, 
Jonas Simonavičius,

Revizijos komisija:
Petras Lukoševičius. 
Kostas Toliušis, 
Kostas AndruŠkevičius.

skuod'ojiis
gelio nepatenkina, tai vis deito 
ji yra tas aparatas ir tas lai
das, kuris nuoširdžiai dirbant 
ir vystant Lietuvių Chaitos 
principus bei juos gyvendi
nant, 
lėti ir su laiku įgauti žymiai 
tobulesnę formą ir galimai dau 
giau patenkinti, o tuo pačiu ir 
patraukti daugumą visų Kana
dos.lietuvių. To tikslo ir tenka 
siekti.

Bendruomenė, mūsų sukur
tąją santvarka, daugeliu atžvil rėš vykdyti Krašto Tarybos su 
giu panėši į parlamentinę sant važiavimo nutarimus, planuoti lymai eina ir toliau. Atleista 
varką, galimas dalykas, net su naujus darbus ir juos vykdy- visa eilė kom. pareigūnų ir 
jos pliusais ir minusais. Bet lai ti, žinoma, pryšaky su Krašto kolchozų pirmininkų. Tačiau, 
fkantis demokratinių principų, Valdyba. nepaisant to, „Pravda“ vistiek
— o jų pagrindu Bendruome- Linkėtina 
nė ir norima turėti, — gerai mė!

Adv. Užupis, 
Pik. Kaunas, 
Dr. I>aukša, 
M. Jokubynienė, 

palaipsniui galės tobu- Ady. Sudiltas.

Kultūros ir švietimo 
komisija:

Antanas Rinkūnas, 
Stasė Prapuolenytė, 
Jeronimas Gaižutis.
Tai yra tie organai, turie tu-

ATSIŠAUKIMAS SV A RBI U REIKALU.
Gerbiamasis!
Šiemet rugpjūčio 24 d. su

kanka 70 metų mūsų tautos 
veteranui, Nepriklausomybės

Ne! Laisvėje gyvenanti tautos 
dalis privalo organizuotai pa
dėti vargti tremtinio vargą sa
vo tautos veteranams. Kokios TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE

sek. Ž00 m nuotolį jaunuoliu 
grupės dalyvė Stadalninkaitė 
nubėgo per 26,8 sek. Rutulio 
stūmime pasiekė rekordą vilu. 
Markevičius (14,77 m), mer
gaičių — kalnietė Mikuckyt. 
(9,555). Iš viso per 2 d. var-

tuvos rekordai. ,,TB“ žinio
mis, sov. Lietuvos „absoliutaus 
čempiono vardą moterų grupe 
je iškovojo Kūno Kultūros In
stituto stud. Laima Juzėnai- 
tė“. E.

— Lietuviams vilioti leidžia 
mas „Tėv. B.” paskiausiai smar 
kiai išplūdo V. Sidzikauską ir 
visą eilę kt. veikėjų, taip pat 
D. Britanijos lietuvius, ypač 
„D. B. L-vio“ redakcijoje dir-r 
bantį Br. Daunorą, prirašyda-, 
mas apie juos būtų ir nebūtų 
dalykų. Tokie plūdimai nesi
liauja. E.

Akto signatarui, Vilniaus U ui 
versiteto Rektoriui prof. dr. 
Mykolui Biržiškai. Tą sukaktį 
mini visa lietuviškoji spauda. 
ALT Los Angeles skyrius ren 
gia šios sukakties "iškilmingą 
minėjimą rugsėjo mėn. 28 d. 
Su didelė širdgėla esame ver
čiami tai daryti ne sukaktuvi
ninko numylėtame Vilniuje, 
bet čia, Los Angeles,, kur šiuo 
metu Mykolas Biržiška gyve
na. Viso savo amžiaus .jėgas 
pašventęs savo tautos ir savo 
krašto labui, prof. Mykolas 
Biržiška savame kraštebūtų ga 
Įėjęs be vargo savo gyvenimo 
saulėlydį sunaudoti, suvesda- 
mas savo ilgo ir prasmingo gy
venimo patyrimus ir . mokslo 
žinias ateinančioms kartoms

pagarbos būsime verti sveti
mųjų akyse, jei negerbsime pa 
tys savęs, jei nesugebėsim 
bent minimaliai aprūpinti pa
čius didžiuosius savo tautos 
vyrus, kad jie galėtų užbaigti 
tuos mokslo ir tautinės kultū
ros darbus, kuriems pašventė 
visą savo gyvenimą. Nebepali 
kime šį kartą, kaip tai dažnai 
atsitikdavo praeityje, žymiųjų 
žmonių pagerbimo po mirties, 
kada jų'vardu ir fondus orga- 
nizuodavom ir. kitaip juos at
žymėdavome. Jiems pagarba 
ir moralinė ir materialinė pa
galba reikalinga šiandien.

Būkime išmintingi savo tau 
tos garbės atžvilgiu. Parody- 

■kim giliausių savo reikalų su
pratimą ir jautrią širdį savo

APLINKRA
Visiems lietuviams, organi

zacijoms ir jų skyraims, Kana 
doje.

Liečia:
1. Tautos Šventę,
3. Veiklos plėtimą,
3. Lietuvio Pasą.
1. Rugsėjo 8-tosios — Tau

tos Šventės minėjimų metu pla 
tinami Lietuvio Pasai ir ženk
leliai arba renkamos aukos 
Tautos Fondui. Šių metų są
matai išpildyti dar yra reikalin 
ga 2.300 dol.

2. Sekmingesniam lėšų tel
kimui ir iš to išeinančių užda
vinių atlikimui yra būtina plės 
ti veiklą steigiant kiekvienoje

Kanada
VALSTYBES IR BRITANI 
PER CAPITA
sako apžvalga. ,,. . .Kanados 
valstybinių pajamų dydis ir ats 
kirų kanadiečių pajamos labai 
priklauso nuo Kanados ekspor 
to dydžio“.

Bet apžvalga taipogi paste
bi, kad vidaus rinkos didėji
mas ir išplėtimas laikui bėgant 
sumažins eksporto ir importo 
reikšmę valstybinėje produkci 
joje. (CS).

KaNaDOS GYVENTOJU 
SKAIČIUS aUGa PER 
METUS 421.000-ČIU.

Kanados gyventojų skaičius 
dos prekyba buvo didesnė už padiėjo maždaug 
kitų kraštų pasaulyje, išskyrus metus, baigiant birželio m. 1 
Hong Kong ir Naująją Zelan
diją.

Kanada buvo po karo tre
čioje vietoje pasaulinėje pre
kyboje. Tačiau kai Europos 
ekonomija pasitaisė, Prancūzi
jos ir Vokietijos dalyvavimas skaičius pasiektų 1953 metų ga 
vis didėjo. Pereitų metų Ka le 15.000.000.
nados eksportas sudarė 4.054. Gyventojų skaičiaus padidė- 
000.000 Jungt. Valstybių doi., jimo apskaičiavimas buvo pa- 
o importas 4.240.000.000 dol. darytas Statistikos Biuro. Jis

Kanada buvo vadovaujamo- paėmė gyventojų surašinėjimo 
je vietoje Jungt. Valstybių ir duomenis, 14.099.426, duotos 
Britanijos prekyboje. Ji su- 1951 m. birželio mėn. 1d. Biu 
teikė Jungt. Valstybėms dau- ras pridėjo prie šito skaičiaus 
giausiai prekių ir buvo didžiau gimimų ir imigrantų skaičių il
sia Jungt. Valstybių gaminiu atitraukė mirimų bei emigran- 
pirkėja. tų skaičių.

Ji buvo antroje vietoje po J. 421.000 priaugimą galima pa 
Valstybių Suvienytos Karalys lyginti su 297.000 padaugėji- 
tės aprūpinime, suteikusi 6,7 mu per ankstyvesnius 12 mė- 
proc. to krašto importo ir ket- nėšių.

piekybą

metinėje 
kad kai-

Pažinkime
KANADA VIRŠIJA JUNGT. 

JĄ PREKYBOJE 
Kanada sustatė 1951 m. duo 

menis apie užsienio 
pagal vertę ir apimtį.

Statistikos biuras 
apžvalgoje praneša,
nos buvo labai aukštos.

Eksportas pakilo savo ver
tėje 26 proc. ir apimtyje J. i 
proc. virš 1950 m. 
pakilo savo vertėje 
13 proc. apimtyje.

Kanada stovėjo 
vietoje po Jungt.
Britanijos ir Prancūzijos pa
saulio prekyboje. Santykyje 
su gyventojų skaičiumi, Kana

Importas
29 proc, ir

ketvirtoje

421.000 per

d., sudarydamas bendrai 14. 
430.000.

Jei toks didėjimas galėtų bū 
ti palaikomas — bet yra duo
menų, kurie rodo, kad tai ne
bus Kanados gyventojų

ŠTIŠ NR. 5.
apylinkėje atstovybės skyrių. 
Neskaitlingose lietuviais apy
linkėse išrinkti atstovą Tautos 
Fondo reikalams.

3. Laukiama ir daugiau Lie 
tuvio Pasų, kuriuos gavus bus 
paskirstyti apylinkėms. Išduo 
dant Lietuvio Pasą yra būtina 
įrašyti asmens žinias: pavardę, 
vardą, gyv. vietą ir kit.

Primenama, kad atsiskaity
mas už gautus L. Pasus ir ženk 
lėlius — kas trys mėnesiai, me 
tų ketvirčių tvarka iki sek. 
mėn. 1 d. *

TF Atstovybė Kanadoje. 
Montrealis,
1952 m. rugpjūčio m. 8 d.

virtoje vietoje britiškų prekių Biuras pranešė, kad šių me- 
rinkoje. tų padiėjimas buvo tik dėka

„Užsienio prekyba yja Ka- aukšto girnių skaičiaus ir atvy 
nados turtingumo pagrindas“, kimo 216.000 imigrantų

J U OKDAR1A1...

Šiandien jis dėl savo amžiaus, tautos veteranų dvasinei tra- Biržiškai ir jo žmonai, nors ir 
gyvendamas svetimame kraš- gėdijai ir materialiniam vargui padės užtikrinti prof. Mykolui 
te, sunkiai gali parūpinti kas sušvelninti! . labai kulkų pragyvenimą vie-
dienę duoną sau ..ir savo sir- NĮielas tautieti! Skubiai ir niems kitiems metams. Būki- 

- guliuojančiai žmonai. kiek galėdamas p/isidėk savo te tikri, kad jis ir toliau visas
Ar gali Lietuvos išeivija ir auka Nepriklausomybės Akto savo jėgas pašvenčia naujų 

tremtiniai, aktyviai kovodami signataro Mykolo Biržiškos pa veikalų rašymui.
už Lietuvos Neprikląusomy- ramai. ALT Los-Angeles sky- Būtume labai dėkingi, jei 
bės atstatymą ir patys ilgėda- rius, kuriam tenka garbė ture- Tamstos auka mus pasiektų iki 
mieši grįžti į savo kraštą, pa--ti . jubiliatą „savo, tajpe, kre.i-,rugsėjo 28 d. Tačiau ir po to 
miršti tos Nepriklausomybes piasi. į visą lietuviškąją ,visu.o- aukos bus laukiamos ir didžiai 
kūrėjus,’Vasario 16 akto sig- menę p tašydamas...paremti jo. įvertinamos.
natarus-ir leisti jiems čia pat iniciatyvą ir tikisi, kad viso pa Aukas ir sveikinimus siųski 
mūsų tarpe fiziškai sunykti? .šaulio lietuviai savo, aukomis te šiuo adresu: Mr. Jonas Už

davinys, 3604 E. 60th Place 
Huntington Park, California, 
USA.

Brangus Tautieti, aukok 
pats ir paragink tai padaryti 
savo organizacijos nacius, pri 
kalbėk savo draugus bei pažį- 
tamus. Aukotojų pavardės bus 
skelbiamos spaudoje.
Los Angeles ALT Skyrius ir 

minėjimui rengti komisija,
1626 Rockwood St.

Los Angeles 26, Calif.

Ko Andrulis nori.
„Vilnies“ bosas V. Andru

lis nepatenkintas, kad Ameri
ka stato atomines įmones. Jis 
būtų labai patenkintas, kad Ru 
sija statytų atomines įmonei, 
o Amerika žiūrėtų į tą Rusijos 
ginklavimąsi ir žiopsotų. . .

Nenuostabu, kad V. Andru 
lis, dirbdamas komdiktatūrai iš 
tikimai tarnauja, bet labai ver
ta įsidėmėti, kad taip atvirai 
tą daro.

Komunistų šventasis.
Mizara viešai atsako į ko

munistų pasiteiravimą, ką vei
kiąs dr. Jonas Kaškiaučius. Esą 
jis, būdamas kalėjime, daug dir 
bąs. . . Ir daro palyginimą, 
esą vieni kalėjimuose, kiti teis 
muose kovoją už taiką. . . Va
dinasi — Kaškiaučius kovoto
jas, kankinys ir komunistų 
šventasis.

O kaip gi ištiktųjų yra? — 
Dr. Jonas Kaškiaučius kalėji

me sėdi visai ne už taiką, o už 
abortų darymą, už moterų žu
dymą, kaip kriminalinis, o ne 
politinis, nusiktltėlis Stebėki
te : jeigu komunistas, tai jis ir 
galvažudžiu būdamas yra 
šventasis. . . Tai jums ir ko
munistinė moralė.

O kas Rusijoje pasiūlo algų 
normas?

Bimba Britanijos darbo uni
jas įtarinėja lyg ir papirktas 
darbdavių, ir bendrai,esant dar 
bininkų priešais. Esą jos siū
lo nekelti darbo atlyginimų. . .

Įdomu būtų išgirsti iš Bim
bos, kas gi Rusijoje ir jos oku 
puotose valstybėse siūlo darbo 
normas ir ar darbininkai turi 
kokį nors balsą tas normas nu 
statant? Ir kaip daroma, jei
gu darbininkai tomis normo
mis nepatenkinti? Gal jie turi 
teisę streikuoti?

Mandrapypkis.
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Sklindant vis seneacinges- 
niems gandams apie skraidan
čių lėkščių pasirodymą, kaiku 
rie mokslininkai, tos srities spe 
cialistai, ryžosi ištirti šį reški 
nį ir paskelbti tų savo tyrinėji 
mų išvadas. Tos rūšies pareis 
kimus jau yra padarę tuo tal
pu autoritetingi asmenys, bū
tent, Harvardo universiteto as 
trofizikos profesorius dr. Men 
zel ir Fort Belvoir JAV kari
nių tyrimų laboratorijos rizi
kas Scott.

Štai jų nuomonė apie skrai 
dančių lėkščių kilmę.

Abu tyrinėtojai priėjo išva
dos, kad

skraidančios lėkštės negali 
būti medžiaginiai kūnai.
Šiam savo tvirtinimui pa

remti, jie argumentuoja sekan 
čiai: 1) Joks fizinis kūnas ne
gali judėti atmosferoje ir stra 
tosferoje kelių tūkstančių my
lių greičiu, nesukeldamas jo
kio garso, 2) Dar nebuvo ir 
vargu ar greit bus surasta to
kia medžiaga, kuri prie taip di
delio greičio galėtų išlaikyti 
trinties sukeltą įkaitimą ir even 
tualiai neištirptų, 3) Bet kuri 
gyva būtybė, skrendanti tuo 
prietaisu, momentaliai žūtų 
nuo išcentrinės jėgos jau pir
mame staigiame posūkyje.

Į tariamą skraidančių lėkš
čių siaubingą greitį dr. Men 
zel taip pat žiūri skeptiškai. 
Pasak jo, nežinant kūno dy
džio, sunku spręsti apie jo 
nuotolį, o nežinant nuotolio — 
apie jo greitį.

Kaip ten bebūtų, bet kol ne 
bus pakankamai aiškių faktų, 
kalbančių priešingai, abu ty
rinėtojai yra vieningos nuomo 
nes, kad

Mokslininkai skraidančias lėkštes aiškina kitaip mai, abu tyrinėtojai, visai skri
tingais metodais

pasigamino skraidančias 
lėkštes fizikos kabinėto 

ekrane.
Į stačiakampį, stiklinį indą, 

dr. Menzel įpylė 3 colių stono 
benzino sluogsnį, o virš jo už
pylė sluogsnelį acetono. Iš šo 
no, įstrižai abiejų skysčių, jis 
paleido siaurą apskritą šviesos 
spindulį. Kitoje pusėje indo 
esančiame ekrane jis gavo eiip 
so formos šviesulį, savo forma 
visiškai atitinkantį skraid. lėkš 
tę. Be to, ekrane šviesulis ne
gulėjo vienoje tiesėje su pa
leistu spinduliu, bet atsimušė 
daug žemiau, atseit, praėjęs 
per skysčius, spindulye, palin 
ko į apačią. Kryptelėjus indą 
su skysčiais, šviesulis ekrane 
darė staigius judesius, o emus 
skysčius maišyti, jis keitė foi • 
mą ir susiskaldę į kelis šviesu
lius.

Panašių rezultatų pasiekė ir 
fizikas Scott jonizuoto oro pa
galba.

Į klausimą,

kodėl radaro prietaisai pa
gauna skraidančias lėkš

tes,
dr. Menzel paaiškina, kad įta
kos veikiančios šviesos bangas, 
lygiai taip pat veikia ir kitas, 
kaip elektromagnetines, rada
ro ir t. p., bangas.

Tam įrodyti, pakanka prisi-

sluogsnis. Taip, pav., saulei nuotilyje vėl grįš į žemės pa- 
nusileidus, atvėsdama žemė, iš viršių. Stovįs tokiame taške 
spinduliuoja šilumą aukštyn, stebėtojas, matys kalbamą švie 
Tuo būdu, prie pat žemės p?- sos židinį grįžusio spindubo 
viršiaus oras atvėsta, o kelioli prospektyvoje, t. y. kažkur erd 
kos pėdų aukštyje pasilieka šil vėje virš horizonto. Ir atvirkš 

čiai, lakūnas, skrisdamas virš 
šilto oro sluogsnio, refrakcijos 
įtakai veikiant, gali matyti že
miau, priešais save įvairių for 
mų švesulius, kurie bus ne kas

aiškinta, kodėl jie gali judėti atspindžių ir refrakcijos teori
Po visos eilės stebėjimų 

ir bandymų fizikos kabinete, 
abu mokslininkai 
kad, kol neatsiras konkretes
nių, tam prieštaraujančių fak
tų, jų nuomone, daugumoje 
atvejų 

skraidančios lėkštės yra 
optiniai pavidalai, iššaukti 
susidarius tam tikroms 
atmosferinėms apystovoms 

erdvėje.
Pagal dr. Manzel’į, skrai

dančių lėkščių miražus iššau
kia taip vadinamos „atmosferi
nės inversijos". Šią sąvoką ten 
ka plačiau paaiškinti.

Yra žinoma, kad, normaliai, 
atmosferos temperatūra kuo to 
liau nuo žemės paviršiaus, tuo 
ji yra žemesnė. Tačiau pasi
taiko tam tikromis aplinkybė
mis, kad tarp dviejų šalto oro tesnio oro sluogsniu, jie per jį mos teorijos apie skraid. lėkš- 
sluogsnių atsiranda šilto oi o praeidami luš ir tam tikrame tęs nėra tik nepagrįsti spėlioji

xk. :

erdvėje neveikiami įtakų, vai- joje, 
žančių bet kurio medžiaginio 
kūno judesius.

Atmetus samprotavimą, kad 
skraidanti lėkštė yra medziagi 
nis kūnas, tektų pajieskoti žc 
mės aplinkoje kitokių matomų, 
bet nemedžiaginių pavdialų. 
Vienu iš tokių pavidalų šie ty
rinėtojai skaito šviesos tašką 
erdvėje. Juk pavyzdžiui, ap
švietus prožektoriumi dangų, į 
atmosferą arba į debesis atsi
mušusį šviesulį yra labai leng
va varinėti po erdvę dideliu 
greičiu, staigiais posūkiais ir 
be garso; pakanka tik nežy
miai judinti patį prožektorių.

Tuo keliu abu mokslininkai 
anaiptol nemano radę sprendi 
mą, kuris pilnai išaiškintų 
skraidančių lėkščių kilmę, ta
čiau tai davė jiems mintį, kad 
skraidančių lėkščių aiškinimo 
formulė galėtų glūdėti šviesos
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pareiškė

klodas, 
kitokių 
oras su 
y. skir-

to, išspinduliuoto oro 
Yra žinoma ir daugiau 
atvejų, kai atmosferoje 
siformuoja panašiai, t. 
tingų temperatūrų sluogsmais.

Čia svarbu atkreipti demesį kita, kaip deformuoti saulės, 
į tai, kad šilto oro sluogsnis, mėnulio, stipriai apšviestų de- 
esantis tarp dviejų šaltesnio besu pavidalai. Ir dar be to, 
oro sluogsnių, savotiškai vei- oro sluogsniams su skirtingo- 
kia per jį praeinančius spindu- mis temperatūromis judam ir 
liūs: būtent, spindulius laužia maišantis, 
panašiai, kaip lęšis.

Jei, susidarius tokioms at
mosferinėms sąlygoms, švie
sos spinduliai, skleidžiami ku
rio nors stipraus šviesos židi
nio žemėje, (kaip gatvių švie- pavieniui ir grupėmis ties Lub 
sos, automobilių prožektoriai bock’u (Teksase).
ir t. p.), susidūrus su tokiu šil- Įrodymui, kad jų skelbia-

tie šviesuliai gali, 
pasak dr. Menzel’į, pasidvigu 
binti ir net multiplikuoti^. 
Tuo dr. Menzel tariasi išaiš
kinęs skraiduolių kilmę, kurie 
dažnai buvo pastebimi skrenda

SLA Seimai Amerikos lietu
vių gyvenime visados daro tokį 
įvykį, kuriuo domisi ne tik šios 
organzacijos nariai, bet ir visa 
lietuviškoji visuomenė. Ir 
nuostabu. Nes Susivienijimas 1 
apima plačiausius sluogsnius 
ir jam priklauso įvairių jsiti- 
kinimų žmonės. Liberalinė Su 
sivienijimo dvasia sutraukė į 
jo eiles veikliuosius darbuoto
jus. Dr. J. Šliupo iniciatyva 
atsiradęs Susivienijimas netar 
nauja jokiai atskirai grupei ar 
partijai, jo durys yra atviros vi 
siems, kaip senuos jo įstatuos 
buvo pasakyta „geros valios 
lietuviams“.

Ilgesnį laiką Susivienijimo 
vykdomuose organuose buvo 
matomi tie patys asmenys. Šie 
met kaip tik lipdomoji Taryba 
dalinai pakeista. Naujai iš
rinktas prezidentas adv. K. J. 
Kalinauskas iš Bostono ir EI. 
Devenienė iš Waterburio — iž 
do globėja.

Iš Susivienijimo sekreto
riaus dr. M. Viniko pranešimo 
matome, kad SLA šiuo metu 
turi arti 
čių narių ir jo turtas grynais 
pinigais, 
domybėmis siekia 2.736.684,85 
dolerių. Per paskutinius dve
jus metus SLA turtas paaugo 

■ arti poros šimtų tūkstančių do 
: lerių. Tai parodo, jog organi-

ne-

skraidančią lėkštę su
konstruoti mūsų planeto
je, t. y. prie mūsų atmos-

. .ferinių sąlygų ir su mūsų 

. .moksline patirtimi, aiškiai 
nėra įmanoma.

Taigi skraidančių lėkščių 
kilmę tektų aiškinti kaip nors 
kitaip. Spėliojimas, kad sraid. 
lėkštės galėtų būti kurios nors 
kitos planetos tobulesnių už 
mus būtybių sukurtas prietai
sas, šių mokslininkų taip pat 
yra atmetamas, kaip pernelyg 
jau fantastiškas.

„Kam kurti fantazijas, vietoj 
to, kad galvotų logiškai ir pa
prastai, būtent, kad matomie
ji skraiduoliai nėra iš viso me 
džiaginiai kūnai?“, sako dr. 
Menzel. Tuo pačiu būdu pa-
— ■ MM-------------------MW------------------- --- ---------------------

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

32. DAUGIAUSIA DIRBĘS VISUOMENINĮ — 
TAUTINĮ DARBĄ VYRAS.

„Na, drauguži, ir tu tur būt vargą matei, jeigu 
linksmą giesmę išgirdęs...” Iš poezijos.

Ši ištraukėlė man prisiminė, nepasisekimus. Bet mus domi 
pasikalbėjus su plačiai žino
muoju Montrealio visuomenės 
veikėju Leonu Gudu. Ypač tu 
lų pasakojimo metu momentu, 
pastebėjus jo akyse ašaras, 
nors ir mokamai slepiamas.

Jo pasakojimas apie tai, kaip
Kanadoje kūrėsi, verčia susi- kau į Kanadą, su kuriuo ilgus 
galvoti ties žmogaus likimu. laikus drauge

Leonas Gudas yra biržietis, kuriuo bendrai daug esame iš 
atseit, vienos turtingiausių gyvenę. Mūsų draugystė pra 
Lietuvos (vietovių gyventojas, sidėjo Lietuvoje, kai vis-a-vis 
Į Kanadą išvyko palikęs tarny kooperatyvo, kuriame aš dir
bą, kuri jam leido pačiais pir- bau, buvo valstybinė krautu- 

. maišiais Lietuvos nepriklauso vė, kurioje jis dirbo.
mybės metais susitaupyti tiek 
pinigų, kad atvykęs Kanadcn, 
jis kišeniuje dar turėjo per 300 
dolerių. Jis į Kanadą vyko sa 
vo gera valia. Kai jį paklau
siau, kokios priežastys jį pa
skatino ar privertė keltis į Ka 
nadą, trumpai atsakė:

— Turėjome 16 ha žemės, 
o buvome 3 broliai. Pasitarę 
nutarėme, kad vienam būtinai 
reikia pasijieškoti kitokių pra įmanoma, 
gyvenimo šaltinių, negu į tris 
dalis padalytos penki su treč
daliu ha žemės plotas. . .

— Ar prieš tai kur dirbote?
— Pasvalio ūkio kooperaty 

ve, kuris labai progresavo. Pas 
kui Sodyboje. Buvau kasinin 
ku. — Ir L. Gudas plačiai pri 
šunena Lietuvos kooperaty
vus, jų veiklą, laimėjimus ir

Susivienijimo veikla paskirs ir įpročiai kiekvieną verčia pa 
tyta atskiromis šakomis. Da- galvoti apie apsidraudimą. Ir 
bar veikia šie fondai, kurie dir daugumas susipratusių lietu- 
ba -atskirai ir iš vieno fondo į vių, kaip taisykle, 
(kit^, kaip zpasakyta sekreto
riaus dr. V. Viniko raporte sei 
mui, — „pelnas ar nuostoliai 
negali būti perkeliami be seimo 
ar Pildomosios Tarybos specia 
lauš nutarimo ir Apdraudos De 
partamentų sutikimo”.

SLA turi šiuos fondus: Gy
vybės apdraudos, Sveikatos ap 
draudos, vaikų gyvybės apdrau 
dos, Labdarybės (Našlių ir 
našlaičių fondas), Tautinės 
veiklos, arba Tautinių centų 
fondas, Moksleivių šelpimo, 
Emigrantų fondas, Jaunuolių 
Švietimo fondas, Bedarbių fon 
das ir spaudos arba savo or g a 
no leidimo fondas. Jau iš vie
no to sąrašo matome, kokia jų. 
plati ir įvairi yra SLA veikla.1 Šiuo syk bus ypatingas dė- 
Šio krašto gyvenimo sąlygos mesys kreipiamas į dvi kate-

pasirenka 
sau artimą, lietuvišką organi
zaciją.

Susivienijimo Seimai sutrau 
kia veikliausius ne tik šioje or
ganizacijoje, bet aplamai viso
je lietuviškoje dirvoje, asmenis. 
Susivienijimo lėšos, kurias ski 
na tam tikri SLA fondai, stip 
riai paremia svarbiuosius lietu 
vių reikalus. Seimo metu ap- 
svarstoma svarbiausi or gani za 
cijos reikalai ir nustatomos 
gairės ateinantiems dvejiems 
metams.

Susivienijimo vadovybė po 
seimo padidinta energija ima
si darbo ir jau rengiasi pa
skelbti naują narių telkimo va
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keturiolikos tukstan-
Sovietų Sąjungos 1951-55 m. 
penkmečio planą.

Pramonės plane taip nusa
kyta: „Ryšy su pramonės iš
plėtimo 
elektros
nuo 2 iki 2% kartų Lietuvos, 

zacija nuolatos vis auga ir tvir Latvijos ir Estijos SSR. Pa- 
tėja. statyti Narvos hidroelektrinę

vertybėmis ir neju-
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Susivienijimo Seimo nuveikti darbai
gorijas mūsų tautiečių. Labai 
svarbu kiek galima greičiau į 
Susivienijimą įjungti daugu
mą naujai atvykusių, buvusių 
DP. Nes jie menkai susipaži
nę su šia organizacija, įvairių 
agentų įtakoje baido apsidraus 
ti svetimose komercinėse kom 
panijose, kurios jokiu būdu nie 
ko daugiau negu Susivieniji
mas pasiūlyti negali. Jau mi
nėta, kad SLA susidaręs pel- minti tik pereito karo taip va
rias tam tikrų fondų pavidale dinamus „radaro vaiduoklius“, 
grįžta lietuviškiems reikalams Taip, 1943 metais buvo iš JA 
ir tautinei kovai paremti. Su V karo laivų paleista 
sivienijimas todėl ir organizuo 
ja plačią propagandą nauja
kurių tarpe.

Antroji mūsų 
tegorija, į kurią 
mas ypatingas 
vajaus metu, tai jaunimas. Čia 
turime galvoje ir čia gimusius 
jaunuolius ir naujakurių vai
kus. Jaunimas šioje nepartinė 
je organizacijoje galės pripras 
ti prie visuomeninio darbo, ga 
lės savo tarpe bendraudamas 
apsisaugoti nuo ištautėjimo pa 
vojaus. O šis pavojus grebia 
ne tik čia gimusioms, bet vieto

tautiečių ka
bus kreipia- 
dėmesys, šio

apie 
1000 artilerijos šūvių į priešo 
laivyno vienetus prie Aleutų 
salų, kuriuos radaro prietaisai 
aiškiai pagavo, kurių tačiau, 
kaip paaiškėjo vėliau, visai te n 
nebuvo ir būti negalėjo.

Panašus japonų laivų apšau 
dymas įvyko kiek vėliau prie 
Aliaskos, kai jokio japonų lai
vo ten iš viso nebuvo. Šiandien 
pats to laivų vieneto buv. ko
mendantas viceadmirolas Gif
fin pripažino, kad radaro prie 
taisai bus greičiausiai buvę su 
klaidinti tada dar nežinomos 
„atmosferinės inversijos“.

Toks yra bent šiuo metu ži 
novų aiškinimas skraid. lėkš
čių kilmės. Kokį aišinimą jie 
duotų, jei pasitvirtins gandai, 
kad skraid. lėkštės poros asine 
nų jau buvo pastebėtos nutū
pusios žemėje, sunku pasakyti.

Jurgis Knystautas.
—xk

LIETUVA SOVIETŲ RUSIJOS PENKMEČIO PLANE.

Neseniai per Maskvos radiją stotį, Rygos šiluminę elektros 
svetimomis kalbomis paskelbė jėgainę ir paruošti statybos pro 

jektus Kauno hydroelektrinei mis ir naujakurių jaunuoliams, 
stočiai“. kurie bando pamėgdžioti nau-

,,Užtikrinti tolimesnį maši- jus papročius ir manieras ir 
nų statybos plėtimą: laivų, tur gali nutolti nuo lietuviškųjų 
binų ir mašinų įrankių garny- reikalų, jei tik nebus tuo susi- 
bą Lietuvos SSR“. rūpinta.

Apie žuvininkystę taip pa- Visuomenė šiuos Susivieniji 
sakyta: mo sumanymus turėtų parem-

Nukelta į 8 psi. ti. V. Saurusaitis.
XX XX----------- XX-

sieina geležinkeliai iš vakaių tu, jeigu rastųsi vėl tinka- tį, bet spausdinimo darbas vi-
ir rytų ir geležinkeliai iš šiau mos sąlygos, savo įmonę jis ga są laiką buvo mano darbas,
rėš ir pietų. Tai visai mažytė Ii panaudoti. išskyrus pirmuosius numerius,
stotelė, pro kurią teka upelis Taip i matome, kad Leono kurie buvo spausdinami Mc
ir auga miškas. Šiame miške Gudo gyvenimas Kanadoje, de ~
buvo susirinkusių apie 18.000 ja, ne rožėmis klotas. Ir, atro 
bedarbių. Tai buvo nuostabi do, neužtarnautai, nes ir gerų 
vieta. Traukinys ateina, ir šim pastangų, ir geros valios, ir pa 
tai žmonių iš jos išsiveržia,kaip siaulkojimo bendruomenei jam 
kokia banga. Maisto ten ir už 
pinigus tokiai miniai žmonių 
nebuvo galima gauti. Valdžios 
sunkvežimiai atveždavo ir iš
mesdavo . Žmonės
kirto mišką, darėsi lūšnas ir, me Lietuvon, kur tikėjomės »u 
gaudydami gausią žuvį upely- sikurti geresnį gyvenimą. De

ja, ne visada projektai išsipil
do. . ., — sako L. Gudas.

Bet kas ypač nuostabu,
Leonas Gudas atsidėjęs 

visuomenininkas.
niekas jo visuomeniškumo

uždaviniais išplėsti 
jėgainių pajėgumą

XK

verki

Kanadoje 
su kaimynu 
(jis jau mi- 
Montrealy),

na jo gyvenamas
— 1927 metais 

Pranu Vaičiulėnu 
ręs 1946 metais
atvykome į Kanadą, — sako 
L. Gudas. — Tai buvo vienin 
telis draugas, su kuriuo atvy-

dirbome ir su

miško kirsti. Gaudavome po i 
35 dol. per mėnesį. Bet 1929 i 
metais kilo mintis keltis į Mont 
realį. Čia teko dirbti cukraus 
fabrike, Notre Dame. Bet 
Montrealy verbavo darbinin
kus į Kanados vakarus kulti 
javų, už ką mokėjo po 7 dol. 
per dieną. Tais laikais tai bu
vo didelis uždarbis, ypač, kad 
ir maistą ir butą davė. Ten bai 
gę darbus, sumanę vėl bandyti 
laimę miškuose. Bet ekonomi 
nė krizė buvo jau pradėjusi 
siautėti ir ten stigo darbų.

— 1930 metais krizė buvo 
pačiame įkaršty. . . — sako Le 
onas Gudas ir prisimena ją su 
visomis smulkmenomis, jos 
yra šiurpios kiekvienam daibo 

■ žmogui ir kiekvienu atveju jų 
į prisiminimas, anot Amerikos 
. prezidentų pareiškimų, kelia 
. mintį apie „baimę dėl rytojaus 
. dienos“. Niekas taip vaizdžiai 

nepapasakojo

niekad nestingo.
— Aš ir mano draugas Vai 

čiulėnas nemanėme Kanadoje 
ilgai būti. Galvojome : užsi
dirbsime kiek dolerių ir grįši

Jie abu į Kanadą vyko pa
gal darbo sutartis, kurias pa
rūpino emigracijos agentai. Bu 
vo Susitarę dirbti žemės 
ūkiuose, bet iš Wjnnipego pa 
sitraukė ir kurį laiką gyve
nę iš santaupų, paskui pradė
ję jieškoti darbo. Pirmoji 
pažintis Winnipege buvusi su ]is kartus. 
Povilu Jauniškiu. Paaiškėjo, 
kad Winnipege darbo gauti ne

— Turėjome išvykti už 
miesto, kur buvo vedama per 
mišką elektros laidų linija. Te 
užsidirbau ten 2 Idol. Po to 
nuėjome pas ūkininkus kirsti 
miško. Tai buvo duchoborai, 
kurie retkarčiais ir dabar kuo 
nors pagarsėja. Jie vegetarai, 
ir valgyti pas juos nebuvo ge 
ra.

je, mito. . . Vaizdas buvo bai
sus. . . Stipri krizė tęsėsi 9 
metus.

— 1935 metais dirbome prie 
statybos plento, jungiančio 
Atlantą su Pacifiku. Maitino 
ir mokėjo 5 dolerius per mėne
sį, o žiemą — 9,50. Maistas 
buvo prastas, nes maitino lie
kanomis po Pirmojo pasaulinio 
karo. Bet teko kurį laiką tuo 
tenkintis, nes dėl depresijos 
darbas buvo labai sunku gau- yra didelės reikšmės, 

Ir taip, — balansuodamas labai, kaip sakoma, 
gyvenimą Kanadoje, L. 
sako: — Po dvylikos

Gili universitete, — sako p. 
Gudas. — Keitėsi redaktoriai, 
nes Uuvo p. Aukštaitė, p. Yla, 
p. Arlauskaitė, bet spaudos 
darbas buvo daugiausia mano 
dirbamas. Dažnai aš vienas ir 
atspausdindavau ir surinkda
vau, nors rinkimo darbui dau 
giausia susirinkdavo talkos.

Šias žinias patvirtina ir p. 
Leknickai Ir kiti tautiečiai, 
ypač tie, kurie kaip tiktai „Ne 
priklausomos Lietuvos“ rėmi
me aktyviai dalyvavo. Įdomi 
smulkmena, kurią L. Gudas iš 
kelia: Flin-Flon, Manit., buvo 
nedidelė lietuvių grupė, kuri 
tačiau buvo nepaprastai akty
vi ir didelė rėmėja, nes pri-Ir

negalėjo palaužti — nei kii- siųsdavo po 100 dol., kaip pav., 
zės, nei gyvenimo sunkumai, Torontas 
nei kokios nepalankios kitų 
nuomonės. Jis neabejotinai ži 
no, kad visuomeninis darbas 

nors ir 
nedėkin-

teprisiųsdavo tiktai 
50 dol. Ir L. Gudas su dėkin 
gurnu prisimena Jono Urbono 
pavardę, kuris buvo viso to 
iniciatorius.

— Bet daugiausia, — pa
brėžia p. Gudas, — „Nepriklau 
somą Lietuvą“ rėmė ir palai
kė Montrealis, kuris visą di-

apie ekonominę krizę 
Kanadoje, 

kaip Leonas Gudas.
— Aš krizės metu, — sako 

jis, — visą Kanadą išvažinė
jau skersai ir išilgai nuo Hali
fax© ligi Vancouverio, po ke-

Tai buvo nemoka
mas važinėjimas. Bedarbiai, 
jieškodami darbo, apguldavo jis likvidavo, bet santaupų pa- 
prekinius traukinius ir tūkstan sidaryti begalėjo tiktai 1942 
čių tūkstančiais važinėdavo. 
Bet darbo nebuvo. Ir žmonės 
iš vienos vietos masėmis mėtė 
si į kitas, bet darbo niekui ne
buvo.
kėlė depresiją dvasinę, ir žmo vo batų taisymo įmonę, kurią spausdinti spaustuvėje. ir KLT Montrealio skyriaus

išlaikė ligšiol. Įdomu, kad tai — Tiesa, spausdinimo vie- valdybos narys.
savo įmonei jis pats pasigami- ta buvo kilnojama — buvo pas Kad gi tokių veiklių žmonių

Įmonės vei- pp. Kuprevičius, pp. Matulius, daugiau būtų Kanados lietu-
(D. B.)

ti.
ligtolį
Gudas
metų gyvenimo Kanadoje „su
sikroviau“. .. 700 dolerių sko 
los.

Prasidėjus karui, viskas pa
sikeitė ir 1940 metais skolas

metais.

Savarankiškas darbas.
L. Gudas,

gas.
L. Gudas

cinį darbą gerai žino.
dalyvavo ir tebedalyvauja. Jis džiąją ir darbo ir išlaidų naštą 
gerai žino Kanados lietuvių Ta nešė savo pečiais.
rybos raidą ir jos etapus. Ypa Ilgai dar galima būtų pasa- 
tingai gerai jis pažįsta „Nepri koti apie p. L. Gudo darbus — 
klausomos Lietuvos“ visą isto- darbelius ir pastangas dirbti 
riją. Ir nenuostabu, nes p. Le lietuvišką visuomeninį darbą, 
onas Gudas visą laiką, kai tik žmonių naudai, bet dar būtina 
tai „Nepriklausoma Lietuva“ suminėti, kad p. Gudas yra ak 
buvo perkelta iš Toronto, ją tyvus ir 

gelbėdamasis iš vienas ir spausdino ligi to mo- narys ir

Kanados orgamza 
Jis jame

DLK Vytauto klubo 
yra ilgametis jo pa- 

Depresija ekonomine krizės, 1938 metais atidarė sa- mento, kada ji buvo pradėta šalpinės sekretorius, o taip gi 
Montrealio skyriaus

nės beviltiškai blaškėsi. . i. ir 
jieškojo išeičių.

L. Gudas prisimena Oba sto no dalį mašinų. _ _ _
Todėl* nuė'jome į kempes tį. Ji yra kryžminė. Joje su- kimą sulaikė, bet kiekvienu mepp. Leknickus ir pas mane pa vių tarpe.
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Mažoji ir Didžioji — viena Lietuva.

Mažosios Lietuvos Moksto-fechnikos naujienos
NAUJAS REKORDINIS SKRIDIMAS PER

Tarybos susirinkimas
Gegužės mėn. 22 d. Liubec egz. Deja, dėl didelių spausdi- 

ke, „Domkrug“ svetainėje, įvy nimo išlaidų ar dalies skaity- 
ko M. L. T-bos susirinkimas, tojų neatsiskaitymo „Keleivio“ 
Apie šį susirinkimą jau anks- leidimą teko laikinai sustabdy
čiau buvo paminėta spaudoje, ti. Dabar surasta pigesne 
Dabar kiek išsamiau patiekia- spaustuvė prie Hannoveiic. 
ma susirinkimo eiga, nuotaikos Jos savininkas yra buvęs Klai- 
ir nutarimai. pėdoje „Ryto“ spaustuvės

M. L* T-bos narių susirinki- spaustuvininkas Maksas Kes-

ATLANTĄ
D. Britanijos naujas spraus Bill Bridgeman, lėktuvais pa- 

minis bombonešis „Canbeira“ siekęs aukščio ir greičio rekor 
rekordiniu greičiu perskrido dą. Jis bandė raketinį lėktu- 
Atlantą ten ir atgal, 4.144 my vą. 25 kilometrų aukštyje lėk 
lias, per 7 valandas ir 59 minu tuvas pradėjo naryti pragariš- 
tes. Tokiu greičiu dar niekas kus šuolius, nepaklusdamas pi 
Atlanto dar nebuvo perskri- loto. Tik po didelių pastangų 
dęs. lakūnui pasisekė lėktuvą iš-

AUKŠTAI SKRAIDYTI
me dalyvavo ir VLIKo pirmi
ninkas kun. Krupavičius bei 
Amerikos Lietuvių Balso Eu
ropoje vedėjas pulk. Grinius.

Sveikinimų gauta iš min. Lo 
zoraičio, Lietuvos generalinio 
konsulo New Yorke Jono Bud 
rio, Latvių Lietuvių Vienybės 
Draugijos Centro Valdybos 
pirmininko mag. Bracs, buvu
sio prezidiumo nario A. Pus- 
kepalaičįo, Bostono Lietuvių 
Evangelikų D-jos ir M. L. T- 
bos garbės nario Dr. Vydūno.

Tylos minute buvo pagerb
ti mirusieji, kaip dail. Adomas 
Brakas, Stikliorienė ir kiti.

Vieton užjūrin išvykusių Ta 
rybos narių: Dr. Didžio, A. 
Puskepalaičio, M. Purvino, M. 
Lacyčio, A. Paųlaičio, Dr. J. 
Brožaiči'o, kun. j. Paupero, M. 
Nagio, V. Pitkunigio, kun. A. 
Trakio, M. Kūjaus, A. Kyb- 
ranco, Dėckio, Kr.Kikučio,Dr. 
M. Anyso.ir E. Nauburo, nau
jais tarybos nariais priimti: P. 
Petrikas, Mikas Trylius, Mar
tynas Gelžinis, Kristupas Jun
keris, Augustas Kalvaitis, 
Hermonas Gretsch, Jonas Pa
reigia, Jurgis Lutkus, Francas 
Šereikis, Valteris Ašmulaitis, 
Vilius Sabalius, Jonas Jonušai- 
tis, Martynas Naujokas, Anu- 
sis Pėteraitis, Arno Zygaudas, 
Albertas Klaudaitis, kun. Mi
kas Klumbys, Martynas Bra
kas ir Valteris Banaitis.

M. L. T-bos Prezidiumo pir 
mininlkas Erdmonas Simonaitis 
bendrame pranešime apie Ta
rybos veiklą ypatiniai iškėlė 
užjūryje veikiančias Maž. Lie 
tuvos Bičiulių D-jas. Šalpos 
srityje susilaukta daug para
mos iš BALFo ir Lietuvos Kau 
donojo Kryžiaus.

Prezidiumo narys Valteris 
Banaitis pranešė apie spaudos 
ir finansų reikalus. Mažlietu
vių „Keleivio“ leidžiama 2200

tenius.
Prezidiumo narys Martynas 

Brakas skaitė referatą „Pa
stangos Tėvynės išlaisvini
mui“. Jis pabrėžė, kad ir maži 
būdami, mes vistiek esame rei
kalingi ne tik savo krašto iš
laisvinimo kovai, bet ir kovoje 
prieš didžiausią priešą — bol
ševikus. Kalbėdamas apie Lie 
tuvos vadavimo veiksnius, jis 
nušvietė, kad ne visada buvo 
mūsų santykiai tokie geri, kad 
kaip bendra kalba ir giminystė 
tai reikalautų. Tai buvo to
dėl, kad M. L. T. dėl lietuviš

YRA KLIUVINIŲ.
Naujausių lėktuvų bandy

mai parodė, jog greitieji lėktų 
vai, skrendą greičiau už gar
są, pasiekę stratosferines aukš 
tumas, nustoja pusiausvyios. 
Pasirodo, jog 25 kilometrų 
aukštyje dėl oro skystumo tie 
lėktuvai patenka į beores duo
bes ir pardeda daryti šuolius.

Bandydamas lėktuvą tatai

ko vienigumo jau nuo 1946 m. 
prašė ir reikalavo savo pilna
teisio atstovo VLIKe. Nors 
rastas būdas, kad VLIKars ir 
M. L. T. galėtų bendradarbiau 
ti, bet mažlietuvių atstovo 
klausimas dar iki šiandien ne
išspręstas. 1951 m. gegužės 
m. 19 d. pasirašyta sutartis, 
kad M. L. T-bos atstovas įei
na į Vykdomąją Tarybą. Ats
tovo užduotis, be jo pagrindi
nių uždavinių, yra sekti Maž. 
Lietuvos reikalus VLIKe. Ši 
užduotis esanti sunki ir sudė
tinga. Tačiau lietuviškoji vi
suomenė šio susitarimo pilnai 
nesupranta ir M. L. T-bai dėl 
jos tariamo nuolaidumo ir to
liau daranti užmėtinėjimų. 
Kol Maž. Lietuvos atstovo 
klausimas nebūsiąis) patenkin
tas paial M. L. T-bos 1946 m. 
nutarimą, jis vis ir vėl iškil
siąs.

Tęsdamas savo referatą, M. 
Brakas pareiškė, kad Maž. Lie 
tuvos klausimą stengiamasi vi
sur iškelti. Tuo jis atsirado 
daug geresnėje padėtyje ne
gu prieš 6 metus. „Dabar esa
me rodos tik stebėtojai, bet ga
li būti ,kad vieną dieną būsi
me pašaukti ir vykdytojais. 
Turime tinkamai pasiruošti, 
tai galėsime perimti ir išlais-

neseniai gavo patirti lakūnas pakartojant.

TELEVIZIJOS 
ĮVAIRENYBĖS

— Ampex Co. neseniai de
monstravo „užrašytą“ televizi 
jos programą ant magnetinės 
juostelės. Jei šiuo būdu tele
vizijos programų užfiksavimas 
pasieks pakankamo tobulumo, 
tai tas turės nepaprastai dide
lės reikšmės ateity, o svarbiau 
šia suprastins būdą paveikslus

vintą tėviškę“, — baigė M. 
Brakas.

L. T-bos prezidiumas įgalioja 
mas, reikalui esant, siųsti savo

VLIKo pirmininkas kun. 
Krupavičius, perdavęs nuošir
džius VLIKo sveikinimus, pa
reiškė, kad jis pilnai sutinkąs 
su M. Brako išreikštomis min 
timis dėl tėvynės išlaisvinimo. 
Kova esanti sunki, jėgos nely
gios. Bet kartais ir vienas žmo 
gus daug padarąs. Tai aiš
kiai rodanti Maž. ir Didž. Lie 
tuvos praeitis. Esant pasišven 
timui ir teisybei mūsų pusėje, 
laimėjimas bus mūsų. Ir trem 
tyje lietuviai sugebėję iškilti iš 
kitų tautų tarpo dėka savo or 
ganizacinės tvarkos ir tėvynės 
meilės. Tremties' sąlygos mus 
visus suartinę ir, turint gerus 
norus, būsią galima visus ne
sklandumus pašalinti.

Amerikos Lietuvių Balso Eu 
ropoję vedėjas pulk. Grinius 
buvo atvykęs su magnetofonu. 
Svarbesnės kalbos buvo užra
šomos į juosteles, kurios vė
liau bus panaudotos translia
cijai į Lietuvą. Ta proga pulk. 
Grinius supažindino dalyvius 
su Amerikos Lietuvių Balso 
veikla.

Vieton išvykdįsių prezidiu
mo narių1 buvo kooptuoti nau
ji nariai: Vilius Endrikaitis, 
Martynas Brakas ir Vaite ris 
Banaitis. Ta pačia proga M.

atstovą į veiksnių konferenci
ją

Po diskusijų ir sumanymų 
buvo vienbalsiai priimtos su
važiavimo rezoliucijos. Kas 
liečia bendradarbiavimą su Lie 
tuvos laisvės labui dirbančiais 
veiksniais, susirinkimas išreiš
kia prezidiumui pilną pasitikę 
jimą ir įgalioja toliau žengti ei 
namuoju keliu. Suvažavimas 
pageidauja ir ragina prie glau 
dėsnio bendradarbiavimo su vi 
sais Lietuvos laisvei dirban
čiais veiksniais. M. L. T-bos 
prezidiumas įgaliojamas viso
mis įmanonomomis priemonė
mis tęsti sustiprintą kovą už 
Maž. Lietuvos krašto išlaisvi
nimą nuo bolševikinio jungo, 
tuo sudarant galimybę vi
siems Maž. Lietuvos gyvento
jams, nežiūrint jų kilmės skir
tumų, grįžti į savo tėvynę.

M. L. T-bos susirinkimas 
buvo pertrauktas pamaldomis, 
(kurias atlaikė kun. Klumbys. 
Gražioj Aegidien bažnyčioje, 
kur vyko pamaldos, susirinko 
per 300 vietinių mažlietuvių. 
Šiaip M. L. T-bos susirinkimas 
vyko gražioj ir darbingoj nuo 
taikoje. Susirinkimas užbaig
tas tautos himnu.

A. Lymantas.

Iš visur ir
— Romoje buvo atšvęstos 

Vilkaviškio dioc. vyskupo pag. 
Vincento Padolskio kunigys
tės dvidešimt penkerių metų 
sukaktuvės. Rytą, Lietuvių Ku 
nigų Šv. Kazimiero kolegijoj 
jubiliatas atlaikė iškilmingas 
mišias. Po mišių buvo suruoš 
tos kolegijos patalpose vaišes, 
kuriose dalyvavo lietuvių kolo 
nija Romoje ir kiti svečiai. 
Tarp daugelių kitų, vyskupą 
jubiliatą sveikino Lietuvos di
plomatinių ir konsuliarinių ats 
tovų vardu min. Lozoraitis.

— Juozas Daniliauskas, ku
ris dirba Power Corporation 
of Canada firmoje, Montrealy, 
projektavo užtvanką (75 pė
dų aukščio), o dabar dirba 
prie tos pačios užtvankos sta
tybos, kaip vyr. inžinierius ir 
praktikos bei teoretiškais klau 
simais patarėjas. Tai vienas iš 
pirmųjų inžinierių tremtyje, 
kuriam patikimas taip atsa
kingas darbas.

— Mergaitės penketukės, 
sveriančios mažiau kaip po tris 
svarus, gimė neturtingo žmo
gaus namuose. Trisdešimt as
tuonių metų motina, Marija 
Albano ir penkios mergaitės 
yra Sao Paulo, Brazilijoje, li
goninėje. Tėvai yra toki ne
turtingi, kad dukrelės buvo nu 
vežtos į ligoninę apdengtos se 
nais drabužiais.

— Liepos 12 d. įvyko iškil
mingas Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje Dr. Vinco Kudir 
kos vardo naujų rūmų atidary 
mas. Ši šventė ilgai paliks jo 
je dalyvavusiųjų atmintyje 
tiek dėl įvykio reikšmės, tiek 
dėl to nepaprasto lietuvių skai 
čiaus, kuris atvyko į atidary
mą. Nežiūrint pastato erdvu
mo ir S. L. A. sodo talpos, abu 
pasirodė tikrai ankšti sutalpin
ti arti dviejų tūkstančių lie
tuvių minią.

Šis rūmų atidarymas vaiz
džiai parodo, ko gali pasiekti 
vieninga ir veikli draugija, va
dovaujama pasišventusių ir pa 
siryžusių žmonių.

Pirmojoj programos daiy su 
sirinkusieji išklausė įvairių lie 
tuviškų draugijų atstovų svei 
kinimų ir linkėjimų, o antrojoj 
— pasirodė Berisso „Mindau
go“ dr-jos mišrus choras, ve-

apie viską
damas p. A. Petraičio, S. L. A. 
artistai su pora vaizdelių ir 
Tautinio Meno Ansamblis 
„Daina“, vadovaujamas p. A. 
Kuprevičiaus bei Ansamolio 
tautinių šokių grupė, p. V. Na 
mikui vadovaujant. Visi pa
sirodymai publikos buyo la
bai šiltai sutikti ir palydėti il
gais plojimais, ypač tautiniai 
šokiai. Baigiamojoj kalboj p. 
G. Pilypaitė pažymėjo susivie 
nijimiečių laimėjimus ir nenu
ilstančių S. L. A. narių ir va
dovų, — pp. H. Šimkūno, da
bartinio pirmininko, bei Pi. 
Stalioraičio, garbės nario, — 
nuopelnus, vedant šią didžią
ją Argentinos lietuvių organi
zaciją pažangos keliu.

— Australijos Lietuvių Be.i 
druomenės Krašto Valdyba pa 
(vedė Inžinierių (dr-jos :V-bai 
sudaryti namų įsigijimo bran
duolį, papildant sąstatą po vie 
na atstovą iš didžiųjų organi
zacijų — draugijų. Dabar šią 
komisiją sudaro : J. Bistrickas 
— Menininkų „Aitvaras“ dr., 
B. Daukus — Inžinierių dr-ja, 
S. Grina — LAS Sydney Sky 
rius, V. Masiokas — L. K. S. 
„Šviesa“ Sydnejuje, P. Pro
tas — Skautų Sąjunga, V. Sab 
levičius — A. L>. B. Sydney 
skyrius.

Katalikų dr-ja pranešė, kad 
šį reikalą remia ir atstovą pa
skirs.

Namų komisija turėjo pir
mąjį posėdį 22. 6. 52. Jame 
dalyvavo ir A. L. B. Krašto 
Valdybos pirm. J. Vaičaitis. Po 
ilgesnio pasikalbėjimo prieita 
išvados, kad be pinigų namų 
.neįsigysi. Todėl pirmiausia 
šiuo reikalu ir susirūpinta. 
Tam reikalui nutarta sudaryti 
juridinį asmeninį „Trustees“ 
pagrindu, išleisti akcijas ii' jas 
išplatinti, prašant bendruome
nės parius paremti — pirktis 
akcijas.

Kol akcijos bus atspausdin
tos ir platinamos lygiagrečiai 
bus nagrinėjama namams tin
kamiausia vieta — rajonas, bei 
studijuojami visi kiti klausimai 
susiję su namų įsigijimu.

— RCA pagamino laivynui 
ir aviaciai naujus radaro apara 
tus, kurie jau 200 mylių nuo
toly parodo esančią audrą ir 
skridimui pavojingą orą.
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Audra R. Spalis
Buvo liepos pradžia. Vidudienio spaulės spinduliai lie 

jo tokią ugnį, kurios seniausi žmonės nebeprisiminė. Laukai, 
kiek akys apsemia, buvo išmirę, augalų galvos nusvirusios, 
nualpusios. Aplink tyla, kurios nedrumstė nei žmogus, nei 
kitas kuris gyvis. Ir sustingusios pušys stovėjo kaip žvakės, 
o jų viršūnėmis šį kartą nešokinėjo vėjas, tartum bijodamas 
prisiliesti įkaitintų spyglių.

Advokatas Naujokaitis, pasislėpęs sodo pavėsyje, bandė 
skaityti, tačiau akinamas šviesos ir svilinamas kaitros, ne
ramiai vartėsi patogiame tinkle, svajodamas apie vėsų Kau
no kabinetą.

Pagaliau, metęs knygą, pažiūrėjo į laikrodį: buvo jau 
antra valanda. Reikėjo skubėti. Nenorom pakilęs, šluosty
damas prakaitą, lėtai, laikydamasis pavėsio, nužingsniavo 
į vasarnamį. Ten, dar kartą dirstelėjęs į laikrodį, ėmė tin
giai ruoštis vardinėms, kurias kėlė vietos teisėjas. Iš jude
sių ir veido buvo matyti, kad mielai būtų likęs namie, negu 
tokiu karščiu keliavęs.

Persivilkęs išėjo iš savo miegamojo, tyliai, ant pirštų 
galų, pasiekęs gretimąsias duris, įsiklausė. Už durų atrodė 
ramu, tad, lėtai spausdamas, jas atidarė ir įžengė į sirgu
liuojančios dukters apytamsį kambarį. Ji snaudė kietai su
čiauptomis lūpomis. Advokatas paglostęs jos plaukus ren
gėsi išeiti, bet duktė atmerkė akis.

— Išvažiuoji, tėtuk?
Advokatas sėdo ant lovos krašto.
— Greit grįšiu. O tu tuo tarpu pagulėk, pailsėk, kad 

rytoj galėtume nuvažiuoti į ežerą.
Mergaitė neklausė pažadų.
— Tėtuk, gerti.
— Tuoj, tuoj liepsiu atnešti — ramino Naujokaitis, 

nesiliaudamas glostęs ilgus dukters plaukus.
Ji prisiglaudė prie jo rankos ir, užmerkusi akis, vėl 

greit užsnūdo.
Atsidarė durys ir įėjo Libonių vasarnamio šeimininkė.
— Jūs čia, o aš visur jūsų jieškojau. Atvyko klebonas.
— O kad jį kur! Turėjau su juo kiek pavažiuoti, bet 

dabar negaliu su savim Birutės imti. Jinai, atrodo, turi 
karščio.

— Palikit ją. Negalima tokiai švelnutei mergaitei ne
įpratusiai tiek saulėje būti. Perspėjau vakar — neklausė. 
Dabar iki vakaro teguli.

— Ir man atrodo, kad turėtų pagulėti, bet jūs, ponia, 
malonėkit kartais užsukti, pasižiūrėkite, kaip ji Čia jaučiasi.

Atsargiai ištraukęs ranką ir pabučiavęs į kaktą, advoka
tas vėl pirštu galais išėjo iš kambario.

* * *
Patogioje, dvivietėje bričkoje laukė klebonas.
—- Ar pakeliui neiškepsim, pųne advokate, vietoj prie 

stalo, atsidursim ant stalo.
— Iš manęs menk?, nauda, bet *š jūsų, klebone, tai 

‘ jau šis tas

— O, nieko, nieko nebūkit toks kuklus, abudu pra- 
versim.

— Ar jau tiek daug bus žmonių?
— Atrodo, prikvietė nemaža dykaduonių.
— Bet kiek žinau, pas jį ankšta, o jis žadėjo ir nakvy 

nę parūpinti.
— Ne pas jį puotausime, o pas jo tolimą giminaitį, 

gydytoją, ten vietos, kiek nori, naujas namas.
— Pagaliau ir gydytoją turit?
— Taigi, Budriūnas. ..
Advokatas staiga pakėlė akis.
— Ar ne Vytautas?
— Vytautas, neseniai čia atsikėlė. Pažįstami?
— Taip. . .
Advokatas susimąstė. Senos nuodėmės, atrodė, perse

kiojo savo auką, Budriūnas buvo vienintelis žmogus, ku
rio advokatas vengė, ir kuris jam kėlė bjaurų prisiminimą.

Tai atsitiko prieš dvidešimt metų, kai jis buvo tik pra
dedąs advokatas. Vienoje byloje jam buvo pasiūlytas ky
šis, ir, kai buvo atnešti tie nelemti pinigai, pas jį sėdėjo kar
tu baigęs gimnaziją Budriūnas. Vienas kitas neatsargus sa
kinys, ir jautriam, nusigandusiam advokatui pasirodė, kad 
Budriūnas viską suprato. O koks jis tada buvo neprityręs, 
kvailas! Užuot, ramiai susikišęs pinigus ir dar ramiau atsi
sveikinęs, jis sumišęs iki smulkmenų jam viską išaiškino. Gal 
ir tada būtų tylom pasibaigę, jei baimė vėl nebūtų privertu
si daryti naujų kvailysčių. Jam naktį šovė mintis, kad Bud
riūnas būtinai jį išduosiąs — skandalas, laikraščių stiaips- 
niai, visų pasipiktinimas ir kiti dar blogesni rezultatai. Tad 
nuo ryto jis medžiojo Budriūną ir tampė jį po restoranus 
stengdamasis įsiteikti, prisimeilinti.

Advokatas sunkiai atsiduso.
Koks jis buvo kvailas! Budriūnas puikiai suprato pa

dėtį, ir nuo to laiko visuose susitikinimuose elgdavosi su juo 
kažkaip išdidžiai, su vos slepiama panieka.

Naujokaitis atleido kaklaraištį, jis troško, jam trūko 
oro, kraujas smarkiai mušė į glavą.

Jis visų gerbiamas, autoritetas, kelių draugijų pirmi
ninkas, turi pataikauti tam nusususiam gydytojui, turi jaus
ti paniekinimą! Ne, to nebus!

Tas kyšis buvo pirmas ir paskutinis. Kiekvienam jau
nystėje tai gali pasitaikyti. Tegu tas daktarėlis tiek pada- 
daro, kiek jis padarė. Tegu įdeda į darbą tiek tyriausio ide 
alizmo, tegu tiek pasišvenčia, kiek jis!

Amžini susirinkimai, amžinas važinėjimas, ir tai vis 
dovanai, už dėkui. Tegu ten gydytojas ką panašaus parodo, 
tada tedrįsta, kitaip tenemėgina užkabinėti garbingą žmogų.

— Dėl Dievo, kas jums, — pertraukė nustebęs klebo
nas.

Naujokaitis šypsniui iškreipė veidą:
— Et, nieko, tas karštis. . .
— Na, žinot, man dar prieš Didįjį karą. . .
Bet advokatas io nebeklausė, io mintvs skrido tolyn.
Nevažiuoti, grįžti, nepatogu. Tuoj kiltų įtarimas. Ka- 

dėl? O kunigas būtinai papasakotų, kad ’š pusiaukelės pa-
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bėgo. Ir tada, aišku, pasirodytų scenoje daktarėlis su savo 
daug sakančiomis mįslėmis.

Ne, jis nebėgs. Jis turi priversti save gerbti. O jei kas 
pamėgintų? Tada jis mokėtų reaguoti.

E! Kaip bjauru, kaip bjauru. . . Juk būtų galėjęs ta
da ir be anų prakeiktų pinigų apsieiti.

Ir advokatas pajuto tam gydytojui tokią neapykantą, 
kokią pajunta aukštai iškilę, ambicingi žmonės tiems, kurie 
drįsta jų negerbti, jais nesižavi ir kurie žino jų silpnąsias 
puses.

Pro šalį bėgo apdulkėję laukai, miškeliai, trobos. Puto
tas arklys, tingiai botago gąsdinamas, vos trypseno baltu 
minkštu, tartum miltais, išbarstytu keliu.

Jų užpakalyje kilo tirštų dulkių debesys, kuris be vėjo 
pakildavo sustingęs, nejudąs.

— Pagaliau, atsiduso klebonas šluostydamas prakaitą, 
— dvi valandos kelio, ne juokai.

Advokatas, niūriai pažvelgęs į artėjančią sodybą, nu
tarė vengti Budriūno ir pirmai progai pasitaikius sprugti 
namo.

Prieangyje juos pasitiko pats teisėjas.
— Pagaliau malonūs svečiai atvyko, o mes' čia laukiam, 

nesulaukiam.
Pasisveikinę, įėjo į kambarius. Valgomąjame girdėjo

si daugelio balsų triukšmas, juokas, lėkščių skambėjimas.
Apsuptas keliolikos vyrų stovėjo' Budriūnas, kažką aiš

kino. Pamatę advokatą visi jį paliko ir lnilksėdami ėjo svei
kintis. ‘

Naujokaitis spaudė rankas, šypsojosi ir, pamatęs ato
kiau stovintį gydytoją, ištiesą ranką:

— Ponas Budriūnas ne tik kūno, bet is sielos valdo
vas, visados apsuptas, visados klausomas — reta dovana.

Kaip paglostytas Budriūnas nusilenkė, vienas svečių'už 
protestavo:

— Jums, pone Naujokaiti, atvykus, visi valdovai nyks
ta, visos žvaigždės blėsta.

Tolimesnį pokalbį nutraukė šeimininkas, kviesdamas 
nusivalyti ir nusiprausti; bet tą dieną advokatui aiškiai nesi
sekė. Tik išėjęs iš vonios vėl susidūrė su Budriūno 'kompa
nija.

— O, — linktelėjo vienas entuziastas, — ponas Naujo 
kaltis! Kaip malonu, retai tenka būti jūsų draugijoje. . .

— Susimildami sustokit jį gyrę, nes ištikrųjų pasijus 
Olimpo pusdieviu, — nei juokaudamas, nei rimtai stabdė 
gydytojas.

— Tas, kas jau yra pusdievis, tas nebegali juo tik pa
sijusti, pone daktare, — metė urėdas, nebepakęsdamas Bud
riūno nuo to laiko, kai tas išgriebė jam iš po nosies pigų že
mės sklypą.

Budriūnas tik sarkastiškai šyptelėjo, bet kalba vėl nu
trūko, nes advokatą pakvietė šeimininkas j valgomąjį, ir jis 
pasiskubino dingti. Likę dar kalbėjo:

— Taip, taip, advokatas Naujokaitis neeilinis žmogus, 
tai stipri asmenybė, nedaug tokių žmonių Lietuvoje, o mū
sų draugijoje jis vienintelis-gyrė pirmasis svečias.

ŠĮ kartą Budriūnas nębeišlaikė: J
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„Saules laikrodžiai”.
RAŠO VYT. A. JONYNAS.

Henrikas Nagys — „Saulės Laikrodžiai“. Poezi
ja. 1952 metai. Iliustravo — dail. Telesforas Valius. 
Spaudė „Draugo“ spastuvė 2334. So. Oakley Ave. Chi
cago — Leidykla nepažymėta.

„Saulės Laikrodžių“ pasiro 
dymas susilauks, man rodos, 
lietuviškos knygos bičiulių 
tarpe dvejopą susidomėjimą. 
Pirmoji jo priežastis glūdi 
smalsume konstatuoti, kiek 
autorius yra pažengęs savo kū
rybiniame kelyje. Ir jis visiš 
kai natūralus, prisimenant su 
kokiu prieraišumu lyrikas bu
vo kadaise nuo pat pirmųjų 
žingsnių pasitikta^ literatūrą 
mylinčio akademinio jaunimo.

Išėjęs viešumon su retai pas 
mus naudojama eilėdaros for
ma, pažėręs epigoniniams gai
dukams šviežių, originalių po
etinių vaizdų vėralą, Nagys, ly 
giai, kaip vėliau N. Niliūnas, 
susilaukė netrukus eilės imita 
torių bei parodijuotųjų.

Beveik nuostabu, kaip jau
nas, (18 metų) poetas neap- 
svaigo toj nedėkingoj „numy
lėtinio“ padėty, bet rašytojiš- 
ku rimtumu tobulinosi, plėtė 
savo menišką akiratį, kol kri
tikos buvo pripažintas („Lap. 
kričio Naktų“ rinkiniu) pajė
gia mūsų naujosios lyrikos as
menybe. Tos „naujųjų“ lyri
kos, kurios pradininkai bei kū
rėjai yra, be kelių ktų vardų, 
ir „Žemės“ antologijos penke 
tukas. Nors šio laikraščio skil 
tyse „Žemė“ nesusilaukė iš

samaus apibūdinimo, būtų per 
tolima digresija analizuoti šia 
proga žemininkų poetinių jieš- 
kojimų savitumą bei apsistoti 
ties jų kūrybiniais laimėjimais. 
Pasakysiu tik tiek, kad „Že
mė“ buvo savotišku memoran
dumu skaitytojui, kuriuo nau
joji poetų karta konstatavusi 
mūsų tremties lyrikų tenden
ciją regresuoti muštaisiais ta
keliais į visuomeniškai patriot! 
nę bei siaurai asmeninių enioci 
jų poeziją, norėjo parodyti, 
kad šitaip suprantama poeto 
misija neturinti savo ,,raison 
d’etre“, bent tų dvasinių lū 
žiu akyvaizdoje, kuriuos per
gyvena iš savo gimtosios že
mės išrautas tremtinys.

Ir pats „pro memoria“ įtei 
kimas visuomenei irgi buvo 
numatytas charakteringu mo
mentu — 1950 metais, — ka
da mūsų tremtinių nausėdijos 
buvo ypatingai ištroškusios 
meniško gimtojo žodžio.

Nesinori tam tikėti, kad 
apatiškas, o kai kur ir orto
doksiškas, pasireiškiąs seniai 
girdėtu ! pravardžiavimu „ni

hilistais”, mūsų spaudos re
agavimas į „Žemės“ antologi
ją būtų charakteringas tam 
santykiui, kuris realiai egzis
tuoja tarp skaitančiosios ma
sės ir jaunosios poetų kartos. 
Anaiptol, toji saviveika, man 
atrodo, tolydžio aktyvėja ir, 
jei prireikė skaitytojui ilges
nio laikotarpio įsijausti į nau
josios lyrikos dvasią, tai šitat 
nesako, kad ji būtų jai sveti
ma. I rtodėl jis su šveiziu dė
mesiu pasitiks „Saulės Laikro 
džių“ rinkinį, jiešlkodamas ja 
me tų elementų, kurie jam ga
lutinai išaiškintų, kodėl nauja 
sis poezijos kelias atliepia jo 
vidiniams dvasios potroš
kiams.

* $ *

Malonu konstatuoti, kad 
„Saulės Laikrodžių“ rinkiniu, 
H. Nagys pagelbės skaityto
jui giliau įsijausti ne vien į sa

vo paties meninį jieškojimą, lankstesniame įvairavime, kir- 
bet ir į visos mūsų dabartinės 
jaunųjų lyrikos kūrybinę link 
mę.

Lyginant „Saulės Laikro
džius“ su ankstyvesnės kūry
bos pluoštais, iš karto matyti, 
kad tiek H. Nagio pasirinkto 
ji forma, tiek tematiniai mo
tyvai .nebuvo padiktuoti jau
nuoliško bravūravimo laimėti 
sau poeto vardo pripažinimą. 
Jei dar „Lapkričio Naktyse“ 
būta kiek pozos bei efektų jieš 
kojimo, pateisinamo noro 
sirasti save“ tai „S. L.“ 
laščiai yra cementuojami 
to autoriaus pasiryžimo 
pilniau ir visapusiškiau 
skleisti savo santykį su išgyve 
namąja žmoniškąja tikrove.

* * *
Nenorėčiau tvirtinti, kad ir 

dabar H. Nagys būtų galuti
nai „susiradęs save“. Bent tą 
ja trafaretine šių žodžių pras
me, kuri suponuoja kūrėjo to 
lydinį palinkimą j jau išdai
nuotų temų naują orkestraciją 
ir aplamai pasinešimą į formi
nį estetizmą. Tiesa, pažanga 
formoj lengvai konstatuojama 
ritminės frazės moduliacijų

lyg permatomą savo vienišu
mo deklaravimą, pabrėžiamą 
anksčiau 
(„Medis

„su 
eilė- 
tvir- 
kuo
at-

čio ir rimo srityse, bet šis fak
tas anaiptol nerodo poeto ten
dencijos užsisklęsti hermetriš- 
koj „menas menui“ laboratori 
joje. Nekalba už kūrybinę ar- 
teriosklerozę nei perharmoni- 
zavimas ar išplėtimas kai ku
rių ar tai , 
plėtotų (palyg. — „L. N.“ 
„Namai“ ir „S. L.“ „Grįži
mas”) ar aplamai „žeminin
kų“ pamėgtų temų (palyg. — 
„Ūkininko Mirtis“ ir Bradūno 
„Žemdirbio Mirtis“, „Sūnūs tamsa, paskatinusi 
Palaidūnai“ ir A. N. Niliūno 
„Sūnaus palaidūno grįžimas“). 
Priešingai, tas nepaisymas pa 
viršutinės kritikos būti apšauk 
tu sekėju ar pamėgdžiotoju, 
yra dar tvirtesnis įrodymas, 
kad poeto tikslas yra anaiptol 
neap^vaiginti skaitytoją savo 
vidaus pasaulio stalaktitiniais 
atspindžiais, bet privesti jį 
prie tos 
versmės, 
meninis 
bai.

medžių simbolika 
turgaus aikštėje“, 

„Beržas mieste"), bei manieria 
gą efektų jieškojimą („Pami
šęs XX-o amžiaus Laikrodi
ninkas“), pakeitė santūresnis 

i „Lapkričio Naktyse“ ir eliminuojantis asmeninę in
tonaciją poeto reagavimas i 
žmogiškosios tikrovės reiški
nius. Pirmasis įspūdis skaitant 
„Saulės Laikrodžius“ yra 
anaiptol ne gedulinga nakties 

ne vieną 
praminti Nagį pesimistu, bet 
veikiau spinduliuojanti giedra 
ir rimtis, kurią aš pavadinčiau, 
jei man pavyks įtikinamai su
formuluoti 
niinu savo 
venimui.

savo mintį, išpaži- 
meilės žemei ir gy-

vietomis patosišPakilus, 
kas giesmės pobūdis, jaučia- 

pirmapradės gyvybės mas kažkaip jau nuo įvadinio 
iš kurios kyla 
įsipareigojimas

*

poeto 
kūry-

* # *
Šį poeto santykį su skaity

toju analizuosiu vėliau, bet da 
bar norisi pabrėžti, kad perne
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1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, 
muotame Hollywood Floridoj, 
me pirmos rūšies su visais patogumais, 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, 
nuolatinė vasara.

šame, paskambinus telefonu 3290.

Tokia būtų punktyrinė li
nija, sulydanti tuos 
taškus, kurių 
kia pirmiausia savo nuoširdžiu 
akcentu eilinį

Argi verta 
pravedimas 
kaip apgaulingas yra kiekvie
nas 
mas 
mos 
jau 
via 
ventą Nagio lyriką mėgina su
vesti į savotišką pritaikomąjį 
meną, pajungtą poeto filosofi
nės ideologijos iliustravimui

Net jei poetas ir būtų sie
kęs koordinuoti visus savo ei 

uždaviniui, 
jog jo pa- 
Nes ne as 

blanki „Upių“ para 
tariamas poeto pašau 
deklaravimas padaro 
Laikrodžius“ artima ■

iškilius
radijacija parie-

. skaitytoją.
sakyti, kad jos 

yra klaidinantis,

kūrybinio pluošto skaidy- 
per simplifikacinį sche- 
lęšį. Šiuo atveju juo lab 
neteisingas, nes impulsy- 
ir giliai asmeniškai išgy-

lėraščius tokiam 
reiktų pripažinti, 
stangos nepavyko, 
meniškai 
bolė, tas 
lėjautos 
„Saulės
ir miela knyga, bet tie nedasa- 
kymai, nesutilpimas savy, bet 
kažokia nusiakltimo 
da, kurie liudija apie 
nesibaigiantį tikram 
jieškojimą savęs.

* * *
Maža digresija — jieškoji- 

mas žmogaus egzistencijos že

eilėraščio, kuriuo poetas dedi 
kuoja savo rinkinį ne siauram 
poezijos mylėtojų rateliui, bet 
visiems „išsigelbėjusiems”, 
laukiantiem, kad „nuo raudau 
čių rankų nukris prakeikimo 
naktis“. Todėl nerasim „S. 
L.“ pranašiško postringavimo 
publicistiniais šūkiais, bet ar
timą, pakeleivingą jieškojimą mėje prasmės (kurio pirmuoju 
drauge su visais paklydusiais tarpsniu, mano supraitmu, bū- 
„Prieblandų Slėny" kažkokių tų suvokimas savojo „aš”), 
gilesnių pradų, kažkokių kryp yra, kaip teisingai pastebcjv 
ties gairių, kurias išvarė ir ap- „Žemės“ Įvado autorius, bū- 

rganos. Jų po- dingas daugeliui naujosios kar 
prisišliedamas tos poetų. Vieni kritikai, kaip 

prie langinių į „Vaikystę“ pil sakysim minėtasai J. Girnius, 
ką, liūdną ir mažytę“ ir ji už išvesdina tą jieškojimą iš jau 
plūsta atgaivinantis konstaia- nųjų susidomėjimo filosofija, 
vimas, kad jos niekas niekam Kiti įžiūri jame stiprią vaka- 
negali išplėšti. Tas jieškoji- rų Europos literatūros įtaką, 
mas verčia lyriką priglusti prie o Jonas Aistis, trumpai per- 
žemės, kad vėliai išgirstų tą žvelgdamas „Aiduose“ (nr. 2 
lygų ir vienodą jos pulsą, ku- —46) „Žemės“ antalogiją, pri 
rį įsiūbavo jo (ir skaitytojo) 
širdin gimtieji kaimai.

Ir toji akystata su nesulen
kiamais žmogiškosios tikrovės 
faktais — vaikystės vienkarti- 
numu ir likimo predestinacija, 
atneša lyrikui bent laikiną at
sakymą į kankinantį jo sielą 
savo ir, aplamai, žmogaus bvi- 
mo žemėje, klausimą, H. Na
gys, atrodo, suformuluoja jį 
užsklendančia rinkinį „Upių“ 
alegorija, persunkta fataliz
mu.

i ties gairių, kuri;
' temdė laiko dar

<į I etas jieškojo

■

Hollywood, Florida, 
tai pal- 

Apartamentus užlaiko- s 
Kviečiu visus 
nes čia būna 

Svečius iš geležinkelio stoties parsive ,
* *

priegal- 
mekad 

kūi ėjui

deda dar originalesnę hipote
zę. Girdi, šis susibičiuliavi
mas su filosofija ir polinkis į 
patosą esąs, be ko kito, išda
va jaunųjų poetų svečiavimosi 
Vilniuje, kur dar rusenanti 
Adomo Mickevičiaus ir senų
jų romantikų dvasia. Iškeliu 
šią „atavistinę“ teoriją ne dėl 
jos kurjoziško charakterio. 
Gal ne man vienam kažkodėl 
labai norisi tikėti, kad pirmuo 
ju kelrodžiu jauniesiems į 
žmogiškosios tragedijos prob
lematiką, kelrodžiu, kuris iš-
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— Žinot, visi tie neeiliniai, kurių mes nepažįstam, bet 
kai tenka arčiau prieiti, žvilgterėti į vidų, tai gaunasi toks 
skurdus vaizdas, net baisu.

— Ką čia tamsta kalbat, — užstojo urėdas, — tik mu
sų pačių menkumas dažnai neleidžia pripažinti autoritetų; 
sumažinkime savo egoizmą, pavydą, ir mums tuoj iškils 
šviesesnės asmenybės, o dėl advokato Naujokaičio, tai jam 
nedidelis nuostolis, jei jūs kitos apie jį nuomonės, — ir link: 
terėjęs urėdas pasišalino.

Budriūnas pasijuto kaip į veidą gavęs, bet visas pyk
tis staiga susikristalizavo į neapykantą advokatui:

— Tegu kiti jam dulkes šluosto, aš nesilenksiu. Jis 
turi suprasti, kad doram žmogui jis tėra paprastas niekšas 
— galvojo gydytojas.

Taip nusiteikęs, įėjo į valgomąjį, kur, atvykus naujiems 
svečiams, vėl prasidėjo puota. Radęs kėdę, tyčiom atsisėdo 
priešais Naujokaitį. Tas, nors nebuvo patenkintas, bet daž
nai šypsojosi, kai jų žvilgsniai susitikdavo.

Naujokaitis, bijodamas prisiminimų, nutarė kalbą pa
klausė :

— Kaip biznis, ponas Naujokaiti? — Norėdamas su
teikti kiek kitokią prasmę savo žodžiams, jis nejučiom mak
telėjo.

— Dėkui, gerai.
Gedėtojui to buvo maža, ir jis vėl pradėjo:
— Dabar toks rimtas atrodote, ne taip, kaip kadaise, 

toks visiems paslaugus.
Naujoakitis, bijodamas prisiminimų, nutarė kalbą pa

keisti :
— O kaip jums sekasi?
— Kągi, aš paprastas žmogelis. Pavalgau, atsigeriu — 

ir gana. Bet jūs, — tėvynės atrama. Dažnai skaitau laikraš
čiuose: ponas advokatas Naujokaitis išrinktas pirmininku ten 
ir ten. Po kiek laiko vėl: širdingai dėkojame ponui advoka
tui Naujokaičiui. Trečiur vėl: labai turiningą, gilią ir ugnin 
gą kalbą pasakė mūsų mylimas ponas advokatas Naujokaitis 
ir t. t. ir t. t.

— Sėdėdamas savo kukliam bute tarp vargšų ligonių, 
aš tik džiaugiuosi, pažindamas tokį didį vyrą.

Advokatas tuoj pajuto ironiją, tačiau valdydamasis ap
simetė patenkintas ir maloniai atsakė:

— Tamsta perdedat. Būti pirmininku — ne džiaugs
mas, bet sunki ir atsakinga pareiga. Tikriausiai jums leng
viau kartais tarp ligonių, negu man tarp sveikų žmonių.

— Et, ką gi tamsta kalbi, kas į pirmininkus nelenda, tą 
neišenka, be to, iš ligonių odos nelupsi, o sveikam galima 
ir ją numauti, ir dar defensor patriae jus pavadina, aš gi ži
nau, — ir daktaras paniekinamai numojo ranka.

Naujokaitis visas paraudo, rankas konvulsingai suspau
dė. Norėjosi tėkšti jam į veidą, bet sukaupęs visas jėgas nu 
sigalėjo 'ir, slėpdamas virpesį, užvertė vyną, nuduodamas 
tartum gydytojo žodžiai ne jam taikomi, nors juto, kad gre
ta sėdintieji atidžiai klauso jų kalbos ir stebisi, jausdami Bud 
nūno įžūlumą.

Štai prie ko priėjo! Jis turi pataikauti tam nususėliui, 
turi kęsti jo nuotaiką, turi nesuprasti dviprasmiškų kalbų!—

Ir advokatas mirė neapykanta, trokšdamas kuo nors at 

silyginti. O proga netrukus atsirado, kai vienas svečių pa
klausė, kodėl daktaras išsikėlęs iš Jovaišių.

Dar aklai valdomas jausmų, advokatas nepasijuto, kaip 
įsikišo:

— Ar teisybė, kad atvykęs naujas gydytojas jus be pa
cientų buvo palikęs?

Pasakė ir nusigando, bet žodžiai jau buvo išskrdię. . .
Budriūnui atėmė žadą. To jis nesitikėjo. Daug dirb

damas, jis nebijojo konkurencijos, priešingai, slaptai svajo
jo vieną dieną pagarsėti, matė save sostinės klinikose, ir 
štai, dviem jo pacientams girdint, kritto žinia, kuri tuoj iš
keliaus į apylinkę, kels nepasitikėjimą, pašaipą, vers žiūrėti 
kaip į pabėgėlį, nevykėlį, nebeatlaikiusį konkrencijos. Smau 
giamas gėdos, tepajėgė tik išstumti.

— Tur būt, jus kas papirko skleisti šią melagingą; 
žinią.

Vienas iš pacientų užprotestavo:
— Prisiekusiųjų negalima papirkti.
— Ir dar kaip, — žiūrėdamas į Naujokaitį, jau pakel

tu tonu kalbėjo Budriūnas.
— Aš pats žinau atshitikimą, kada slaptai buvo įkišti 

pinigai.
Aplink stojo glūdi tyla, ir advokatas turėjo reaguoti:
— Kaip tai suprasti?!
— Budriūnas nepateisino jo vilčių:
— Juk pats žinot. . .
Pajutę kažką nepaprasta, ir toliau sėdintieji sužiuro į 

tą pusę. Sprogusios neapykantos vedinas, advokatas jau 
pašoko, kai staiga baisus perkūno trenksmas sudrebino vi
są namą ir tikro uragano sugriebti langai skelėsi į sienas.

— Jėzau Marija — pašoko klykdamos moterys.
Svečiams puotaujant, ikalnai juodų debesų rinkosi iš 

kampų ir lėtai ritosi dangumi; iš kažkur, staiga atsiradęs 
pašoko lengvutis vėjelis, pagriebė nuo kelio stulpą dulkių, 
bežaisdamas nusivijo iki miško, ten jį palikęs, grįžo, pradėjo 
stiprėti, virsti milžinu ir dabar perkūnui prabilus, kaip įsiu
tęs įsiveržė i puotaujančių kambarius, daužydamas durimis, 
versdamas gėlių bukietus, kaldamas, indus.

Svečiai viską pamiršę, šoko padėti šeimininkams. Tam 
sąmyšyje skambėjo klyksmai, stiklo skambasys.

Lauke nenatūraliai temo ir staiga prapliupo. Tai ne
buvo lašai, bet tartum dangus prakiuro, ištisos vandens to
nos krito be pertraukos, be poilsio. Lygumos pamažu pra
dėjo virsti ežerėliais, įdubimuose putojo smarkūs upeliai, ku
rie šniokšdami veržėsi į tolius.

Kurį laiką svečiai stebėjo retą gamtos reiškinį, bet ne
trukus prietema tiek sutirštėjo, kad namuose užsižiebė švie
sos, ir svečiai, susiskirstę būreliais, šnekučiavosi, kiti, dar 
susėdę prie stalo vaišinosi.

Tik du žmonės nedalyvavo bendroje nuotaikoje. Nau
jokaitis, pasislėpęs tamsiame kampe, už didelės palmės, žiū
rėjo pro langą į tamsą, niūriai svarstydamas bjaurią padėtį. 
Jis veltui pasikarščiavo. Daugelis svečių pastebėjo jų gin
čą ir, žinoma, dabar norės patenkinti savo smalsumą. O dak
taras netylės, ypač dabar, kada taip jau įžeistas. Tuo labjau, 
kad neapykantos priežastis yra ne didelis Budriūno drovin- 

gumas, bet paprastas, smulkus nenusisekėlip pavydas; taip, 

tik pavydas. Ir dabar, pirmai progai pasitaikius, su sadis
tišku malonumu platins žinias, ir jos plis, jų nesugaudysi, 
nesulaikysi, tuo labjau, kad pilna pavyduolių, kurie pinigą 
mokėtų, kad galėtų kitą į purvą Įbrukti, kad patys skaistes
ni atrodytų. O jis turi nemaža priešų, kurie pajutę iš že
mės mėgins iškasti Įvyki. Fu, kaip bjauru, kaip bjauru; Į 
teismą jų nepaduosi, neuždrausi, o kiek jie. nervų sugadins.

Ir advokatas sunkiai atsiduso — prakeiktas kyšis!
Reikėtų ko nors griebtis, gelbėtis, bet kaip?
Išėmė laikrodi. Buvo dešimta. Balius tęsis iki trečios, 

ketvirtos. Jis turi apie penkias šešias valandas. Jas jis turi 
išnaudoti, jis turi šią bylą laimėti, kaip, — jis dar nežinojo, 
bet reikėjo skubėti. Atsargiai išlindęs apsidairė po kambarį, 
jieškodamas Budriūno, bet tarp užkandžiaujančių jo nebuvo. 
Pasuko Į šokrų' salę, kur linksminosi jaunimas, pro ją Į tre
čią akmbari, bet ir ten niėko, tik staliukai kortoms. Kur 
galėjo būti Budriūnas? Advokatas dar prisiminė verandą ir 
ten pasuko. Ir iš tikrųjų tamsoje sužibo papiroso ugnelė.

Naujokaitis neklydo. Verandoje stovėjo Budriūnas ne
mažiau susijaudinęs.

Jis, kuris visą gyvenimą dirbo kaip vargo pelė, nuošir
džiai stengdamasis didinti žinių bagažą, staiga rimtoje drau
gijoje tarp savų pacientų apie jį, patyrusį specialistą, atsi
liepiama, kaip apie jauną pastumdėlį, kuris priverstas laks
tyti iš vietos Į vietą dėl savo nenusimanymo. Tas kyšinin
kas nori pavogti žmonių pasitikėjimą ir pagarbą, nori ji su
naikinti, pajuokti, bet tas veltui jam nepraeis. Jis daugiau 
nebetylės, akis už akį, dantis už dantį, tegu visi žino, tegu 
džiaugiasi savo didvyriu.

Ir štai tas didvyris papiroso šviesoje atsirado priešais.
— Manęs jieškot?
Advokatas krūptelėjo.
— Kodėl?
— Mačiau pro langą, kai jūs, kažko jieškodami, slan

kiojo! po kambarius.
— Keista, turėčiau jūsų vengti, juk taip gražiai man 

prie stalo kalbėjot.
— Ot, kaip tik dėl to, kadangi ir jūs skoliningas ne- 

likot, tai ir atėjot čia, diplomatiškai tariant patyrinėti dirvą.
Advokatas dirbtinai nusijuokė:
— Retai žmonės taip atvirai šneka, bet jei jau taip nu

tiko, leiskit naklausti. Kodėl jūs manes tain nekenčia*-’
— Aš jūsų nenekenčiu, bet negerbiu, aš žvmiai daugiau 

anie ius žinau, ir ta aureolė, kuri anlink jus skleidžiama, ma- 
nęs nebeveikia, per gerai pažįstami.

— Suprantu, iūs galvojat apie ta nelemta kvši, bet pat tai 
buvo pirmas ir paskutinis, gal man naciam iis vrn bjaurus, 
gal šimteroipai aš ii atlvpinau kitais dorais darbais5

— Ne pasikeisti jūs negalėjot, ką parodo ir šlykščiai 
kiaurus jūsų melas ten, prie stalo, neapgaudinėkim patvs 
savęs.

Abu nutilo. Advokatas najtito. kad gražiais žodžiais 
čia nieko nelaimėsi, rcikėio ’ieško*; kitos išeities.

Kuri laika tylėdami rūkė Nors ne tain smarkiai. b*»t 
vis dar liio. Kambariuose vis labjau tilo triukšmas, kai kur 
nrigęso šviesos. Oro drėgnumas supurtė stovinčius, ir Bud
riūnas pakilo:
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šaukia juose ciklines simfoni- taip pat ir ne vakariečiai. Jie tilią harmoniją („Vizijos“), pa 
jų, vizijų bei freskų kompozi- (Rilke, Verhaeren'as, Ed. Ali. simetė retoriniam brūzgyne,jų, vizijų bei freskų kompozi
cijos pomėgį bus anaiptol ne Poe) atėjo daug vėliau. O pir neradę formos jai išreikšti. Ki 
Adomo Mickevičiaus improvi
zacijos, bet K. Aleksandriškio iš poetinių vaizdų giminingu- 
„Luna Parko“ („Užgęsę Clii- mo sprendžiant, C1—11—1_ 1. 
meros1 Akys“) sukrečiantis po 
teikis.

Užaugusi nepriklausomybės 
laikmety, jaunųjų lyrikų kar
ta, man rodos, įžvelgė toj 
Aleksandriškio poemoj kažką 
daugiau negu finišo juostelė 
iki tol išsilikusiam mūsų po
ezijoj kaimo pasiilgimo moty
vui, kurio pėdsakai atsekami 
dar visai lengvai mūsų jaunų
jų lyrokoje. O stiprus pesimis 
tinis akcentas, gal dar per 
kontrastų dėsnį, pastūmėjo 
juos jieškoti supančio pasau
lio simbolių girioj Šviesesnių 
aspektų. Ir net jei ne „Luna 
parkas“ būtų buvus toji pir
moji kibirkštis uždegusi jau
niesiems deglus jieškoti gilio
sios gyvenimo prasmės, tai

piai. Kaina 1 doleris. Gauna
ma „Nepriklausomos Lietu
vos“ redakcijoje: 7722 Geor
ge St., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q.

KNYGŲ LENTYNA. Vyr. 
Liet. Išlaisv. K-to Lietuviu 
bibliografinės tarnybos biule
tenis Nr. 5—6(48-49), gegu
žės - birželio mėnesių 1952 m.

K. Kl. Girtautas. SKAUS
MO PERGALĖ. Vieno dieno
raščio fragmentai. Išleido au
toriaus draugai. Spaudė „Am. 
Lietuvio“ spaustuvė, Woices- 
tery, Mass., USA. 1952 m. Kai 
na. 1 dol. 50 et.

„PELĖDA“ 2(8) nr. 1952 
m. liepos mėn. Adresas: 287‘/j 
E. Main St.,
Canada, kaina 5 et.

KULTŪRW£#K£O^IKA
NAUJAS NOVELĖS KONKURSAS

„Draugai“ skelbia novelės 
konkursą: novelė įteikiama li
gi 195. m. gruodžio 10 d. Pir
ma premija 100 dol., antra 60 
ir trečio 40. Temą pasirenka 
autorius, pageidaujama, kad ji 
liestų lieutvuis 19 šimtmečio 
laikais. Novelės siunčiamos 
„D“ adresu, novelės komisijai. 
BENDRUOMENĖS CHORO 
KONCERTAS BRAZILIJOJE

Montrealio kviečiamasis iš 
Brazilijos muzikas Aleksas Am 
brozaitis Brazilijoje, Sao Pau 
lo mieste, veda bendruomenės 
chorą, kuris neseniai turėjo di 
delį koncertą (neužmirškime, 
kad Pietinėje Amerikoje da
bar yra žiema dar, todėl ir žie 
minių koncertų sezonas), ku
riame pasirodė mišrus ir mote
rų chorai ir kvartetas, o taip

tiem — Bradūnui — tas ke
lias į savojo „aš“ pilnatinį su
pratimą, atrodė neatskiriamai 
susieitas su intuityviu savo tau 
tos sielos ir gal net jos misijos 
išjautimu. Kiekvienu atveju, 

pats faktas (pasitvirti- jo „Apeiginės“ poezijos origi- 
ar ne ), kad jaunųjų ly- nalumas ir jėga anaiptol ne-

mieji vadovai bene bus, bent

Oscar
Čiurlionis ir 

Milašius.
* * *

Ne 
nantis 
rikų karta jieškojo pasiteisini- liudija, kad jo poetinė asmeny 
mo savo intuityviai nujaučia- bė būtų pasiklydusi simbolių 
mai poetinei misijai lietuvio ūkanoj, 
sielos interpretatorių (Alek- 
sandriškio, Miškinio, Čiurlio 
nio, Milašiaus) pajvyzdžiuos, 
paskatino mane įterpti šią di- 
grestiją, bet įsitiknimas, kad 
daugelio jų kūryboje dommuo 
jantis pradas yra 
supančio pasaulio 
gilesnės prasmės, 
skleidimas padėtų 
ti ton tikrovėn savąjį aš.

Vieni jų, kaip Mačernis, iš 
karto aptikę toje tikrovėje sub

įžvelgiamas 
reiškiniuos 
kurios at 

inkorporuo-

Identiškas pastangas susiras 
ti savąjį „aš“ 
H. Nagio „S 
į „Vaikystę“ 
Tik išorinio 
tas gaivališkumas yra dar per 
daug daugialytis H. Nagiui, 
kad jis galėtų savo kontras
tuojančius įvaizdžius pikiuoti 
vientisine tonacija nuspalvin- 
ton kompozicijon.

Bus daugiau.

įžiūrėtumėme ir 
L.“ atsigręžime 
ir į „Kaimus", 

pasaulio druins-

gi ir solistai. Koncertas sutrau 
kė daug žmonių ir turėjo gerą 
pasisegamą.

Be to, kad A. Ambrozaitis 
yra chorvedys, jis dar yra pui 
kus 
vos Filharmonijos solistas ir 
Rio de Janeiro simfoninio or
kestro dalyvis, laimėjęs pir
mąją konkursinę premiją.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Balys Rukša. UGNIES PAR 

DAVĖJAS. Poezija. Iliustra 
vo Viktoras Bričkus. Išleido 
„Baltija“, Toronto, 168 Con
cord Ave. 1952 m. 96 pusla

ir klarnetistas, b. Littu-

Welland, Ont
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BARABA? I
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- § 
šiai saugojamų ir vienas iš ace, Chicago 8, 111.

JURGIO JANKAUS ROMANAS 

„Paklydę Paukščiai” 
yra labjausiai šiuo metu skaitoma knyga. I tomo kaina 

$ 2.20, II — $ 2.60. Išleido:
Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn1 11, N. Y.

„BRITANIJOS LIETUVIS“
vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. 
Nepartinis, siekiąs tikslo — bendro visiems lietuviams. 
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo 

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

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

land Park, London, W. II, England.

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS"
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi 
mėgsta jį skaityti?
„KELEIVI“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 
pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti.
Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.
Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo
mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75.
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū
rėti. Gausit nemokamai.

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

1

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, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje # 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

$ 11.00, jiusei metų $ 5.50.
Adresas; NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

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

■WW---------«x xx--------------------------------- xu—

AR SMITAI „DIRVA?"
AR VAIKAI

„DIRVA“ išeina 
tuose turi savo

SKAITO „TĖVIŠKĖLĘ”?
kas savaitė, visuose pasaulio kraš- 
korespondentus, greit ii teisingai 

informuoja

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

vaikų laikraštis.

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

Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.
Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA.

< x---------xx------- xv—■—x ------ xx    xx—•
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— Šalta, laikas į kambarį.
Advokatas nusekė į valgomąjį. Ten buvo tuščia, užtat 

antras kambarys buvo prikimštas. Supami dūmų1 kamuolių, 
tankiai susispaudę prie staliukų, lošė kortom.

Atvykėliai pasistumdė šen ir ten, pažiūrėjo, pajieškojo, 
bet nebuvo nei vienos laisvos vietos. Įsigilinę į lošimą, nie
kas jų nematė, nesirūpino.

Budriūnas žvilgterėjo į greta stovintį advokatą. Jis pa 
juto jo nerimą, tikėjosi atsiprašymų, tūpčiojimo, ir tokio iš
garbinto autoriteto spėjamas pataikavimas tiek maloniai ku
teno jo egoizmą, kad jis pasiūlė:

— Gal mudu pamėginsim laimę?
Advokatas tuoj sutiko. Jo smegenys karštligiškai dir

bo jieškodami išeities. Kiekviena minutė praleista drauge ga 
Įėjo atnešti išganingą mintį.

Tačiau pritūpti prie kitų jau nebegalėjo, ir Budriūnas 
pakvietė į kitą namo pašę:

— Ten bus ir oras tinkamesnis, o čia tarp dūmų ir švie 
sos nesimato.

Tad, tartum nieko nebuvę, abu, perėję ilgą koridorių, 
pateko j gydytojo kabinetą. ČiČa viešpatavo tyla, kurią tik 
drumstė už lango teškiantis lietus.

Patogiai susėdę, padalijo kortas ir pradėjo lošimą. Lau 
ke sužaibavo, toli atsiliepė perkūnas ir, tartum gavę sutartą 
ženklą, debesys vėl pradėjo darbą. Šimtai mažyčių plaktu
kų krito pliekdami skardinį stogą, ir per juodą nakties stik
lą vėl nutekėjo upeliai. Partneriams tas nerūpėjo, jų dėme
sys buvo sukauptas ties kortom. Ranlkos automatiškai da
lino, stūmė, ėmė pinigus. Pradžioje buvo ramūs, elgesys nor 
malus, bet neilgam. Daktaro veidas kaskart vis labjau rau
do, akys nenatūraliai sublizgo, judesiai pasidarė staigūs, ne
tikri. Nesisekė. Kartos lyg užburtos. Vis nauji banknotai 
lėkė ir didino Naujokaičio krūvą. Po valandėlės Budriūnas 
sviedė tuščią piniginę.

— Velniai griebtų.
Nuvargęs atsilošė fotelyje, ir raudonos akys įsispyrė 

spinton, kurioje gulėjo santaupos. Prasidėjo sunki vidaus 
kova, padėti ten pinigai ligšiol likdavo nejudinami iki kelio
nės į banką, bet šį kartą, pažvelgęs į advokatą, jis nebeiš
laikė ir, sulaužęs savo tradiciją pradėjo lošimą.

Vėl sučežo banknotai, akys nekantriai įsisiurbė į pa
dalytas kortas, susiraukę veidai nepajėgė slėpti įtempimo ir 
virpą pirštai nervų. Lošimo aistra galutinai pagavo Budriū- 
ną, ir dabar, nesisekant, tirpstant pingiams, jis rizikavo, lau 
žė nusistovėjusią tvarką, — ėmė santaupas.

Įsiaistrinę, pamiršę pasaulį, neebjuto vėl prapliupusio 
lietaus, nematė upelių, kurie virto žemėn, negirdėjo, kai 
tarp šitos verdančios stichijos pasiiirdo kanopų stukseni
mas, vežimo dardėjimas ir tik po kurio laiko lošiančius pa
žadino tarnaitės pakartotinas barškinimas į duris.

Daktaras pakėlė raudonas akis:
— Na?
— Pone daktare, atvažiavo kviesti pas ligonį.
— Po velnių, per toki orą!
— Sako rimtas atsitikimas.
Nesiryždamas, suspaudęs kietai kortas, gydytojas pa

žvelgė į tekančius langus, kurie karts nuo karto nušvisdavo 
griausmo lydimi.

Įsikišo Naujokaitis:
— Tegul palaukia valandą, juk nesąmonė būtų dabar 

keliauti, nors akin durk ir kilometro nepadarysit.
— Pasakyk, išvažiavęs, po valandos turiu grįžti — nu 

tarė Budriūnas.
Ta linktelėjusi išėjo.
Toji trumpa pertrauka tartum sugriovė pastovią Nau

jokaičio laimę. Gydytojas išlošė vieną, antrą, trečią ir įsi- 
aistrinęs užsimiršęs pasiūlė kirtį padvigubinti. Partneris su 
tiko ir laimėjo, bet neilgam; šokinėdama laimė vis labjau 
pradėjo krypti gydytojo pusėn. Minutės lėkė, lošėjai jų ne
sekė ir negirdėjo; tik upeliai pamažu rimo ir virto paprastu 
taškenimu.

Vėl antrą kartą pasirodžiusi tarnaitė sutrukdė tylą.
— Pone daktare, valanda praėjo, nebetaip lyja, sako 

būtinas reikalas, mirtis gręsia.
Pabudęs automatiškai pradėjo kilti.
Advokatas, nekreipdamas dėmesio, padalino kortas ir, 

į jas žvilgterėjęs, nusikeikė.
Tuo paragintas, Budriūnas išskleidė savąsias. Taip, 

stiprios, galima būtų mėginti. Atsisėdo.
— Tuoj šitą baigsiu ir einu. Eik.
Kortos buvo mestos, bet, padaręs klaidą, prakišo ir pik

tai sviedęs pinigus atsilošė.
— Velniai, trankykis per naktį.
•— Padvigubinkim kirtį, jums dabar sekasi, imkit.
— Bet tik vieną partiją.
Vėl kortos buvo mestos. Ir iš tikrųjų, gydytojas laimė

jo, bet nuo stalo nepailo, ir lošimas tęsėsi, laimė šį kartą vi
sai pasuko jo pusėn. Dėmėtas nuo susijaudinimo, karštli
giškai degančiomis akimis, jis gaudė judesius, ėmė kirčius 
vienas po kito, virpėdamas džiaugsmu, godžiai traukė pini
gus.

Pro duris trečią kartą įslinko tarnaitė ir, nebedrįsdama 
prabilti, tyliai sustojo.

Advokatas pamojo jai išeiti. Budriūnas, lyg nematy
damas, palenkė galvą.

Kiek pastovėjus, ta patraukė pečiais ir dingo.
Lošiančiųjų dabar niekas nebetrukdė, bet jei kas būtų se 

kęs būtų nustebęs. Kiek daktaras su nemažėjančia aistra 
skendo lošime, tiek advokatas rodės išsiblaškęs: jo klaidžio
jančios akys vos spėdavo paliesti (kortas, tuoj sustingdavo 
vietoje, kaip žmogaus atidžiai ką nors klausančio, nuolat lau 
kiančio. Jo ėjimai buvę neapgalvoti, pasitaikė nedovanotinų 
klaidų, ir gydytojas lengvai ėmė kirtį po kirčio, partiją po 
partijos. Praloštieji pinigai pamažu grįžo pas savininką, ir 
po geros valandos advokatas buvo priverstas išimti jau ir 
savo išsipūtusią piniginę. Bet jis nesijaudino, rodės, net 
nejuto savo nuostolių, gyvendamas kilusia idėja, įtemptai kaž 
ko laukdamas. Praėjo dar valančia, jo akys sublizgėjo, au
sys įsitemnė. iis išpildo nrkliiu kanopų bildesį ir girgždantį 
vežimą. Apmiręs kurį laiką klausės, paskui lengvas švns- 
nis palietė lūpas ir tuoj nuskrido. Keistom akim pažvelgė į 
gydytoją ir pasitaisęs, jau atidžiau pažvelgė j kortas.

—-Nk——xw—xx- .mm --XX >ocr--_-w

Už lango pamažu viskas rimo, lašai nustojo tekėti, stip
rėjo rytų vėjas, praskydo juodumai, budo aušra.

Po kiek laiko advokatas parodė tuščią piniginę.
Spinduliuodamas Budriūnas nerviškai suspiegė:
— Ką, plikas, kaip tilvikas, — bet nustebęs nutilo. Jis 

pamatė ne sunaikintą, nuvargintą ar įtūžusį priešo veidą, 
bet degantį pasitenkinimu, triumfuojantį.

Advokatas nutarė rizikuoti kaip niekad:
— Kaip manai, ar ligonis, kuris šaukėsi pagalbos, gy

vas ar jau miręs?
Kurį laiką gydytojas žiūrėjo visai nesusivokdamas, pla

čiai atvėręs akis ir tik po geros minutės gailus virpesys nu
bangavo ir mrė, palikdamas pelenų spalvos veidą — jis su
prato.

O Naujokaitis jau tikrai akcentuodamas kirto:
— Tu, kuris didžiavaisi švarią sąžinę turėdamas, šian

dien ir jos netekai dėl pinigų, už kuriuos mane taip smerkei, 
dabar pardavei žmogų, kuris tokią naktį atsiuntė maldauti 
gyvybės, tu ne kyšinikas, per didelė garbė tau juo būti, tau 
blogesnis vardas tinka, bet tiek to, tačiau aš nusidėjau jau
nas, žalias, o tu subrendęs, pilnas išminties ir didybės.

Pritrenktas gydytojas visai pasimetė:
— Dabar vyksiu.
— Nesulauksi!
Budriūnas kaip pašėlęs beldė pas tarnaitę. Kai ta mie

guista, nusigandus iškišo galvą, jis nekantriai paklausė.
— Ar Jonas žino Igoinio adresą?
— Išvažiuodamas žmogus Jonui paliko.
— Toli?
------- Apie penkiolika kilometrų.
■— Tegu tuoj kinko, važiuoju.
Ir gydytojas paskubomis, nervingai dėjo instrumentus 

į lagaminėlį.
Naujakaifis, su panieka stebėdamas beplūšantį, pasiūlė.
— Nepamiršk pinigų nuo stalo.
Budriūnas nesusivaldydamas, arti ašarų, atgalia ranka 

nubraukė gulinčius ir, sidabrinių žvangesio lydimas išlėkė 
pro duris.

Advokatas, su pasišlykštėjimu nuspyręs ant bato nukri
tusį stambų banknotą, priėjo prie lango. Pilkoj ryto šviesoj 
jis matė, kaip bernas kinkė arklius, kaip susisupęs, nekalbu.# 
Budriūnas tūnojo bričkoj ir kaip išvažiavo. ,

— Važiuok mielas1. Linkėčiau lavoną rasti.
Naujokaitis nusižiovavo, perėjo kambarį.
— Kvit, kyšininkas ir judošius, — graži kompanija, 

vengsi ir tylėsi, net mano vardą stengsies iš pasąmonės iš
mesti, pažįstu tave, — ir ryžtingai pradėjo belstis pas tar
naitę. Jam rūpėjo ligonio adresas. Jei nuotykis pasibaigtų 
mirtimi, daktaras visai liktų jo rankose.

Tarnaitė jau nebemiegojo ir tuoj pasirodė.
— Gal žinote ligonio adresą, kur nuvyko daktaras?
— Žinau, Libonių vienkiemis, staiga susirgo atostogau; 

jančio advokato, berods, Naujokaičio duktė. . .
* * * ■

S?ti1ė po audros kilo tokia šviesi, rami. .. ;
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Winnipeg
AMŽIAUS IR LAIKO JUBILIEJAI.

Neperseniausiai linksmai bu riais, šventė savo seniausio, 
vo atšvęstas Vlado Steponavi- pagarbos užsitarnavusio nario 
čiaus 50 metų amžiaus jubiLe Povilo ir Uršulės Yauniškių 
jus, jo paties gražiuose, mo- šeimos šventę. Virš solenizan 
dėmiuose, tikrą poilsį teikiau- tų ąžuolų lapų 40-ties skaitlį 
čiuose namuose 200 Marion nė, byloja svečiams apie Povi 
Str. St. Baniface. Skatilingas lo ir Uršulės nužengtą bendrą 
jo bičiulių ir draugų būrys, tur gyvenimo kelią, kartu Povilo 
tingose vaišėse, prie melodin- 75 metų amžiaus ir 48 metų gy 
gos lietuviškos muzikos, pa- venimo Kanadoje. Pagarbos 
gerbė Vladą ir Pranę Steponą verta maloni pora, savo išau- 
vičius jų auksinio jubiliejaus gintų ir išmokslintų vaikų glo 
proga, palinkėdami jam sėk- boję, gyvena viena iš retų 
mingo sekančio penkiasdešimt žmogaus gyvenime malonaus 
mečio. Vladas Steponavičius džiaugsmo momentų. Povilas, 
daugelio metų Canada Peckers kieto gyvenimo užgrūdintas,

St. Catharines lietuvių choro ir Tautinių šokių grupė 
vasaros atostogų pabaigai atžymėti rengia.

D i D E L Ę G E G U Ž I N Ę-S U B A T V A K A R j.
Gegužinė įvyks rugsėjo 6 dieną (šeštadienis) Port 
Weller Garden City Beach (kur įvyko ir pask. kartą). 
Važiuoti: Niagara Street—pasukti Lake Shore — n

i jau čia pat ir pats Beach. Be to kelią nurodys rodyklės.
Pradžia 2 vai. po pietų. —.— Gros puikus orkestras.
Veiks gausus bufetas su visų laipsnių lašiukais.

Bus taip pat puiki loterija ir kitos įvairybės.
Kas dar nėra užmiršęs nuotaikingųjų lietuviškų su- 

batvakarių — visi į šią linksmą gegužinę!
Svečiai iš Toronto, Hamiltono, Wellando, Niagaros ir 
USA — ypatingai maloniai kviečiami susitikti šiame 
svetingame pusiaukelyje. Rengėjai.

JAU 83.

darbininkas mechaniko pai ei
gose, savo darbštumo ir suma
numo dėka įsigijo darbdavio 
pasitikėjimą ir įvertinimą. Ju 
biliatas yra vienas iš anksty
vesniųjų aktyvių Winnipego 
lietuvių klubo steigėjų ir rė
mėjų, aktyvus kolonijos narys 
ir darbo žmogaus teisių gynė
jas. Sėkmės ir ištvermės.

Po neperilgiausios perti au
kos kukliai buvo atšvęstas Ma 
merto Zavadsko 50 metų am
žiaus jubiliejus, artimųjų bi
čiulių būrelyje. Apie tai mie 
Ii skaitytojai laiku buvo pain
formuoti.

vyriškai priima senesniųjų li
kimo draugų ir jaunosios kar 
tos nuoširdžius sveikinimus, 
kai tuo tarpu jo ištikima paly
dovė Uršulė, nepastebimai ban 
do nubraukti besiveržiančias 
ašaras. Povilą supa išprusinti 
vaikai: sūnus Alfonsas— med. 
daktaras, duktė Emilija Pali- 
liūnienė — abiturientė, duktė 
Salomėja — gailestingoji se
suo. Lietuviškos dainos, nuo 
širdžios jo praeities darbų įver 
tinimo kalbos ir linkėjimai, su 
darė turtingą ir pilną ne tik 
solenizantų, bet ir visos kolo
nijos šventę. Iniciatorium ir 
vyriausiu pagerbimo orgamza-

W E L L AND, Out.
PRANEŠIMAS DĖL TAUTOS ŠVENTĖS.

Rugsėjo mėn. 7d. (sekina-išpildo Wellando tautinių šo- 
dienį) Wellando ALOKtas ren kių grupė vadovaujama p. UI 
gia Tautos šventės paminėji- binienės ir vietinis meno mėgę 
mą, Wellande St. Mary 's baž-‘ jų būrelis.
nyčios salėje Hellems Avė., Apylinkės lietuviai maloniai 
Welland, Ont. prašomi dalyvauti pamaldose

Minėjimo pradžia 10 vai. iš ir minėjime. Taip pat mineji- 
ryto pamaldomis, po pamaldų mo proga bus platinamas „1 ie 
p. pulk. J. Giedraičio paskaita tuvių Paęas“.
ir meninė dalis. Meninę dalį Wellan'do ALOKtas.

W1 N D S OR
Prieš kurį laiką kukliame ar

timųjų ratelyje buvo pagerb
tas Mykolas Bukauskas jo 50 
metų amžiaus proga. Minimas 
jubiliatas yra gerai pažįstamas 
visiems, tiek pirmiesiems, tiek 
naujiems lietuviams, savo ge
raširdiškumu ir paslaugumu 
lietuviškuose organizacijos ir 
pavienių asmenų reikaluose. 
M. Bukauskas pastoviu u sąži 
ningu darbu Sheas alaus da
rykloje įsigijęs gerą vardą sa
vo darbovietės bendradarbių 
ir vadovybės tarpe, taip pat 
vertinamas ir gerbiamas kolo
nijos lietuvių tarpe, kaip vie
nas iš aktyvių ir pasišventusių 
narių lietuviškos kolonijos la 
bui. Šiuo metu M. B. turi pa
čiame miesto centre du pilnos 
nuosavybės ,,roominghouzus'‘, 
kurių gyventojais didžiąja da
limi yra lietuviškos šeimos. 
Laimės Mykolai sekančiame 
Jūsų penkiasdešimtmetyje.

Rugpjūčio 9 dieną, gaivinan 
čios vasaros prievakaryje, W‘in 
nipego lietuvių klubo patal
pos perpildytos visokio am
žiaus lietuviškos kolonijos na-

torium buvo Pranas 
nis.

Ponai Yauniškiai 
čios žiemos pradžioje žada vyk 
ti į Kaliforniją ilgesnių atosto
gų. Saulėto dangaus ir švel
naus Pacifiko pakrančių smė
lio!

Prieš 4 metus iš Australijos 
į Kanadą atvykę Juozas ii Jad 
vyga Mikalauskai su dukrele 
Aldona, praeitą šeštadienį šven 
tė savo 20 metų vedybinio gy- 
menimo sukaktuves. P- J- J- 
M. yra pirmieji iš naujųjų atei 
vių savo jėgomis ir triūsu su
sikūrę neblogą ekonominj pa 
grindą. Būdami visi trys dar
bingi i rdirbą, per šį, palygina 
mai neilgą laiką spėjo įsigyti 
net dvejus nemažus 10-12 kam 
barių miesto centre nemuš, ku 
rie sudaro jiems jaukią nuosa
vą pastogę ir kartu duoda ne 
blogas pajamas. Jų dukrelė 
Aldona yra viena uoliausių lie 
tuviš'kos veiklos narių, tiek nuo 
latiniu savo dalyvavimu tauti
niuose šokiuose, tiek kitais pa 
sitarnavimais kolonijos reika ■ 
luose.

Matulio-

ariėjan-

POBŪVIS 
pradžiai, 

' Bendruo-

LINKSMAS
Rudens sezono

Windsorto Lietuvių 
menė ruošia pirmą linksmava- 
karį.

Vakaras įvyks rugsėjo 6 d., 
erdvioje ,,Casa Romana“ salė
je 1585 Seminole, priešais ži
nomą kroatų salę.

Sėkmės likimo tautiečiams 
Mikalauskams.

Jurgis Januška.

W.1NN1PEG1EČIŲ 
ŽINIAI!

. . Sekmadienį, rugsėjo
2,30 vai. po pietų

d7 
Lietuvių

WINDSORE, ONT.
Vakaro pradžia 7 vai. vak. 

Numatytai progamai I pasibai
gus, salėje vyks šokiai, 
vio metu apatinėje salėje 
turtingas bufetas.

Vakaro rengėjai visus 
linkės tautiečius kviečia 
tingai dalyvauti.

KLB Windsoro Apl. K-tas.

Pobū 
veiks

apy- 
skait

Klube, 240 Manitoba Avc., 
yra uošiamasr autos Šventės 
minėjimas. Po minėjimo pra
nešimas iš KLB Krašto 1 ary- 
bos atstovų suvažiavimo. I?u 
tiečuis kviečiame kuo skaitini 
giausia dalyvauti.........................

KLB Winnipego Ap. V-ba.
3F--------

Didžioji pasaulio lietuvių tai 
ka Lietuvių Vasario lo Gim
nazijai išlaikyti išvarė jau du 
trečdalius talkos. 83 rėmėjų 
būreliai ir net astkiri asme
nys užtikrino mokslą ir išlai
kymą jau 83 mokiniams. Štai 
vėl naujas sąrašas:

65- tas Rėmėjų Būrelis Chi- 
cagoc. o. Mr. VI. Augulis, 
2609 W 64 Street, Chicago 
29, Ill., USA, Kaigsiejų Juozą, 
II kl. mok.;

66- tas Ev. liut. bažnyčios 
Jaunimo Ratelis Chicago, c. o. 
M. Vilius Albrechtas, 854 W 
33rd Street, Chicago, Ill., US 
A., Grigalaitį Petrą, IV kl. 
mok.;

67- tas Rėmėjų Būrelis vVau 
kegan, c. o. Mr. VI. Petraus
kas, 842 Adams St., Wauke
gan, Ill., USA, Puotrą Kazį,
1 kl. mok;

68- tas R. Būr. Longucuil, c. 
o. Mr. Petras Beleckas, 56 Ver 
mont Street, Longueuil, An
nex, Canada, Gudą Romualdą, 
I kl. mok.:

69- tas Rėmėjų Būrelis Chi
cago c .o. Mr. Juozas Vainei
kis, 11116 So Whiple Street, 
Chicago 43, Ill., USA, Medi- 
naitį Geraldą, III Ik.;

70- tas R. Būr. Adelaide, c. 
o. Mr. J. Lapšys, 28 Grange 
Rd., Adelaide, Welland, Aust 
talija, Juodsnukytę Rūtą, II 
kl.;

71- mas Keturių Rėm. Būr. 
Chicago, c. o. Mr. V. Tamošių 
nas, 4547 So. Talman Avė., 
Chicago 32, Ill., USA, Kušue- 
raitytę Ireną, II kl.;

72- tas Rėmėjų Būrelis Sault 
Ste. Marie, c. o. Mr. Liudas 
Bielekis, 1066 Queen Street, 
E., Sault Ste. Marie, Ont., Cc 
nada, Jasaitį Algirdą, III kl.;

74 ir 75-tas — Balfo sky
rius Nr. 73, c. o. Mr. Edward 
Shilling, 1611 Deane Blvd., Ra 
cine, Wils., USA, I kl. mok.

Rolandą Božaitį ir V kl. mok. 
joną Lingertaitį;

76- tas būrelis c. o. Mrs. Em. 
Liaukienė, 520 Wilson 
Waterbury, Conn., USA, VI. 
kl. mok. Teresę Sakalauskaitę;

77- tas būrelis c. o. Mr. Dr. 
K. Krivickas, 563 Hemloc St., 
Brooklyn 8, N. Y., USA, III 
kl. mok. Tamarą Kelerytę;

78- tas būrelis c. o. Mr. A. 
Deikis, 113 Cove Rd., Stam
ford, Conn., USA, I kl. mok. 
Manfredą Jasevičių.

79- tas būrelis — Chicagcs 
Skautininkių Draugovė c. o. 
Mrs. O. Zailskienė, 1934 So. 
48 Court, Cicero 50, Ill., USA, 
IV kl. mok. Eleonorą Saka
lauskaitę ;

80- tas būrelis — Venezue- 
los Lietuvių Savišalpos Bend
ruomenė, Caracas, Apartado 
369, Venezūiela, I kl. mok. jad 
vygą Žadvydaitę;

81- mas būrelis c. o. Mr. Vt. 
Vintartas, P. O. Box - 271, 
Chcago 90, III., USA, Ii kl. 
mok. Reinholdą Eiduką;

82- tas burelis — c. o. Mr. 
Ant. Valavičius, 5827 S. Cla
remont Ave., Chicagb 36, Ill., 
USA, I kl. mok. Arnoldą Kū- 
naitį;

83- as burelis c. o. Mr. B. 
Vitkus, 3422 W. 63rd St., Chi 
cago 29, Ill., USA, ii kl. mok. 
xvia.ina Auderytę.

Pinigus galima siųsti per 
Ealfą arba tiesiai Gimnazijai 
— kaip kam patogiau. Mums 
patogiau būtų pinigus gauti 
tiesiai. Siunčiant tiesiai gim
nazijai, patogiausia siųsti paš
to perlaida (Money order; ir 
adresuoti šitaip:

„An das Litauische Gyinna 
sium, (23) Diepholz-Flugplaz 
Block N r. 7, Germany - Brit. 
Zone“.

Mūsų ir Jūsų darbas ir au
kos — Lietuvai!

Lietuvių Vasario 16
Gimnazija Diepholz’c.

Priimu moteriškų ir vyriškų rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

1004 Dundas St. West, Toronto, Ont.
Laikinis telefonas ME 6498.ii -------------- . _

; H ’M M----- 1 K~~- -K ----------- it.................

Duodame ir kreditan .. ■

PARAMOUNT JEWELLERS !
363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888 .11 ;

į J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

78 SAVAITĖS 1ŠSIMOKĖJIMUI
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

■ CYMA n LONGINES 
BULOVĄ ■ OMEGA

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

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS 

W -W- ■ M-------------------**■ ■■

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

LIŪDESIO V A 1. A N 1.) * I

j • KREIPKI T Ė S ’ A S

Laidotuvių Direktorių
C- Halpin Funeral Heme Reg’cL

1 KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 
;i

LIE1UVIAIPAS SAVUOSIUS!

; Rationat Restaurant
į LIETUVIŠKAS RESTORANAS.
; SAVININKAS M. ŠUKYS.
’’ 633 Church Ave (prie Verdun Ave) artii naujosios

lietuvių bažnyčios. TEL. TR 0141
h Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.______

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412. NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
SUPERIOR REAL ESTATE Co

$ DĖMESIO Z
§ Vilianalieciams ir apylinke# lietuviams! «

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Z Prekyba ir pataisymai. $
j PETE‘S Radio SERVICE
g 7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 §

$ Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme ■» 
® Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle. Si 
$ TR. 7849. S

Alberto N orkeliūno

GENERALINIS STATYBOS KONTRĄKTORIUS

Agentūroje
MONTREAL ENTERPISES Reg’d

E.D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

U2 $0.01 $t.&CO,00
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 A\e., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

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 Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,?.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 1

į, — "'-j C ' » 3 i.  C 'j L — i & "J i. — —31 į
į AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” į 
į GALIMA GAUTI: į
) J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. £ 
/ J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. / 
/ Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted Si., Chicago. £ 
į Vi. Pauža, „Neringa“, 1906—25th S4 , Detroit 16, Mich. ? 
į D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, Ill. j 
į J. Bajorinns, 3100 So, Halsted St., Chicago 8, Ill. ; 
į J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.
) -)r —-—r-o; —W-X--------rr—X J?-
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POSVCTKI2U

V e d a sktn. i n ž. J. Bulota.
SKAUTŲ DVASIOS VADOVAI.

Kunigų Vienybės seimas lie ja yra nutarusi išleisti sulietu- 
pos 23 d. patvirtino katalikų vintą skautybės įkūrėjo lordo 
skautų-čių dvasios vadovus 
prie P. L. S. S. centrinių or
ganą. Pas. Lfet. Skautų S-gos 
Vyr. Dvasios Vadas yra sktn. 
dr. kun. J. Vaišnora, MIC, ku 
ris taip pat yra ir PLSS Tary 
bos narys ex officio. Jis iki 
šiol gyveno Italijoje, bet da- Spaudos ir Informacijos Sky- 
bar atvykęs į JAV aktyviau- rius. Jieškoma leidykla šiai pa 
įsitrauks skautų s-gos veikiom 
Lietuvos Skautų Brolijos kat. 
sk. DV tapo — sktn. kun. J. 
Vaišnys, S. J., o Skaučių Se
serijos DV — sktn. kun. St. 
Yla.

Kunigų Vienybės seimas pa 
rodė susidomėjimą skautybė, 
o kunigai paraginti dirbti skau 
tų vienetuose.

R. Baden - Powelio knygą 
„Skautybė Berniukams". Pir 
moji šios knygos laida, kurią žmoniškųjų 
vertė ir sulietuvino a. a. sktn. 
rašytojas Vikt. Kamantaus
kas, pasirodė 1934 m. Kaune.

Nauju leidiniu rūpinasi LSB

Laiškai Redakcijai
Didžiai Gerbiamasis,
„Tėvynės Sargo“ š. m. 2(9)

Nr. neteisingai
ma B. Bieliuko garbė (straips 
nyje „Lietuvos 
jungos krizė“).
S-gos Centro Komitetas š. m. 
sausio 13 d. yra B. Bieliuką su 
spendavęs iš Sąjungos 3 me
tams už prasilenkimą su or
ganizacijos drausme, tačiau, 
kai neteisingai žeminama as
mens garbė, vardan tiesos ir 

dorybių gynimo, 
prašau Jūsų vedamąjame laik-

Port Arthur ir Fort William, Ont
IŠ FORT WILL1A M Į TORONTO.

Kelionės vasaros metu yra 
labai įdomios, malonios ir panic 
kančios. Vieną sekmadienio 
rytą stipriai lietui lyjant, lei
daus kelionėn Toronto krypti
mi. Seniai norėjau aplankyti 
šį industrijos ir musų tautiečių 
susitelkimo centrą, kuriame 
jau seniai esu buvęs.

CPR traukinys vingiuoja 
paliai Superior ežero krantus, 
peršokdamas per tarpeklius, 
peržengdamas per upes ir upe 
liūs, pralįsdamas tunelius. 
Kiek čia visokių klivinių! O 
žmogus tam traukiniui ištiesė 
bėgius ir paleido lygiu keliu... 
Darbas, man galvojosi, žmo
gaus darbas, jo raumenų jėga, 
o, kas svarbiausia, jo galvos, ir 
proto galios vaisius yra ir ge
ležinkeliai, autostrados ir šis 
patogumas, kuriuo keleivis 
naudojasi, nors lietus į langus 
ir beldžiasi...

Kai traukinys bėga, kaskart 
rodydamas keleiviams vis nau 
jus gamtos vaizdus, keleiviai 
vieni skaito, kiti šnekučiuojasi, 
treti stebi prabėgančius vaiz
dus, ketvirti nuo vienodo dun
dėjimo ir supimo ima snausti... 
Bet per dieną pasiekiame Sud
bury.

Sudbury, tai yra garsus ni
kelio kasyklomis. Kai 1935 
metais jame lankiausi, jieškoda 
mas darbo, krūsnys nikelio 
stūksojo. Bet prieš praside
dant karui, jas išgabeno i Vo

raštyje neatsisakyti išspausdin 
ti prie šio pridėtą pareiškimą.

Neteisinga Informacija
„Tėvynės Sargas" 1952 m. 

2(9) Nr., straipsnyje „Lietu
vos Valstiečių Sąjungos Kry- 
zė“, tarp kitų tvirtinimų, ne 
teisingai nušviečiančių Liet. 
Valstiečių Liajidininkų Sąjun
gą, palietė dalykus, kurie ne
teisingai ir šmeižiančiai nusvie 
čia Bronių Bieliuką.

„Tėv. Sargas“ rašo: „Jis (B. 
Bieliukas) liaudininkų turimo 
mis žiniomis nėra Lietuvos dar 
bui ištikimas. Ir dalykas bai
gėsi tuo, kad liaudininkų c. ko 
mitetas suspendavo trejiems 
metams B. Bieliuko veiklą“.

Buvo tikra, kad 1950 m. pra 
džioje B. Bieliukui kai kurių 
asmenų buvo mestas šešėlis 
esant neištikimu Lietuvos dar- 

_ bui. Liaudininkų s-gos Cent- 
Ar ne- Įima Tarpt. Skautų Biure iš- ro Komitetas pavedė teisinin

kams B. Novickienei ir S. Bal 
tūsiui reikalą ištirti, patiekda
mas jiems visą surinktą me
džiagą. Abiejų minėtų teisiuin 
kų, kaip ekspertų, išvados su
tapo. Jiedu B. Bieliukui mes 
tam kaltininmui jokių duome
nų nerado, kvalifikuodami kai 
kurių asmenų B. Bieliuko ad
resu paleistus gandus, kaip 
šmeižtą.

Centro Komitetas iš savo 
pusės taip pat reikalą nuodug
niai išstudijavo ir padarė se
kantį nutarimą:

„1951 m. rugsėjo mėn. 16 
d., L. V. L. S-gos Centro Ko 
mitetas in exile, susipažinęs su 
Broniaus Bieliuko apšmeižimo 
susirašinėjimu ir priimdamas 
dėmesin teisininkų Birutės No 
vickienės ir Saliamono Baltū
sio nuomones, konstatavo-: iš dynią pakelti Lietuvos SSR 3,9 
susirašinėjimo duomenų ir tei kartus, Latvijos SSR 80 proc. 
sininkų B. Novickienės ir S. 
Baltūsio pareikštų nuomonių 
Centro Komitetas neranda nei 
tiesiogių nei netiesiogių duo
menų, kurie duotų pagrindą Latvijos ir Estijos SSR aukš- 
mestam Broniui Bieliukui kal
tinimui. Centro Komitetas lai 
ko Bronių Bieliuką be pagrin
do apšmeižtu“.

Asmenys, kurie apie B. Bie
liuką 1950 metais buvo palei 
dę gandus, paprašyti juos pa
tvirtinti, atsisakė ir privačiais 
laiškais atšaukė, o B. Bieliuko 
pakviesti stoti garbės teisman, 
visai neatsiliepė. Jų*'vardus ir 
pavardes škelbti viešumon yra 
pačio B. Bieliuko reikalas.

Iš aukščiau paduotų duome
nų aišku, jog „Tėvynės Sar
go“ teigimas, kad „liaudinin
kų turimomis žiniomis B. Bie 
liukas nėra Lietuvos darbui iš

diskredituoja

Valstiečių Są- 
Nors L. V.

nomas lietuvių skautų veiki 
mas emigracijoje. Vyriaus. 
Sktn. Stp. Kairys savo „Krivu 
Įėję“ ragina visus liet, skautų 
vienetus registruotis vietinėse 
skautų organizacijose. Tiki 
masi, kad turint didesnį skai-

grindinei skautybės knygai
spausdinti.

Skautai jaunimo auklėjime
ir lietuvybės išlaikyme atlieka čių pripažintų vienetų, bus ga 
labai vertingą darbą.
atsirastų lietuvių taupė mece- sikovoti visos Brolijos pripa- 
natų, kurie paremtų tas skau- žinimą.
tiškas pastangas — paremtų 
arba net išleistų „Skautyo’ę 
Berniukams“ ?

SKAUTŲ SĄSKRYDIS 
PRIE NIAGAROS.

Lietuvos Skautų Brolijos 
Vadija yra numačiusi 1953 m. 
vasarą (birželio - liepos m.)

Ligšiolinė patirtis parodė, 
kad JAV-bėse liet, skautų vie 
netai yra mielai registruoja
mi Boy Scouts of America vie
tinėse tarybose ir nejaučia jo
kio spaudimo nutautinimo 
kryptimi. Vokietijoje mūsų 
skautai turi pasirašę bendradar 
biavimo sutartį su Bund Deut 
scher Pfadfinder, prie kurios 
jie veikia kaip atskira tautinė 
grupė. Taip pat puikiai bend

NAUJAS KANADOS
RAJONO VADEIVA.

L. S. B. Vyriaus. Sktn. Stp. 
Kairys, remdamasis Kanados 
Rajono stovykloje įvykusios va 
dovų sueigos rinkimais, pasky- prie Niagaros krioklio, Kana- 
rė pasktn. Juozą Vilimą (gyv. dos teritorijoje, suruošti bend- 
R. R. 1, Green Rd., Fruitland, ra JAV ir Kanados Rajonų 
Ont., Canada) naujuoju skau- liet, skautų stovyklą. Joje bū- raujama su Venecuelos, Kana- 
tų Vaveiva Kanados Rajonui, tų atžymėta Laet. Skautų S- dos, Anglijos ir kt.kraštų skau 
Pasitraukusiam Vadeivai sktn. gos 35 m. sukaktis. 
Zigmui Paulioniui Vyriaus.
Sktn. „Krivūlėje“ pareikšta ne kai ir vietininkai prašomi pa- 
paprasta padėka už šioi rajono reikšti Vadi jai apie tai savo 
išvedimą į pirmųjų eiles ir už nuomonę, kad sklandžiai būtų 
dideles pastangas išlaikyti pradėti paruošiamieji darbai. 
„Skautų Aidą“. Sktn. Z. Pau 
lionis dabar galės daugiau atsi 
dėti L. S. B. Vadijos ūkio sky
riaus vedėjo pareigoms.

LEIS „SKAUTYBŲ 
BERNIUKAMS“.

Liet. Skautų Brolijos Vadi-

Skautų Vadeivos, tuntinin-
tais.

BURIAV1MO VADOVĖLIS.
L. S. B. Vadijos jūrų skau

tų skyriaus vedėjas jūr. sktn. 
B. Stundžia per VS „Krivulę” 
praneša, kad buriavimo ir jū
rininkystės vadovėlis jau ati
duotas spaudai. Prenumeratų 
ir lėšų teikėjai prašomi greit

DIPLOMATINĖ SKAUTŲ 
KOVA.

Išblokšta iš Tėvynės Lietu
vos Skautų Brolija, Tarpt. 
Skautų Biure Londone (Angli atsisakityti. Jūrų sk. skyriuje 
joje), nėra oficialiai pripažįs- yra gaunami uniforminiai ženk 
tama, nors faktiškai ten yra ži lai jurų skautams.

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 | Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
A. 10 sv. cukr.—$ 2.601~
■R et/ rnVr ___ 41 A TūP sv. baltų kv. milt ų 

'3 sv. gr. kiaul. taukų
sv. šokoladoSiuntinys Nr. 7

A. 10 sv.kv. miltų $2.50 j sv kavos
B. 20 sv.kv. miltų $3.90 
E. 9 sv. kiaul. t, $ 5.25 Siunt. Nr. 12—$ 6.40 
Siunt.Nr.il—$6.50 12 sv. rūkytų lašinių 
5 sv. cukraus *2 sv. kiaul. taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. N-r. 19 — $ 9.95

sv. rūk. lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. marmelado
sv. deg. kavos

4
2
2
2
1

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

Lietuviška moterų kirpykla j
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 

LAIKIUS FRIZAVIMUS DAŽYMA IR KT.LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių J 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. w

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

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

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

SUSIVIEISJIMAS 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais

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

nuo gimimo dienos iki bO metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

\dR: ALEKSAS VALADKA
S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
g 1081 Bloor St. W. — Toronto
J (tarp Dufferin ir Dovercourt)B priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 5 
a pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel; ME 2933 «

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

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

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

==>*■'-•■   " ~l—~U-" ~'5C ----- X  JC

VIKTUTĖ B U G A I L I Š K A I T Ė
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS: 4—3566.

kietiją, nes ir nikelio kasyklų 
kompanija priklausė vokie
čiams.

Dabar pravėręs langą, pama 
čiau didžiulius kaminus,, lei
džiančius didelius dūmų debe 
sis, kurie gula žemėn. Sako
ma, kad nuo šių dūmų aplink 
miestą neauga jokia augmeni
ja, todėl aplink tematomos pli 
kos uolos.

Sekantį rytą buvau jau To
ronto mieste, kur susitikau dar 
senų pažįstamų ir sudariau 
naujų pažinčių su senaisiais 
naujaisiais atvykėliais lietu
viais. Nuostabu buvo prie lie
tuvių bažnyčios, kuri sekma
dienį buvo apgulta taip, kad 
sustojo visas judėjimas. Po 
pamaldų buvo gegužinė, neži
nau kieno rengta, kurioje taip 
pat buvo progų susitikti pažįs 
tarnų ir sudaryti naujų pažin
čių. Gaila, kad gegužinėje per 
daug jau buvo „skystymėlio“, 
kurį „uživojo“ ne tik vyrai, 
bet ir poniutės ir panelės. Ka 
žin, ar tas gerai? O gegužinė 
je nebo jokios programos ir 
niekas neištarė nė vieno vie
šo žodžio. Tiktai „skystimė
lio“ paveikti dainavo. . .

Kas girtina, tai tas, kad I'o 
ronto lietuviai, kaip girdėti, 
stropiai ruošiasi parodai, kuri 
prasideda rugpjūčio 22 dieną. 
Tai yra vertingas reiškinys.

V. Sibulis.

Atkelta iš 3 pusi.
„Pakelti extensyvu žuvų vei 

simą ir išplėsti žuvų gaudymų 
vidaus vandenyse. Žuvų gau-

ir Estijos SSR 35 proc.“
Žemės ūkio 

tokie planai:
„Toliau plėsti Lietuvos,

tos produkcijos gyvulių veis
les. Ypatngai melžiamų kar
vių ir kiaulių, kad kolektyvi
niuose ūkiuose iš karvių būtu 
gaunama 1.800—2.000 kg pie 
no”.

ir Klai

prekių

LIETUVA SOVIETŲ RUSIJOS PENKMEČIO PLANE.
Susisiekimo srityje: „Užtik 

rinti išplėtimą jurų transporto 
Lietuvos, Latvijos ir 
SSR ir padidinti Rygos 
pėdos uostus“.

„Išplėsti keleivių ir
transportą vidaus vandens ke- 

srityje siūlomi liais — Nemunu ir Dauguva. 
Pasiruošti tiltų per Nemuną 
ties Kaunu ir per Dauguvą 
ties Ryga statybai“.

Iš šito matyti, kadPetio Vi 
leišio tiltas per Nenumą iš 
Kauno į Aleksotą, kurį patys 
bolševikai 1941 m. bėgdami iš 
Kauno susprogdino, dar tebė
ra neatstatytas, taigi tiltai per 
Nemuną.

Būkime tikri, kad dar ne
greit jie jį ir pastatys. Juk tik 
planuojama pasiruošti per 
penkmetį. . .

Sveikatos ir kultūros srity • 
„Per penkerius metus išplės 

ti ligoninėse lovų skaičių Lie
tuvoj iki 40 proc.“ Kiek da-

tikimas“, yra neteisingas, nes 
liaudininkai tokių žinių neturi.

Iš čia aišku, jog ir antrasis 
„Tėvynės Sargo” tvirtinimas 
dėl B. Bieliuko iš L. V. L. S 
gos suspendavimo motyvų, 
taip pat yra neteisingas ir klai 
dinantis.

B. Bieliukas iš Liaudininkų bar yra lovų ligoninėse taip ir 
Sąjungos suspenduotas grynai nepasakyta.
dėl prasilenkimo su organiza
cijos drausme.

Henrikas Blazas,
L. V. L. S-gos Centro

Komiteto pavestas.
■CSC 
į

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
RŪBŲ SIUVĖJAS |

I Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- VI riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- 1I gu. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. J
E D. KONDRATAS.

m 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. "
V Tel. LL 9626. *

„Atsižvelgiant į mokytojų 
trūkumą, leisti išplėsti peda
goginius institutite 2,3 kartus 
Lietuvos, 90 proc. Latvijos ir 
60 proc. Estijos SSR“. J. A.

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

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. .
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

| BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE

2 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.
Tel. TR 8351.

J Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.

į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS :

j D E LUXE CLEANERS? 
į Paėmimas ir pristatymas dienų ir vakarais. •
? Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. į
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TORONTO LIETUVIŠKAS ORKESTRAS „TRIMITAS”.
Orkestrą suorganizavo ir vadovauja St. Jokūbaitis. Š. m. rugsėjo mėn. 13 d. T. L. O. „7 ri 
mitas“ vyksta į Hamiltoną su pirmuoju rudens koncertu. Orkestro dirigentas — muz. instr.

A. Prialgauskas.

NEPAPRASTAS KONCERTAS HAMILTONE!
Šeštadienį, rugsėjo 13 d., 8 vv. punktualiai, Toronto 
Lietuviškas Orkestras „TRIMITAS“ liietuvių mėgia
miausioje salėje — St. Michaels Parish Hall, 213 Ja

mes Str. N., Hamiltone rengia
DIDŽIULĮ MUZIKŲ - INSTRUMENTALISTŲ

Koncertą* Balių.
Programoje dalyvauja: muz.-kompozit. S. Gailevičius, 
J. Pažemis — fagotas, muz.-instrum. A. Prielgauskas, 
akotrė p. Dauguvietytė-Kudabienė, Stepas Kairys — 
smuikas, instrum. A. Dudonis ir orkest. „Trimitas“. 
KONCERTE bus išpildoma Įvairi klasikinė muzika: 

solo, instrumentų trio ir orkestru.
lietuviškos ir modernios muzikos 
naujas repertuaras.

BUFETE — įvairūs gėrimai ir užkandžiai.
Dalis pelno skiriama Hamiltono Lietuvių Katalikų 

Bažnyčios statymui.
Svečiai maloniai kviečiami iš visos Kanados ir JAV.
Bilietus įsigyti ir rezervuotus staliukus užsisakyti iš 

anksto galima Liet, maisto krautuvėje, 
231 James Str. N., Hamiltone.

Orkestro Vadovas.

ŠOKIAMS

LIETUVIŠKOJI KRONIKA.
— Tiubingene Dr. P. Kar

velio būste įvyko Baltų Poli
tinės Tarybos posėdis. Jame 
dalyvavo iš latvių min. R. 
Liepinš, kuris vadovauja Lat
vių Išlaisvinimo Komiteto už 
sienio politikai ir yra Latvių 
Raud. Kryžiaus pirmininkas, 
ir jų Centrinės Tarybos Vo
kietijoje pirmininkas adv. A. 
Šildė, iš estų — gen. štabo pik. 
L. Jokobsonas, dabar Estų 
Laisvės Kovotojų S-gos pirmi 
ninkas, iš lietuvių—Dr. P. Kar 
velis ir prof. Z. Ivinskis.

Padarius tarptautines poiiti 
kos ir Pabaltijo valstybių ap
žvalgą, buvo aptarta visa eilė 
konkrečių klausimų, kaip tau
tinėmis baltų kalbomis radijo 
transliacijos, planai ir rezoliu 
cijos ryšim su Europos Sąjū
džiu, informacinių knygų lei
dimas. Min. Liepinš padarė iš 
samų pranešimą, ką pasakojo 
pabėgę 5 latvių žvejai. Taip 
pat buvo pasidalinta informa 
cijomis apie Diusseldorfe įvy

kusį vad. „laisvųjų tautų kong 
resą“. Paaiškėjo, kad tą kong 
resą organizavo ypač viena ru 
su organizacija pritraukusi vie 
ną kitą žmogų ir iš kitur.

Žymi dalis paskaitininkų vi 
sai atsiakė jame dalyvauti, ir 
kongresas neįvyko toks, koks 
kad buvo skelbtas. Baltų polit. 
or-jos į jį nebuvo kviestos, ir 
iš viso baltų tautų vardas ten 
nebuvo minimas.
kalbama tik apie pavergtą ma
sę, neminint nei lietuvių, nei 
latvių ir estų. Ir visa tai bu
vo daroma pavergtųjų tautų 
vardu.

— Lietuviai buvo tinkamai 
atstovaujami ir pasauliniame 
liuteronų-evangelikų suvažia
vime Hanoveryje. Eisenoje į 
bažnyčią dalyvavo apie 1.200 
atstovų ir efic. svečių. Lietu
vių Evangelikų Liuteronų 
Tremties Bažnyčios delegaci
ją sudarė senj. ev. kun. A. Kel 
leris, past. J. Urdzė, teisin. A. 
Gintautas ir Vyr. Bažn. Tary 
bos reikalų ved. Fr. Šlenteris. 
Eisenose nešamuose užrašuo
se buvo atžymėtas ir Lietuvos 
vardas. Lietuvių atstovai da
lyvavo iškilmių akte, operoje 
drauge su kt. 24 kraštų 52 
liuter. bažnyčių atstovais. 
Ypatingo dėmesio susilaukė 
atstovai iš Lenkijos ir Veng
rijos. Lietuvių atstovai apta
rė evangel, lietuvių dvasinius 
reikalus su J AC, Kanados ir 
Australijos Ev. bažnyčių va
dais. Pabaltijo atstovai Įteikė 
suvažiavimui memorandumą 
pabėgėlių reikalais.
FWWWWWWW*
KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ — 

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

LONDONO GEGU ŽINĖS APYSKAITA
L. B. Londono Apyi. V- davo padengiamos jo valdybos 
Šelpimo skyrius skelbia ,narių, skolos ar aukos pi mei- 

gegužinės, įvykusios liepos m.
19 d. Dorčesteryje, apyskaitą: 

pajamos

K. 
bos

$$
p. V. Barvydo auka. . . . 10,—

Ten buvo surinkta už bilietus . .. .207,— 
gauta iš loterijos .... 25,44

bufeto pajamos ............. 107,50
autobuso paj..................... 11,30
Viso paj. gauta .............361,24

Išlaidos:
$$ 
35,— 
45,— 

8,30 
74,63 
—,75 
11,50
4,-- 
4,— 

15,—

Rugp. 24 d. įvykusi Brid- Subatninkaitė pravedė gėlių • 
geman’s ūky, TF gegužinė pra valsą. Jiems visiems mes reiš- -j 
ėjo su didžiausiu pasisekimu ir kiame nuoširdžią padėką. jį 
savo dideliu dalyvių skaičiumi 
pralenkė ir geriausias mūsų 
viltis. Iš plačiųjų apylinkių į 
ją suvažiavo per 800 tautiečių, 
Ir, skaitlingo' sąskrydžio 
dėka gauta apie 460 dol. gry
no pelno!

šia proga mes reiškiame mū 
sų didelę padėką Hamiltono 
liet, parapijos klebonui kun. 
Dr. J. Tadarauskui ir Toron
to liet, parap. kleb. kun. Ažu
baliui už malonią pagelbą, pa
skelbiant šią gegužinę parapi
jiečiams.

Palyginti nemažą šios gegu 
žinės pelną pavyko pasiekti ge 
tųjų tautiečių talkininkavimo 
dėka: p. L. Tolienė, p. E. Dir 
sienė, p. E. Grovienė, p. J. To 
lis, p. J. Paukštys ir p. L. Pal- 
čauskas dirbo bufete; p. L. 
Leilionas padėjo prie šaudymo 
šratėliais; p. A. Petkevičius, 
p. J. Karaliūnas, p. J. Bajariū 
nas ir p. M. Krivickas prie jva 
žiavimo rinko aukas; p-lė V.

Ponui G. Paltarokui už pa
skolinimą šautuvėlio, kuris 
„uždirbo“ net 37 dol., malo
niai dėkojame.

Mūsų gi didžiausiam bū- « 
riui viešnių ir svečių, didelių ’ 
ir mažų, už Tamstų gražų ir i 
kultūringą elgesį gegužinėj, o Įj 
taip pat už taip skaitlingą da- ’[I 
lyvavimą joje, mes norėtume * 
padėkoti gražiausiais žodžiais, 
kad nors dalimi perdavus tuos 
nuoširdžius mūų padėkos jaus 
mus, kokius mes jaučiame 
Tamstoms mūsų lietuviškose 
širdyse! Mūsų atvirą į šią ge
gužinę kvietimą, Tamstos pri
ėmėte su gryna širdimi, paro
dydami tuo didelį soclidąru- 
mą mūsų visų laisvės atgavi
mo pastangoms ir suteikdami 
rengėjams didžiausią moralinį 
atlyginimą!

Ačiū ačiū visiems!
TFA-bės Kanadoj 

Hamiltono sk.

S. m. rugsėjo mėn. 6 d. St. Michel’s salėje (213 Ja
mes St. N.) Hamiltono sp. klubas „Kovas“ rengia 

rudens sezono atidarymui

Pelnas Skiriamas Veiks turtinį 
a 7,30 vai.
. kl. Vaidyba.

VICTORIA. 
CLEANERS 
&.DYERSC0.

MYERS COAL Co. Ltd. Hamilton.
Visų rūšių kuras ir įvairūs apšildymo įrengimai bei 

pataisymai.
Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan

tuota prekių kokybė.
Kreiptis pas lietuvį atstovą.
JUOZAS KARUŽAS

147 Grant Ave. Teief. 7-477-8.

EXPERT CLEANING S DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A,ND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI&E Pl CK-UP 

p AND DELIVERY \ 
fur and garment storage

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

ž

)

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 

A. Majauskas.

J. H. BENOIT
Funeral Director

NELAIMIŲ ATVEJU vISADA FASIRUO«ES PADĖTI

2102 FULLUM ST AMherat M94

Dr. Roman Pniewski I
M sK

Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir $ 
klinikose Europoje ir Amerikoje. §

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ *
LIGŲ SPECIAUSTAS.

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

■
1

7623 *

MONTREALIS 2836 Allard Tr.1135

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Import - Export

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki S valandos vakaro.

I

Už salę ............ ..............
Orkestrui..........................
Loterijos išlaidos .... 
Bufeto išlaidos................
Telef. ir kt. sm. išl.........
Skelbimai spaudoje .... 
Ledams šaukštas .... 
Smulkus transportas . . 
Autobusas .....................
Pakvietimai, bilietai ir kl. 4,44 
Viso išlaidų ................. 202,62
Gryno pelno gauta .... 158,62

Šelpimo skyrius nuoširdžiai 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie šios gegužinės pasisekimo 
pinigine auka arba dardu, 
ypač p. V. Barvydui, paauKo- 
jusiam Vokietijoje badaujan
tiems letuviams 10,— dol. ir 
pp. Žirgulienei, A. Jūraičiui. j. 
Mažeikai, J. Tonkūnui, L. Ei
mantui, A. Švilpai, V. Bičkaus 
kui, A. Pociui, padėjusiems ge 
gužinę pravesti.

Iš gegužės mėn. 17 d. įvyku 
šio vaidinimo „Slidus Pusmili 
onis“ gauta pelno 16,47 dol. 
(pajamų 124,40 dol., išlaidų 
107,93). Esame labai dėkingi 
t£> vaidinimo kaltininkams ' — 
Toronto Lietuvių Meno Mėgė 
jų Grupei, su nenuilstamuoju 
jų režisierium p. J. Jagėla prie 
šaky, kuri, nebodama didelio 
vargo, ryžosi pas mus atvykti. 
Ji atvežė mums giedrios nuo
taikos ir priminė Nepriklauso
mos Lietuvos kūrimosi laikus 
ir to meto teatrus, dirbusius 
vien iš pareigos supratimo ir 
pasišventimo ir nežiūrėjusius, 
ar kas nors atlygins už jų

pu.
Vokietijoje likusiems suselp 

ti skirti 
gimnazijai 
seneliams ir 
kun. tėvą A.

Londono 
migo naktis, 
nei vaidintojai, nei p. režisie
rius nepaėmė už tai jokio ho
noraro ir pasitenkino vien svar 
blausių faktinų išlaidų apmokė 
j imu.

Ta proga šelpimo skyrius no 
ri padėkoti ir mūsų laikraš
čiams, „Nepriklausomai Lietu- 
tuvai“ ir „Tėviškės Žibu
riams“, nuolat dovanai spaus
dinantiems mūsti pranešimus ir 
Įvairias apyskaitas.

Visiems lietuviškas ačiū. 
Dar gilesniu dėkingumu Jus 
prisimins širdys musų brolių 
ir sesių, tebebadaujančių Vo
kietijoje.

Kaip matyti, per abu paren
gimus susidaro gryno pelno 
175,09 dol. Šis pelnas sky
riaus valdybos posėdžio, įvy
kusio rugpjūčio 10 d., nutari
mu (prot. Nr. 4) paskirstytas 
taip:

pinigai jau išsiųsti:
— netarpiškai, o 

ligoniams — per 
Bernatonį.

Šelpimo žjKyųius. 
Pažymėtina, kad

5$
Vasario 16-sios Gimn.. . 4 0,—
Seneliams, ligoniams ir kt.

Vokietijoje ................. 40,—
Kaip atsarginį kapitalą kol 

kas palikti sk. kasoj. . 50,—
Pervesti bendr. vi. kason 20,—

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
A D T I

iii JI H M

i priimami užsakymai ir 
taisymai sofų, 
(chesterfields).
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė 

kainomis.

pa- 
fotelių 

St. Lo-

fabriko

sk.

Iki šiol sk., kaip naujai Įsi 
steigęs, kasoj neturėjo nė vie
no cento ir visos išlaidos bū-

iurąs St. Denis 1251, 
>ric St. Cathei.'ire). Spe 
ial.a: lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Felef.: TAIon 3345.

DĖMESIO, H A M I L T O N I E Č I A 1 !
Mūsų tautietis BA 
LYS 
anksčiau dirbę
draudimo bendi 
atstovu, dabar pei 
ėmė dar ir namų 
biznių pirkimo i 
pardavimo tarpiniu 
kavimo įmonė

R. T E S L I A
1294 King St. E 
Real Estate & Insu

rance Broker.
Tel. 9-3558 

atstovavimą.

Tai viena iš didžia’ ( 
siu tos rūšies įmo • 
nių Kanadoj, turin-j 
ti didžiausią pasirin) 
kimą namų - biznių? 
bei farmų. Geromis? 
sąlygomis parūpinai 
me morgičius. Kreipi 
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

B 
w 5 v B B v
KMMttSSSS

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 ’ *5-—, Ville Lasalle.

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

i
I

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja ę

Kalba lietuviškai į
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. F

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
i Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817
t 2379 Rosemount Blvd., Montreal,
esxsxsxsxxx

£ 
* a> a
M a 
* 
a

XX!

LIETUVIŠKA SKRYBĖL AIČIŲ KRAUTUVĖ

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

Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai. 
Vestuviniai šydai.

Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS
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Mo nt real io piknikai vyksta kas sekmadieni, prasideda 3 vai. popiet

MOKT1REAL
ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ MOKYKLA^ 

pradeda darbą rugsėjo mėn. 6 
dieną. Visi mokiniai 13 vai. 
30 min. renkasi „Aušros Var 
tų“ parapijos salėje, iš kurios 
su mokytojais eis į mokyklą. 
Mokyklos patalpos bus loję 
pačioje vietoje, kur buvo pra
eitais metais. Šiais mokslo me
tais mokykloje dirbs keturi mo 
kytojai. Vyresniesiems moki
niams bus sudaryta atskira kla 
sė, kurioje bus einama lietu
vių kalbos, istorijos ir geogra- pirmininkas Jonas Matulionis 
fijos gimnazijos kurso progra- pirmadienį lankė Montrealy 
ma,taip kad mokiniai,baigę mo esančius gimines pp. Januške- 
kyklą, gaus keturių gimnazijos 
klasių pažymėjimą.

TAUTOS ŠVENTĖS DIENA 
NUKELIAMA

į rugsėjo 14 dieną, nes rug
sėjo 7 d. bus 
šventė. Tautos 
jimo programa 
vėliau.

žiams, p. Ladygai, Bakanavi- 
čiams, Leknickams, Stankevi
čiams, Lukošiams, Aniuolaius- 
kams, Vasiliauskams, Pusa- 
rauskams, Sakalams, Vaišvi- 
lams ir kitiems, kurie, gali
mas dalykas, KLB-LOKo bu
tų komisijoje nebuvo įregis
truoti. Ačiū visiems.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
PILNATIES

AV parapijos 
šventės minė- 
bus paskelbta

Pranešimai
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS LONDONE.
K. L. B-nės Londono apy

linkė rugsėjo 6 d. (šeštadienį) 
rengia Tautos Šventės pami
nėjimą bibliotekos žemutinėje 
salėje, Queen's Ave., 305 
Pradžia 7 vai. 30 min.

Programoje — svečio iš 
miltono p. Kl. Prielgausko 
kaita, deklamacijos, 
pasų išdavinėjimas ir kt.

Lietuvio pasus išleido Tau
tos Fondas ir jie, kaip Tėvynė 
je Nepriklausomybės laikais 
Vilniaus pasai, bus kiekvieno 
tauraus lietuvio dokumentas, 
rodantis ne jo pilietybę, bet tik 
rą supratimą tėvynės tragiškos 
padėties ir nuoširdų aukojimą 
tėvynės išlaisvinimo i----------
Lietuvio pasai Londone bus 
išduodami pirmą kartą ir kiek 
vienas tautietis’ galės savo au
ką ženklelio pavidale įklijuo
ti į savo pasą.

Laukiama visų tautiečių gau 
saus atsilankymo. L. E-tas. 
w--------w---------MX:

SOCIALDEMOKRATŲ SU
SIRINKIMAS HAMILTONE

Susirinkimas įvyks rugsėjo 
14 d. (sekmadienį) vai. vaka 
ro, gerb. A. Matuliūno naniuo 
se — 103 Sanford Ave, N.

Dienotvarkė je:
Susirinkimo atidarymas, 
Valdybos raportai, 
Suvažiavimo reikalai, statu 
tų ir rezoliucijų svarstymas, 
Delegatų Į suvažiavimą rin
kimai.
Einamieji reikalai, 
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas..

Kviečiame į susirinkimą at
silankyti visus mūsų draugus 

reikalui". prijaučiančius, kuriems rū
pi socialdemokratų siekimai ir 
veikla. Prašome visus atvykti 
punktualiai, nes turėsim daug 
svarstytinų klausimų ir jiems 
reikės daugiau laiko pašvęsti.

H. Liet. Socialdemokratų 
Org. Valdyba.

---------- tfk ' ■ «. M

n r.

Ha
pas 

Lietuvio

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

GEGUŽINĖ?PASKUTINĖ
Šį sekmadienį normaliu lai

ku daroma kassekmadieninė 
gegužinė. Galimas dalykas, 
kad tai bus paskutinė geguži
nė - piknikas. Žinoma, jeigu 
bus geras oras, tai paskutine 
gegužinė numatoma rugsėjo 
14 dieną, bet, kai laikas kryps 
ta į rudenį ir orai darosi ne
pastovūs, todėl labai galimas 
dalykas, kad paskutinė gegu
žinė gali būti ir šį sekmadienį. 
O jeigu šį sekmadienį bus 
ras oras, tai visiems verta 
sinaudoti jei ne paskutine, 
priešpaskutine gegužine, 
si montrealiečiai prašomi į 
gužinę-pilkniką, kuris vyksta 
nuolatinėje gegužinių vieloje 
— Ville Lasalle, už Golfo 
ko.

KRAŠTO TARYBOS 
GARBEI POBŪVIS

KLB-LOK-ast pirmosios 
Krašto Tarybos pirmosios se 
sijos dalyviams pagerbti, šeš
tadienį J. Baptist salėje suruo 
šė pobūvį bei kuklias vaišes su 
šokiais. Pobūvin susirinko ne
mažas montrealiečių būrys. 
Grojo br. Lapinų Lituanica. 
Pobūvio dalyvius sveikino KL 
B-LOKo pirmininkė p. P. Juš 
kevičienė ir Krašto Tarybos 
suvažiavimo pirmininkas p. J. 
Matulionis. Pobūvis praėjo 
gražioje nuotaikoje. 34 Kraš
to Tarybos nariai turėjo pro
gos pasimatyti, pasikalbėti ir 
užmegzti pažinčių.

Baigdamas Krašto Tarybos 
sesiją, pirmininkas p. Matulio 
nis Krašto Tarybos vardu dė
kojo KLB-LOKui už viskis1 dar 
bus, už pobūvį ir visoms bei 
visiems prie to prisidėjusiems 
tautiečiams, montrealiečiams.

KLB-LOKas NUOŠIRDŽIAI
DĖKOJA

visiems montrealiečiams, ku
rie buvo malonūs pasiūlyti KL 
B Krašto Tarybos atstovams 
būstines, arba juos viešėjimo 
dienomis 
ir tt.: pp. 
lauskams, Rukšėnams, Mališ- niu apšildymu, 
koms, Vazalinskams, Ratavi- 
čiams, J. Adamoniams, Karde 
liams, Katiliui, Balzarams, Jur 
gučiui, Giriniams, Dikiniams, 
P. Lukoševičiams, pp. Gra-

PARDUODAMAS NAMAS, 
2-jų butų po 5Jkius kambarius, 
moderniai įrengtas, su garažu 
ir automatine aliejaus šildymo 
sistema. Rūsyje įrengtas 1 
kambarys.

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

ge-
pa- 
tai

Vi-
&e-

lau

vičius, „NL“ red. ir op. sol. E. 
Kardelius, AV klebono būsti
nėje susitiko didesnį būrį 
vienminčių ir tt.

REMIA MOKINĮ.
Ville Jacques Cartier gyve

nančio lietuvio Petro Belecko 
rūpesčiu susiorganizavo Rėmė 
jų Būrelis Vasario 16 gimnazi 
jai remti.

Būrelį sudaro šie asmenys:
1. Anbakas Bronius,
2. Aniulis Alfonsas, 

Beleckas Petras 
Janušauskas Vladas 
Kuliešius Adolfas, 
Krikščionaitis Jonas, 
Rinkevičius Bronius.
Būrelis rems I klasės 

nį Gudą Romualdą per visus jo 
mokslo metus. j

Pažymėtina, kad būrelį su
daro daugumoje tik neseniai 
iš Anglijos atvykę lietuviai. 
Nors patys būdami ne per tvir 
tai įsikūrę, jie neužmiršta pa
remti tautai gyvybinio reikalo lošė vieną 
— mokslo siekimo savoje ap
linkumoje, nors ir svetimoje ša 
lyje.

Būrelio inciatorius P. Belec 
kas aukoja kas mėn. po 6 dol. 
(šešis) o visi kiti po 2 dol.

Mes, Ville Jacques Cartier Montreal Mount Chess-club pa 
Rėmėjų Būrelis, kviečiame pla talpose.
čiąją Montealio visuomenę or- P. Vaitonis rugsėjo 12 dieną 
ganizuotis į panašius vienetus turi būti (Tarptautiniame šach mų iš pp. Skaržinskų. 
ir remti mūsų lietuviškąjį, matų turnyre, kuris Įvyksta 
mokslo trokštantį jaunimą vi- Stockholme. Kadangi tam tiks 
somis išgalėmis . lui niekas lėšų neduoda, tai jos

Mes visi tikimės, kad Atgi- yra renkamos aukų būdu viso- 
musiai Tėvynei jie atneš š>m je Kanadoje, 
teriopai.

Tad į darbą, brangūs vien
minčiai — darbo daug!

Ž. K. S.
DĖL RUGSĖJO 8 D. 

minėjimo, Liet. Akad. Samb. 
iškyla šį sekmadienį neįvyks.

Sambūrio Valdyba.
PERSIKĖLĖ Į MONTREAL}

Tekstilės inžinierius p. Ma
žeika iš Qidobeco persikėlė dir, 
ti ir gyventi į Montrealį. Jis 
dirba tekstilės pramonėje.

3.
4.
6.
7.
8.

moki

P. VAITONIS NUGALĖJO 
MONTREALIO ČEMPIONĄ

Povilas Vaitonis, laisvalai
kį nuo KLB Krašto Tarybos 
posėdžių sunaudojo šachmati
nėms kovoms su geriausiais 
Montrealio šachmatų meiste
riais. Rugpjūčio 30 dieną jis 
turėjo šachmatų partiją su 
Montrealio šachmatų meiste
riu Noel Williamsu, kurį lais
vai nugalėjo. Rugpjūčio 31 d. 
jis turėjo simultaną su geriau 
siais Montrealio šachmatų

Iš 16-kos partijų
13, lygiomis 
dvi pralošė 
ir kitą p. Wil-

lo- 
P. 
su

nakvinti, vaišinti
Juškevičiams, Ar

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS 
nukeltas į spalio 11 — 13 die
nas. Įvyks Toronto ir jame 
dalyvaus iš New Yorko K. Bie 
linis.

„LINKSMOJI NAŠLĖ“
su 70-čia dalyvių atvyks į To
ronto rugsėjo 27 dieną, šešta
dienį. Organizacijos maloniai 
prašomos tą dieną kitų paren
gimų neruošti, nes KLMB ki
toms organizacijoms niekuo
met nepastojo kelio.

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS
M. ir P. Jurkštams dvide

šimties metų vedybinių sukak
tuvių proga buvo suruoštos 
staigmeninės vaišės — pagerbi 
mas, kuriame dalyvavo daug 
žmonių, 
ri žmonės, 
sveikinimų ir 
siu metų.

linksmai praleista dideliame 
skautams prijaučiančių bičiu
lių būrelyje. Teko patirti, kad 
buvo 
dintų 
tokia 
gal.

Argi prie to jau prieita, kad 
tiksĮlams siekti pasirenkamas 
žmonių klaidinimas?

’Suklaidintas.

ir daugiau tokių suklai- 
mašinų, kurios patikėjo 
informacija ir grjžo at-

kuriame
Sukaktuvininkai, ge- 

susilaukė daug 
linkėjimų, ilgiau

T. L. N. FONDO ŠĖRUS 
PIRKO:

Po 100 dol.: Birutė ir Sta
sys Šenferai, Ona ir Feliksas 
Miliai, LAS; po 50 dol.: Maž. 
Liet. Bič. dr-ja, Meno Mėgėjų 
dr-ja Toronte, A. Kvedaras, A. 
Grybauskas; po 25 dol.: Ani
cetas žižys, Antanas Baltrū
nas, Balys Mikaila, Ružas VIa 
das, Stalioraitis Juozas, Aiže
nas Pranas.

SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO
Pp. Jazukonių šeima, prieš 

t.lą laiką nusipirkusi St. da
raus gat. namus, susilaukė gra
žios dukrelės.

VICKERSO KOMPANIJOS 
DARBININKAI 

nesusitarę dėl atlyginimo už 
darbą pakėlimo, rugpjūčio 19 
dieną pradėjo streiką. Reika 
lauja pakelti atlyginimą 20-čia 
centų už darbo valandą.

IŠVYKSTA J AMERIKĄ
Pp. Lozoraičių šeima, p. Lo 

zoraitienei gavus vizą, išsike
lia į Ameriką — Clevelandą. 
Praėjusį savaitgalį pp. Lozo
raičiai buvo atvykę į Montre
alį paskutinio vizito.

LANKĖSI IŠ KITUR
Praėjusį savaitgalį Montre- 

aly lankėsi iš Amerikos Juo
zas Lukas, žinomojo Montre-

šėjais.
Vaitonis išlošė 

ir
vieną p. Žaliui
liams.

Pralošusiųjų
vo ir du lietuviai — p. Žmui- alio visuomenininko Kazio La- 
dzinas ir p. Sirvydas.

Šachmatų žaidimas

13-kos tarpe bu

buvo
ko dėdė su žmona; iš Toronto 
lankėsi abu skulptoriai pp. Dc 
ciai; iš Sault-Ste-Marie lankė 
si lentpjūvės savininkas p. Liu 
das Bielskis, atvežęs sveikmi-

Ligšiol p. Vaito 
nis kelionei pinigų dar nėra ga 
vęs.

MIRĖ TAUTIETIS
Sulaukęs 

rugpj. 13 
Šerksnis.

70 metų amžiaus, 
d. mirė Viktoras

REDAKCIJOJELANKĖSI
Viešėdami Montrealy, lan

kėsi „NL* redakcijoje Toronto 
visuomenės veikėjas ir Krašto 
Tarybos atstovės p. Ona Ind- 
relienė ir p. J. Mankuvienė, ku 
rios dalyvavo ir KLCT posė- 

SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO dyje, įvykusiame rugsėjo 1 die
Anelė ir Juozas Kaušylai su 

šliaukė gražios dukrelės.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

192 — 4 th Ave Ville Lasalle.
IŠNUOMOJAMAS modernus 
5 kambarių butas su centrali- 

Baldai parda
vimui. 2387 Belanger.

Tel. DO 1206. 31...

DU SUAUGĘ VYRIŠKIAI, 
jieško dviejų kambarių su teise 
naudotis virtuve, arba mažo 

buto. Pageidaujama Rosc- 
mounto rajone. Prašoma pra
nešti telefonu HE 7920, bet 

kuriuo laiku.

IŠNUOMOJAMAS dvigubas 
kambarys, be baldų. Gali būti 
ir šeima su mažu kūdikiu, su
tinkanti prižiūrėti 10 mėnesių 
berniuką (berniuko priežiūra 
reikalinga tik 3 mėn., o kam
barys išnuomojamas neribotam 

laikui). Galima naudotis
virtuve it šaldytuvu.

0528 Atwater, Verdun.
IŠNUOMOJAMI 2 atskiri kam 
bariai vedusių porai arba vien 
gungiams su teise 
virtuve. Sužinoti:

Joseph Blvd. East, apt. 4. 
(Prie Botanikos sodo), tel. 

TU 4174 skamb. po 6 vv. 35...

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su visais patogumais (ir tele

fonas). Teirautis vakarais, 
2544 Centre St., P. St. Chari, 
telef.: WI 4957. 35.6.7

naudotis
3980 St.

P. VIL1UŠIO NELAIMĖ.
Teis, ir mišk. Jonas Viliu- 

šis Pine Avė lengvos mašinos 
buvo užvažiuotas, partrenk
tas ir tos katastrofos metu jam 
sulaužyta koja. P. Viliušis da 
bar yra Notre Dame ligoninė 
je.

Petras Uldukis sunkiai ser
ga ir gydomas Viktorijos Ilgo 
ninėje.

TIK KĄ ATVYKUSIEJI 
į Kanadą ir reikalingi apran
gos, gali gauti dėvėtų drabu
žių ir batų iš Canadian Socie
ty for the Aid of Eastern Eu- 
ropian Refugiees. Kreiptis šeš 
tadieniais į M. Balkauskaitę, 
telef. GL 2661, tarp 2 ir 4 vai.

BIRUTĖ VAITKŪNAITE, 
vadovavusi praeitais metais 
Schawing Falls mieste (apie 
60 nylių nuo Montrealio) šo
kio studijai, kurią lanko apie 
50 kanadiečių — anglų ir pran 
cūzų — mokinių, yra pakvies
ta tą darbą tęsti taip pat ir 
šiais metais nuo rugsėjo mėn. 
15 d.

PATIKSLINIMAI — 
PATAISYMAI

33-me „NL“ nr. įsibrovė klai 
Sriubiškiai, gyveną 

susilaukė dukrelės,

ną „NL“ redakcijoje.
Iš Winnipego lankėsi Kraš

to Tarybos narys agr. P. Čin- 
ga, kuris pasipasakojo apie lie 
tuvių gyvenimą Winnipege.

Taipgi, grįždamas į Toron
tą lankėsi Krašto Tarybos na
rys p. J. J. Juškaitis, kuris ta 
proga nupirko „NL“ Spaudos 
b-vės šėrą.

NELAIMĖ LIEJYKLOJE.
Prieš kurį laiką Macejūno 

geležies liejykloje, plieno tir
piniu nusiplikinęs kojos plasta 
ką V. Rupeika., po nesėkmių- da — pp 
go gydymo namuose, buvo iš- Toronte, 
gabentas į St. Joseph ligoninę, ne sūnaus.

34-oie nr. dėl netikslios in- 
SIūLOMAS formacijos įsibrovė klaida —

Reikalingos moterys siuvyk- p. Gureckas, hamiltonietis, yra 
loję: operators, drapers, tini- nevedęs.
shers. Reikalingas prityrimas Dėl įdėto tame pat nr. atsa- 
ir bent kiek mokėti angliškai kymo p. Alšėnui, privačiame 
ar prancūziškai. Puikus atlygi pasikalbėjime jis pageidavo pa 
nimas, 5 dienų savaitė, draudi tikslinti, kad Lietuvos nepri

klausomybės laikais jis buvęs 
Lietuvos policijos aukštas val
dininkas, ne eilinis policinin
kas. Šitas ir patikslinama, nes 
policinės jo tarnybos laikas ir 
rangas nebuvo tiksliai precizuo 
tas.

Visas įsibrovusias klaidas 
red. atitaiso ir kuriuo nors bū

PPERSIKĖLĖ Į USA
Stasys Stasiūnas, neseniai 

atvykęs iš Anglijos, šiomis die 
nomis gavo iš USA Generali
nio Konsulo Toronte imigran
to vizą ir jau išvyko į Čikagą. 
Gyvendamas Toronte, jis kurį 
laiką dalyvavo R. katalikų b'až 
nytiniame chore. P. Stasiūnas 
išvažiavimo dokumentus tvar 
kė per p. Juškąičio teisinės- 
kalbinės pagalbos biurą. At
sisveikindamas su Kanada, jis 
užsiprenumeravo „NL“ ir pa 
reiškė: „Nepriklausoma Lietu
va“, Kanados lietuvių seniau- 
sais ir geriausias laikraštis, pa 
stoviu savo apsilankymu Ame 
rikoje bus man puikiausias ry 
šio palaikymas su Kanadoje pa 
siliekančiais mano draugais 
pažįstamais“. A. N.

P. SALOMĖJA 
PUNDŽ1UVIENĖ, 

žinomoji aktyvi visuomenės 
veikėja, gyvenanti Toronto 
mieste, sunkiai susirgusi ir yra 
operuota Londono St. Mary's 
ligoninėje. Linkime geros svei 
katos ir greito grįžimo sveikai 
į namus.

Bendradarbiai Montrealy.
AR TINKAMA PRIEMONĖ?

Rugpj. 24 d. vykome į To
ronto skautų gegužinę lengva 
mašina prie Medad ežero. Ne 
toliese gegužinės vietos, lauko 
kelyje buvome sulaikyti sto
vinčios mašinos su žmogumi 
ir painformuoti, kad ši geguži 
nė susilikvidavusi ir visi iš jos 
persikėlę į ruošiamą Hamilto
no Tautos Fondo atstovybės 
didžiulę gegužinę Bridgerma- 
no ūkyje. Patikėdami pranešė 
jo žodžiais, grįžome atgal. Vė
liau paaiškėjo, jog skautų ge 
gužinė nebuvo nutraukta ir

DIDĖJA VERSLININKU 
SKAIČIUS.

Iš Montrealio persiikele To- 
rontan žymus Kauno siuvėjas 
p. Beresnevičius. Lietuvių ra
jone, Dundas 1004, pirko na
mus ir atidarė vyrų-moterų 
drabužių siuvyklą.

Linkime geriausio pasiseki
mo. Verslininkas.

GAVO VIZĄ Į JAV.
P. Stasė Lozoraitienė, anks

čiau gyvenusi Montrealyje, šio 
mis dienomis gavo iš JAV Ge 
neralinio konsulo Toronte imi 
gracijos vizą. Šiuo metu Ka
nadoje vieši jos vyras Jonas Lo 
zoraitis iš Clevelando, Ohio. 
Prieš galutiriį persikėlimą į U 
SA ponai Lozoraičiai lanko sa 
vo draugus bei pažįstamus ir 
susipažįsta su žymesnėmis Ka 
nados vietovėmis. J. J.. J.

bei

ŠeštadH- 
kurioje vy 
ir pradėjo 
nuo stalo.

GIRTAS IŠVAIKĖ OPERA
VUSIUS GYDYTOJUS.
Šiomis dienomis Yorko vals 

čiaus Magistrato teisme teko 
matyti kaltinamųjų suole Va
cių Andriušį, 34 metų amžiaus. 
Teismo salėje paaiškėjo šie lak 
tai. Andriušis buvo gavęs dar 
bo Toronto East General Hos 
pital kaip sanitaras, 
nį jis įsiveržė į salę, 
ko rimta operacija 
vaikyti chirurgus
Du gydytojai turėjo pertrauk
ti darbą ir su gailestingos se
sers pagalba jiems pasisekė ne 
lauktą svečią išprašyti už durų. 
Bet ir čia jis nesiliovė kėlęs 
triukšmą. Atvykęs policinin
kas nuvedė jį į daboklę. Teis
me policininkas liudijo, kad kai 
tinamasis buvo girtas. And
riušis neturėjo teisintis patarė 
jo. Jis prisipažino kaltu ir bu 
vo nubaustas 10 dol. pabauda 
arba 5 dienomis kalėjimo. Li
goninės superintendentas Le
onard pareiškė, kad Andriušis 
už tokį pasielgimą atleistas iš 
darbo. J. J. J.

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

mas.
Kreiptis: Trend Fashions 

Ltd., 1231 St. Catherine St. 
West, kamb. 232.

DARBAS MOTERIMS.
■' ĮReikalįngoį ( prityrusios 
bliuskucių ir sijonų siuvėjos 
(operators).

Teirautis 1435 Bleury St., du netiksliai paliestus asmenis 
kamb. 201. atsiprašo.

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, parūpinu 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. TESI.IA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.
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